
Novinky / Šport / Mesto / História

JÚL / AUGUST  2022

Topľanský festival je späť



Pamätám si skriňu. Bola veľká, Pamätám si skriňu. Bola veľká, 
drevená a mama ju s láskou vždy otvá-drevená a mama ju s láskou vždy otvá-
rala, aby do nej uložila deku.rala, aby do nej uložila deku.

Nikdy som nechápal prečo. Nevedel Nikdy som nechápal prečo. Nevedel 
som, čo je na nej také zvláštne. som, čo je na nej také zvláštne. 

Mojıḿ svetom boli kocky, autıč́ka a Mojıḿ svetom boli kocky, autıč́ka a 
piesok. Veľa piesku. Mal som ho rád a piesok. Veľa piesku. Mal som ho rád a 
dokázal som sedieť hodiny a hodiny v dokázal som sedieť hodiny a hodiny v 
pieskovisku a presýpať ho hore-dolu. pieskovisku a presýpať ho hore-dolu. 
Nejako tak si predstavujem večnosť. Nejako tak si predstavujem večnosť. 
No neskôr prišla škola a piesok a No neskôr prišla škola a piesok a 
autı́čka som vymenil za peračnı́k, autı́čka som vymenil za peračnı́k, 
pero ,zošity, knihy a žiacku knižku.pero ,zošity, knihy a žiacku knižku.

Večnosť pieskoviska vypršala. Nahra-Večnosť pieskoviska vypršala. Nahra-
dili ju slová v knihách (úprimne, nečı-́dili ju slová v knihách (úprimne, nečı-́
tam veľmi rád). Ale zakaždým, keď tam veľmi rád). Ale zakaždým, keď 
bola búrka, alebo som bol chorý, bola búrka, alebo som bol chorý, 
vybrala mama z drevenej skrine deku, vybrala mama z drevenej skrine deku, 
sadla si ku mne a keď ma ňou prikryla, sadla si ku mne a keď ma ňou prikryla, 
cı́til som vôňu pieskoviska a cez cı́til som vôňu pieskoviska a cez 
šuchot som počúval rozprávky. šuchot som počúval rozprávky. 
Zvláštne, že mama k nej vždy privoňa-Zvláštne, že mama k nej vždy privoňa-
la, keď ju odkladala. la, keď ju odkladala. 

Dni sú teraz dlhé, je korona + zákaz Dni sú teraz dlhé, je korona + zákaz 
vychádzania, ale mám psıḱa. Jedného vychádzania, ale mám psıḱa. Jedného 
dňa, keď som sa s nıḿ hral, všimol dňa, keď som sa s nıḿ hral, všimol 
som si v skrini deku, ktorou som sa som si v skrini deku, ktorou som sa 
kedysi v detstve prikrýval. Vôňa kedysi v detstve prikrýval. Vôňa 
spomienok na letné búrky či detské spomienok na letné búrky či detské 
horúčky mi na chvıľ́ku vohnala úsmev horúčky mi na chvıľ́ku vohnala úsmev 
do tváre. Ešte stále ju máme? Zobral do tváre. Ešte stále ju máme? Zobral 
som si ju a ovoňal. Kubko ju začal som si ju a ovoňal. Kubko ju začal 
ťahať, deka spadla a vtedy som si ťahať, deka spadla a vtedy som si 
všimol fľak. Pre niekoho je fľak úplne všimol fľak. Pre niekoho je fľak úplne 
bezvýznamný, ale mňa zaujal. Do izby bezvýznamný, ale mňa zaujal. Do izby 
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Mojıḿ svetom boli kocky, autıč́ka a 
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vošla mama. Spýtal som sa jej, či si to vošla mama. Spýtal som sa jej, či si to 
niekedy všimla. „Všimla,“ odpovedala. niekedy všimla. „Všimla,“ odpovedala. 
Tá deka bez fľaku by nikdy nebola Tá deka bez fľaku by nikdy nebola 
taká pekná. taká pekná. 

„Bolo to tvoje prvé maľovanie,“ pove-„Bolo to tvoje prvé maľovanie,“ pove-
dala. „Tak veľmi si sa tešil, keď sme ti dala. „Tak veľmi si sa tešil, keď sme ti 
kúpili farby.“kúpili farby.“

„Prečo si ten fľak nevyprala?“ bol som „Prečo si ten fľak nevyprala?“ bol som 
zvedavý.zvedavý.

„Ak by som ten fľak vyčistila,“ „Ak by som ten fľak vyčistila,“ 
pousmiala sa a pokračovala, „stratilo pousmiala sa a pokračovala, „stratilo 
by sa čaro spomienok. Tá deka má v by sa čaro spomienok. Tá deka má v 
sebe strach z letných búrok, plač pri sebe strach z letných búrok, plač pri 
horúčkach a prvý obrázok.“horúčkach a prvý obrázok.“

Uvedomil som si, koľko spomienok Uvedomil som si, koľko spomienok 
majú jedna deka a jeden fľak. Aký majú jedna deka a jeden fľak. Aký 
význam má pre všetky mamy každá význam má pre všetky mamy každá 
maličkosť. Ako dlho vedia rozprávať maličkosť. Ako dlho vedia rozprávať 
aj o maličkosti. A všimli ste si niekedy, aj o maličkosti. A všimli ste si niekedy, 
ako sme všetci ticho, keď mama ako sme všetci ticho, keď mama 
rozpráva prıb́eh z nášho detstva?rozpráva prıb́eh z nášho detstva?

Je to napı́navé a aj keď je to náš Je to napı́navé a aj keď je to náš 
prıb́eh, ani my sami ho nedokážeme prıb́eh, ani my sami ho nedokážeme 
rozprávať tak pútavo ako mama. Nech rozprávať tak pútavo ako mama. Nech 
majú všetky mamy prıb́ehy na rozprá-majú všetky mamy prıb́ehy na rozprá-
vanie a nech je na svete veľa detı́, vanie a nech je na svete veľa detı́, 
ktorým má ten prıb́eh kto povedať.ktorým má ten prıb́eh kto povedať.

Nech sú našou večnosťou nie zrnko Nech sú našou večnosťou nie zrnko 
piesku z pieskoviska, ale mamine piesku z pieskoviska, ale mamine 
prıb́ehy žijúce ďalej v nás...prıb́ehy žijúce ďalej v nás...
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„Bolo to tvoje prvé maľovanie,“ pove-
dala. „Tak veľmi si sa tešil, keď sme ti 
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by sa čaro spomienok. Tá deka má v 
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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
prázdniny sú v plnom prúde. Poča-prázdniny sú v plnom prúde. Poča-
sie nás skúša zo všetkých strán, ale sie nás skúša zo všetkých strán, ale 
v konečnom dôsledku je také letné, v konečnom dôsledku je také letné, 
miestami až extrémne horúce. miestami až extrémne horúce. 
Verıḿ, že si všetci užıv́ate napláno-Verıḿ, že si všetci užıv́ate napláno-
vané  dovolenky,  ku ktorým, vané  dovolenky,  ku ktorým, 
samozrejme, patria aj stretnutia. samozrejme, patria aj stretnutia. 
Stretnutia sú pre toto naše letné Stretnutia sú pre toto naše letné 
čı́slo hlavnou témou. Prežıv́ame čı́slo hlavnou témou. Prežıv́ame 
ich rôzne, v rodinách, s priateľmi. ich rôzne, v rodinách, s priateľmi. 
Sú stretnutia intenzıv́ne, ale aj také Sú stretnutia intenzıv́ne, ale aj také 
raz za rok, či po rokoch. raz za rok, či po rokoch. 

Aj v tomto letnom dvojmesačnıḱu Aj v tomto letnom dvojmesačnıḱu 
vás budeme informovať o rôznych vás budeme informovať o rôznych 
stretnutiach, ktoré zažili naši stretnutiach, ktoré zažili naši 
redaktori, ale aj prispievatelia do redaktori, ale aj prispievatelia do 
nášho čıśla. Takouto je aj naprıḱlad nášho čıśla. Takouto je aj naprıḱlad 
naša už teraz prispievateľka, ale v naša už teraz prispievateľka, ale v 

prázdniny sú v plnom prúde. Poča-
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ich rôzne, v rodinách, s priateľmi. 
Sú stretnutia intenzıv́ne, ale aj také 
raz za rok, či po rokoch. 

Aj v tomto letnom dvojmesačnıḱu 
vás budeme informovať o rôznych 
stretnutiach, ktoré zažili naši 
redaktori, ale aj prispievatelia do 
nášho čıśla. Takouto je aj naprıḱlad 
naša už teraz prispievateľka, ale v 

minulost i  d lhoro čn á  č lenka minulost i  d lhoro čn á  č lenka 
redakčnej rady, Mgr. Alžbeta S�kur-redakčnej rady, Mgr. Alžbeta S�kur-
lová. Opäť sa stretla so svojıḿ milo-lová. Opäť sa stretla so svojıḿ milo-
vaným mestom, keď k nám v lete vaným mestom, keď k nám v lete 
zavı́tala. A o jej stretnutiach si zavı́tala. A o jej stretnutiach si 
môžete prečıt́ať na ďalšıćh strán-môžete prečıt́ať na ďalšıćh strán-
kach. kach. 

Stretnutia sa dejú kedykoľvek, s Stretnutia sa dejú kedykoľvek, s 
kýmkoľvek či akokoľvek, plánova-kýmkoľvek či akokoľvek, plánova-
ne, ale aj spontánne. Ich škála je ne, ale aj spontánne. Ich škála je 
široká. No jedno majú spoločné: široká. No jedno majú spoločné: 
K a ž d é  j e d n o  v  n á s  z a n e c h á K a ž d é  j e d n o  v  n á s  z a n e c h á 
spomienku a pocit v duši, že tu nie spomienku a pocit v duši, že tu nie 
sme sami, že sme tu pre iných a oni sme sami, že sme tu pre iných a oni 
sú tu pre nás.sú tu pre nás.

Príjemné	letné	stretnutia	aj	s	naším	Príjemné	letné	stretnutia	aj	s	naším	
mesačníkom	vám	prajemesačníkom	vám	praje

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na 30. zasadnutı ́MsZ v Giraltovciach Na 30. zasadnutı ́MsZ v Giraltovciach 
s a  z i š l i  v š e t c i  p o s l a n c i ,  a b y s a  z i š l i  v š e t c i  p o s l a n c i ,  a b y 
prerokoval i  36 bodov.  Horúce prerokoval i  36 bodov.  Horúce 
p o p o l u d n i e  v  z a s a d a č ke  M s U�  p o p o l u d n i e  v  z a s a d a č ke  M s U�  
prinieslo tieto výsledky.prinieslo tieto výsledky.

Zmeny	v	stravnom	na	školáchZmeny	v	stravnom	na	školách

Z  d ô v o d u  z v y š o v a n i a  c i e n  v Z  d ô v o d u  z v y š o v a n i a  c i e n  v 
potravinárskom sektore požiadali potravinárskom sektore požiadali 
riaditelia škôl o úpravu VZN č. 4/2021 riaditelia škôl o úpravu VZN č. 4/2021 
o určenı ́výšky prıśpevkov v školách a o určenı ́výšky prıśpevkov v školách a 
š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti nášho zriaďovateľskej pôsobnosti nášho 
mesta. Ide o úpravu článku 6 – mesta. Ide o úpravu článku 6 – 
prechod z 2. do 3. finančného pásma prechod z 2. do 3. finančného pásma 
pre nákup potravı́n na jedno jedlo pre nákup potravı́n na jedno jedlo 
podľa vekových kategóriı ́ stravnıḱov podľa vekových kategóriı ́ stravnıḱov 
stanoveného Ministerstvom školstva, stanoveného Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Dôjde aj k vedy, výskumu a športu SR. Dôjde aj k 
z o s ú l a d e n i u  v ý š k y  r e ž i j n ý c h z o s ú l a d e n i u  v ý š k y  r e ž i j n ý c h 
nákladov pre všetky deti MS�  a žiakov nákladov pre všetky deti MS�  a žiakov 
ZS� . Novým návrhom je prı́spevok ZS� . Novým návrhom je prı́spevok 
dotovaných obedov na rež i jné dotovaných obedov na rež i jné 
náklady v sume 0,10 eura/odobratý náklady v sume 0,10 eura/odobratý 
obed. Upravil sa aj článok 9 ods. 1 obed. Upravil sa aj článok 9 ods. 1 
pıśm. e z dôvodu, že pri neodobratı ́či pıśm. e z dôvodu, že pri neodobratı ́či 
n e p o s k y t n u t ı́  s t r a v y  v  č a s e n e p o s k y t n u t ı́  s t r a v y  v  č a s e 
mimoriadnej situácie, núdzového mimoriadnej situácie, núdzového 
alebo výnimočného stavu úhrada alebo výnimočného stavu úhrada 
r e ž i j n ý c h  n á k l a d o v  s t r á c a r e ž i j n ý c h  n á k l a d o v  s t r á c a 
opodstatnenie. Bol prijatý nový opodstatnenie. Bol prijatý nový 
návrh, a to zrušenie úhrady režijných návrh, a to zrušenie úhrady režijných 
nákladov zariadenia školského nákladov zariadenia školského 
stravovania. Ostatné náležitosti VZN stravovania. Ostatné náležitosti VZN 
ostali nezmenené. ostali nezmenené. 

Záverečný	účet	mesta	Giraltovce	Záverečný	účet	mesta	Giraltovce	
za	rok	2021za	rok	2021

Základným nástrojom finančného Základným nástrojom finančného 
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Z  d ô v o d u  z v y š o v a n i a  c i e n  v 
potravinárskom sektore požiadali 
riaditelia škôl o úpravu VZN č. 4/2021 
o určenı ́výšky prıśpevkov v školách a 
š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti nášho 
mesta. Ide o úpravu článku 6 – 
prechod z 2. do 3. finančného pásma 
pre nákup potravı́n na jedno jedlo 
podľa vekových kategóriı ́ stravnıḱov 
stanoveného Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Dôjde aj k 
z o s ú l a d e n i u  v ý š k y  r e ž i j n ý c h 
nákladov pre všetky deti MS�  a žiakov 
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nákladov zariadenia školského 
stravovania. Ostatné náležitosti VZN 
ostali nezmenené. 
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lige. Tento fakt bude mať zásadný lige. Tento fakt bude mať zásadný 
vplyv na zmenu výdavkov. Poslanci vplyv na zmenu výdavkov. Poslanci 
túto žiadosť schválili. túto žiadosť schválili. 

Rekonštrukcia	chodníka	bude	stáť	Rekonštrukcia	chodníka	bude	stáť	
viacviac

Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia 
výstavby a regionálneho rozvoja, výstavby a regionálneho rozvoja, 
informoval poslancov o technickom informoval poslancov o technickom 
stave realizácie stavby Rekonštrukcia stave realizácie stavby Rekonštrukcia 
chodnıḱa nad cestou I/21 od sochy chodnıḱa nad cestou I/21 od sochy 
Leva po f irmu Ludus.  Cena sa Leva po f irmu Ludus.  Cena sa 
momentálne navýšila na sumu viac momentálne navýšila na sumu viac 
ako 80 000 eur. Zhotoviteľ a externý ako 80 000 eur. Zhotoviteľ a externý 
s t a v e b n ý  d o z o r  a r g u m e n t u j ú s t a v e b n ý  d o z o r  a r g u m e n t u j ú 
navýšenıḿ prác – ručný výkop, keďže navýšenıḿ prác – ručný výkop, keďže 
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po osadenı́ zábradlia a z hľadiska po osadenı́ zábradlia a z hľadiska 
terénu je problém s manipuláciou terénu je problém s manipuláciou 
mechanizmov. Konflikt na Ukrajine mechanizmov. Konflikt na Ukrajine 
má dopad vo všetkých sférach, taktiež má dopad vo všetkých sférach, taktiež 
aj aj v oblasti cien základných aj aj v oblasti cien základných 
m a t e r i á l o v.  P o s l a n c i  o  t e j t o m a t e r i á l o v.  P o s l a n c i  o  t e j t o 
problematike diskutovali a v prıṕade problematike diskutovali a v prıṕade 
zmien v rozpočte sa tým budú zmien v rozpočte sa tým budú 
zaoberať.  U� ver pre túto stavbu bol zaoberať.  U� ver pre túto stavbu bol 
schválený vo výške 80 000 eur. schválený vo výške 80 000 eur. 

Nové	bývanie	v	našom	mesteNové	bývanie	v	našom	meste

Poslancom bol predložený aj nový Poslancom bol predložený aj nový 
zámer výstavby 14 rodinných domov zámer výstavby 14 rodinných domov 
a jedného menšieho bytového domu a jedného menšieho bytového domu 
so š iest imi  bytmi .  Investorom so š iest imi  bytmi .  Investorom 

p r o j e k t u  j e  f i r m a p r o j e k t u  j e  f i r m a 
SHOPPING, s. r. o. K SHOPPING, s. r. o. K 
výstavbe by mohlo výstavbe by mohlo 
d ô j s ť  v  s m e r e  n a d ô j s ť  v  s m e r e  n a 
Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, 
v mieste bývalej stanice v mieste bývalej stanice 
pohonných hmôt. Pred pohonných hmôt. Pred 
samotnou výstavbou je samotnou výstavbou je 
v š a k  p o t r e b n é v š a k  p o t r e b n é 
realizovať iné kroky. V realizovať iné kroky. V 
te j to  lokal i te  bude tej to  lokal i te  bude 
potrebné mať chodnıḱ, potrebné mať chodnıḱ, 
vodovod, kanalizáciu, vodovod, kanalizáciu, 
elektrickú prı́pojku, elektrickú prı́pojku, 
p l y n .  A k  b y  s a  t o p l y n .  A k  b y  s a  t o 
zrealizovalo, výstavba zrealizovalo, výstavba 
by bola možná a do by bola možná a do 
b u d ú c n a  b y  m o h l i b u d ú c n a  b y  m o h l i 
dostať zelenú aj ďalšie dostať zelenú aj ďalšie 
takéto projekty v tejto takéto projekty v tejto 
časti nášho mesta. časti nášho mesta. 
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v mieste bývalej stanice 
pohonných hmôt. Pred 
samotnou výstavbou je 
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Na košatej jabloni folklóru dozrievajú Na košatej jabloni folklóru dozrievajú 
plody každoročne. 19. júna 2022, po plody každoročne. 19. júna 2022, po 
dvojročnej prestávke, opäť zaznela dvojročnej prestávke, opäť zaznela 
hudba, roztancovali sa tanečnıći a do hudba, roztancovali sa tanečnıći a do 
ďaleka sa rozozvučali spevavé hlasy. ďaleka sa rozozvučali spevavé hlasy. 
Amfiteáter v Parku mieru v Giraltov-Amfiteáter v Parku mieru v Giraltov-
ciach zažil atmosféru folklóru. Festi-ciach zažil atmosféru folklóru. Festi-
val Topľanskej doliny zo skromných val Topľanskej doliny zo skromných 
začiatkov prerástol do dnešnej začiatkov prerástol do dnešnej 
podoby a pıš́e už 29. rok svojej histó-podoby a pıš́e už 29. rok svojej histó-
rie. T�ažko by sa dali spočıt́ať piesne, rie. T�ažko by sa dali spočıt́ať piesne, 
melódie a tanečné vystúpenia, ktoré melódie a tanečné vystúpenia, ktoré 
počas májových a júnových nedieľ počas májových a júnových nedieľ 
zazneli a ešte zaznejú. Každoročne sa zazneli a ešte zaznejú. Každoročne sa 
tu objavujú a oživujú tradıćie dávno tu objavujú a oživujú tradıćie dávno 
zabudnuté a načiera sa čoraz hlbšie zabudnuté a načiera sa čoraz hlbšie 
do klenotnice našej kultúry. do klenotnice našej kultúry. 
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dvojročnej prestávke, opäť zaznela 
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tu objavujú a oživujú tradıćie dávno 
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do klenotnice našej kultúry. 

Ľudové tradı́cie, ospevované, no Ľudové tradı́cie, ospevované, no 
neraz aj zatracované, si zaslúžia našu neraz aj zatracované, si zaslúžia našu 
pozornosť nielen pre krásu, ktorú pozornosť nielen pre krásu, ktorú 
nám naši otcovia a matere zanechali, nám naši otcovia a matere zanechali, 
aby sme mohli byť na ne hrdı,́ ale aj aby sme mohli byť na ne hrdı,́ ale aj 
pre úprimný vzťah k svetu, v ktorom pre úprimný vzťah k svetu, v ktorom 
žili, tvorili, pracovali… Celým progra-žili, tvorili, pracovali… Celým progra-
mom nás sprevádzali moderátorky mom nás sprevádzali moderátorky 
Danka a Ivka Koreňové. V krásnom Danka a Ivka Koreňové. V krásnom 
teplom počası ́sa návštevnıḱom pred-teplom počası ́sa návštevnıḱom pred-
stavili DFS Giraltovčan a Dúbravienka stavili DFS Giraltovčan a Dúbravienka 
z Prešova. V programe, ktorého vyvr-z Prešova. V programe, ktorého vyvr-
cholenıḿ bol spoločný tanec 3 súbo-cholenıḿ bol spoločný tanec 3 súbo-
rov, vystúpili aj domáci FS Topľan a rov, vystúpili aj domáci FS Topľan a 
súbory zo susedných miest Makovica súbory zo susedných miest Makovica 
a Stropkovčan. Záver folklórneho dňa a Stropkovčan. Záver folklórneho dňa 
patril FS Z� eleziar z Košıć. patril FS Z� eleziar z Košıć. 
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Topľanský festival je späť... Topľanský festival je späť... Topľanský festival je späť... 
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Je našou povinnosťou chrániť si toto Je našou povinnosťou chrániť si toto 
dedičstvo a zveľaďovať ho. Potrebu-dedičstvo a zveľaďovať ho. Potrebu-
jeme ho ako most, ako základ našej jeme ho ako most, ako základ našej 
nádeje do budúcnosti. Rovnako nádeje do budúcnosti. Rovnako 
potrebujeme, najmä kvôli deťom a potrebujeme, najmä kvôli deťom a 
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mládeži, obnovovať pamäti národa, mládeži, obnovovať pamäti národa, 
nezabúdať na svoje korene. Sme nezabúdať na svoje korene. Sme 
veľmi radi, že sú medzi nami stále veľmi radi, že sú medzi nami stále 
zanietenı ́ ľudia, ktorı ́ na seba berú zanietenı ́ ľudia, ktorı ́ na seba berú 
krásne poslanie zachovávať ľudové krásne poslanie zachovávať ľudové 
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zanietenı ́ ľudia, ktorı ́ na seba berú 
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tradıćie. Aj keď je to niekedy zložité, tradıćie. Aj keď je to niekedy zložité, 
nedajú si odobrať chuť. Vydávajú zo nedajú si odobrať chuť. Vydávajú zo 
seba pre nás úplne všetko, chcú sa seba pre nás úplne všetko, chcú sa 
podeliť o svoje vedomosti, tvorivého podeliť o svoje vedomosti, tvorivého 
ducha, o svoje umenie. ducha, o svoje umenie. 

Tento ročnıḱ festivalu dal priestor na Tento ročnıḱ festivalu dal priestor na 
prezentáciu súborom domácim aj           prezentáciu súborom domácim aj           
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podeliť o svoje vedomosti, tvorivého 
ducha, o svoje umenie. 
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prezentáciu súborom domácim aj           

z blıźkeho okolia. V ich podanı ́zvučali z blıźkeho okolia. V ich podanı ́zvučali 
piesne a duneli tance, rozveselili naše piesne a duneli tance, rozveselili naše 
srdcia a mysle. A tak nám na oslavu srdcia a mysle. A tak nám na oslavu 
krásy života rozváňali plody umelec-krásy života rozváňali plody umelec-
kého bohatstva nášho ľudu. kého bohatstva nášho ľudu. 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

z blıźkeho okolia. V ich podanı ́zvučali 
piesne a duneli tance, rozveselili naše 
srdcia a mysle. A tak nám na oslavu 
krásy života rozváňali plody umelec-
kého bohatstva nášho ľudu. 

Michaela	Marcinová
Foto:	Ladislav	Lukáč

Zobrať do ruky papier a pero je veľmi Zobrať do ruky papier a pero je veľmi 
jednoduché. Ale zanechať po sebe jednoduché. Ale zanechať po sebe 
plnohodnotný odkaz, myšlienku, plnohodnotný odkaz, myšlienku, 
ktorá tu ostane aj pre ďalšı́ch pre ktorá tu ostane aj pre ďalšı́ch pre 
radosť a potešenie, je už oveľa nároč-radosť a potešenie, je už oveľa nároč-
nejšie. V tomto ročnı́ku Hlovı́kovej nejšie. V tomto ročnı́ku Hlovı́kovej 
litery 2022 si snaženie spisovateľov a litery 2022 si snaženie spisovateľov a 
básnikov vyskúšalo vyše 80 žiakov básnikov vyskúšalo vyše 80 žiakov 
našich tunajšı́ch základných škôl a našich tunajšı́ch základných škôl a 
škôl z blıźkeho okolia. Podmienky sa škôl z blıźkeho okolia. Podmienky sa 
ani v tomto ročnı́ku nemenili. Do ani v tomto ročnı́ku nemenili. Do 

Zobrať do ruky papier a pero je veľmi 
jednoduché. Ale zanechať po sebe 
plnohodnotný odkaz, myšlienku, 
ktorá tu ostane aj pre ďalšı́ch pre 
radosť a potešenie, je už oveľa nároč-
nejšie. V tomto ročnı́ku Hlovı́kovej 
litery 2022 si snaženie spisovateľov a 
básnikov vyskúšalo vyše 80 žiakov 
našich tunajšı́ch základných škôl a 
škôl z blıźkeho okolia. Podmienky sa 
ani v tomto ročnı́ku nemenili. Do 

prvej kategórie boli zaradené lite-prvej kategórie boli zaradené lite-
rárne práce žiakov 3. až 5. ročnıḱa ZS�  a rárne práce žiakov 3. až 5. ročnıḱa ZS�  a 
do druhej práce z 6. až 9. ročnıḱa. do druhej práce z 6. až 9. ročnıḱa. 
Stredné školy sa tento rok nezapojili. Stredné školy sa tento rok nezapojili. 
Téma bola ľubovoľná. Porota dostala Téma bola ľubovoľná. Porota dostala 
neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie. neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie. 
Rozprávky, prıb́ehy, básne sa dotýkali Rozprávky, prıb́ehy, básne sa dotýkali 
rôznych oblastı ́ zo súčasnosti, no aj       rôznych oblastı ́ zo súčasnosti, no aj       
z čias dávno minulých  a samozrejme, z čias dávno minulých  a samozrejme, 
nesmeli chýbať ani zvieratká. Tı ́staršı ́nesmeli chýbať ani zvieratká. Tı ́staršı ́
sa popasovali aj so spoločenskými sa popasovali aj so spoločenskými 

prvej kategórie boli zaradené lite-
rárne práce žiakov 3. až 5. ročnıḱa ZS�  a 
do druhej práce z 6. až 9. ročnıḱa. 
Stredné školy sa tento rok nezapojili. 
Téma bola ľubovoľná. Porota dostala 
neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie. 
Rozprávky, prıb́ehy, básne sa dotýkali 
rôznych oblastı ́ zo súčasnosti, no aj       
z čias dávno minulých  a samozrejme, 
nesmeli chýbať ani zvieratká. Tı ́staršı ́
sa popasovali aj so spoločenskými 

VYHODNOTENIE – HLOVÍKOVA LITERA 2022VYHODNOTENIE – HLOVÍKOVA LITERA 2022VYHODNOTENIE – HLOVÍKOVA LITERA 2022
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problémami, ktoré v súčasnosti prežı-́problémami, ktoré v súčasnosti prežı-́
vame. Trio  porotkýň – Mgr. Alžbeta vame. Trio  porotkýň – Mgr. Alžbeta 
S�kurlová, Anna Mitaľová a Michaela S�kurlová, Anna Mitaľová a Michaela 

problémami, ktoré v súčasnosti prežı-́
vame. Trio  porotkýň – Mgr. Alžbeta 
S�kurlová, Anna Mitaľová a Michaela 

Marcinová – prešlo práce žiakov Marcinová – prešlo práce žiakov 
niekoľkokrát a tu sú výsledky:niekoľkokrát a tu sú výsledky:
Marcinová – prešlo práce žiakov 
niekoľkokrát a tu sú výsledky:

Miesto  Meno a  priezvisk o  Škola  Názov práce  

1. Sára Mačová  Spojená škola v Giraltovciach  Rande s gitarou  

2. Nela Budová  ZŠ Bystré  Človek nie je pánom prírody  

2. Anastázia Novotná  ZŠ Bystré  Sen o budúcnosti  

2. Karin Michaela 

Krajňáková  

Spojená škola v Giraltovciach  Nohy mám na zemi a  dlaňami 

sa dotýkam oblohy  

3. Michaela Hricová  Spojená škola v Giraltovciach  Svadba  

3. Daniel Harčarík  SZŠ v Giraltovciach  Joži požiarnik  

3. Juliana Majerová  Spojená škola v Giraltovciach  Škola pre všetkých  

3. Ela Vašková  Spojená škola v Giraltovciach  Moje rozhodnutie  

 

1.	kategória	–	Poézia1.	kategória	–	Poézia1.	kategória	–	Poézia

1.	kategória	–	Próza1.	kategória	–	Próza1.	kategória	–	Próza

2.	kategória	–	Poézia2.	kategória	–	Poézia2.	kategória	–	Poézia

Miesto  Meno a  priezvisko  Škola  Názov práce  

1. Martin Maťaš  SZŠ v Giraltovciach  Neposlušná násobilka  

2. Ema Černická  SZŠ v Giraltovciach  O zajačikovi, ktorý sa nebál 

snívať  

2. Markus Kosár  SZŠ v Giraltovciach  Tajomstvo zázračnej 

studničky  

2. Ján Juhaščík  ZŠ Bystré  Zachránený ježko  

3. Slavomír Vancák  Spojená škola v Giraltovciach  Vianoce u babičky  

3. Sandra Kytiková  SZŠ v  Giraltovciach  Nočná sovička  

3. Sára Gutu  ZŠ Bystré  Holubica a holub  

3. Matej Jurč  SZŠ v Giraltovciach  S kolesom do vesmíru  

 

Miesto  Meno a  priezvisko  Škola  Názov práce  

1. Cyril Ján Kollár  Spojená škola v Giraltovciach  Moja domovina  

2. Tomáš Eliaš  Spojená škola v Giraltovciach  O zlomenej nôžke  

2. Mária Virbová  ZŠ Bystré  Les a človek  

2. Ema Lenďaková  ZŠ Bystré  Radosť  

3. Karin Petríková  ZŠ Bystré  Sen  

3. Ján Čubirka   Spojená škola v Giraltovciach  Modlitba za pokoj  

3. Peter Bednár  ZŠ Bystré  Eko -ego svet  
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2.	kategória	–	Próza2.	kategória	–	Próza2.	kategória	–	Próza

Miesto  Meno a  priezvisko  Škola  Názov práce  

1. Simona Tutková  ZŠ Bystré  Večerný koncert  

1. Zachariáš Drobňák  SZŠ Giraltovce  Fľak  

2. Timea Mihočová  ZŠ Bystré  V knižnom svete  

2. Šimon Dráb  SZŠ Giraltovce  Sám doma  

3. Miroslava Dzurjová  Spojená škola v Giraltovciach  Ježko  

3. Karin Kosárová  SZŠ Giraltovce  Malá včelárka  

 
Cenu poroty zıśkala Darinka Klemová, Cenu poroty zıśkala Darinka Klemová, 
5. ročnıḱ ZS�  v Kračúnovciach za práce 5. ročnıḱ ZS�  v Kračúnovciach za práce 
Bystrá škola, Každoročná škola (non-Bystrá škola, Každoročná škola (non-
sens) a Múdra aplikácia, ktoré mali sens) a Múdra aplikácia, ktoré mali 
okrem krásneho textu aj veľmi pekné okrem krásneho textu aj veľmi pekné 
ilustrácie a spracovanie. Milým prekva-ilustrácie a spracovanie. Milým prekva-
penı́m bola pre nás práca žiačok 5. penı́m bola pre nás práca žiačok 5. 
ročnıḱa Spojenej školy v Giraltovciach, ročnıḱa Spojenej školy v Giraltovciach, 
ktoré spoločnými silami napıśali diva-ktoré spoločnými silami napıśali diva-
delnú hru Narodeninová oslava prin-delnú hru Narodeninová oslava prin-
ceznej v ohrozenı́. Autorky sú Karin ceznej v ohrozenı́. Autorky sú Karin 
Kočišová, Barbora Jurčová, Soňa Bali-Kočišová, Barbora Jurčová, Soňa Bali-
nová a Sabıńa Bednárová.nová a Sabıńa Bednárová.

Cenu poroty zıśkala Darinka Klemová, 
5. ročnıḱ ZS�  v Kračúnovciach za práce 
Bystrá škola, Každoročná škola (non-
sens) a Múdra aplikácia, ktoré mali 
okrem krásneho textu aj veľmi pekné 
ilustrácie a spracovanie. Milým prekva-
penı́m bola pre nás práca žiačok 5. 
ročnıḱa Spojenej školy v Giraltovciach, 
ktoré spoločnými silami napıśali diva-
delnú hru Narodeninová oslava prin-
ceznej v ohrozenı́. Autorky sú Karin 
Kočišová, Barbora Jurčová, Soňa Bali-
nová a Sabıńa Bednárová.
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výhercov a zaželal im kopec nápadov výhercov a zaželal im kopec nápadov 
na takéto literárne tvorenie. A, na takéto literárne tvorenie. A, 
samozrejme,  pekné  prázdniny. samozrejme,  pekné  prázdniny. 
Vıť́azné práce jednotlivých kategóriı ́Vıť́azné práce jednotlivých kategóriı ́
si môžete prečı́tať na stránkach si môžete prečı́tať na stránkach 
nášho mesačnıḱa. nášho mesačnıḱa. 

Text:	Michaela	Marcinová,																			Text:	Michaela	Marcinová,																			
foto:	Mária	Osifováfoto:	Mária	Osifová

výhercov a zaželal im kopec nápadov 
na takéto literárne tvorenie. A, 
samozrejme,  pekné  prázdniny. 
Vıť́azné práce jednotlivých kategóriı ́
si môžete prečı́tať na stránkach 
nášho mesačnıḱa. 

Text:	Michaela	Marcinová,																			
foto:	Mária	Osifová

Všetci ocenenı́ sa zišli 29. júna v Všetci ocenenı́ sa zišli 29. júna v 
obradnej sieni MsU�  Giraltovce, kde obradnej sieni MsU�  Giraltovce, kde 
sme im v spolupráci s kultúrnym odde-sme im v spolupráci s kultúrnym odde-
lenı́m pripravili posedenie a malé lenı́m pripravili posedenie a malé 
občerstvenie. Svojou prı́tomnosťou občerstvenie. Svojou prı́tomnosťou 
nás poctil prednosta MsU�  Ing. Pavol nás poctil prednosta MsU�  Ing. Pavol 
Tchurıḱ, ktorý spolu s členkou poroty Tchurıḱ, ktorý spolu s členkou poroty 
Mgr. Alžbetou S� kurlovou ocenil Mgr. Alžbetou S� kurlovou ocenil 

Všetci ocenenı́ sa zišli 29. júna v 
obradnej sieni MsU�  Giraltovce, kde 
sme im v spolupráci s kultúrnym odde-
lenı́m pripravili posedenie a malé 
občerstvenie. Svojou prı́tomnosťou 
nás poctil prednosta MsU�  Ing. Pavol 
Tchurıḱ, ktorý spolu s členkou poroty 
Mgr. Alžbetou S� kurlovou ocenil 

4. júl v Giraltovciach patril Cimbalovej 4. júl v Giraltovciach patril Cimbalovej 
hudbe Primáš. I napriek tomu, že v hudbe Primáš. I napriek tomu, že v 
ten deň v meste spomaľovalo dopravu ten deň v meste spomaľovalo dopravu 
odstraňovanie škôd po nehode horia-odstraňovanie škôd po nehode horia-
ceho kamióna, podporiť do parku ich ceho kamióna, podporiť do parku ich 
prišli stovky ľudı́, ktorı́ zaplnili prišli stovky ľudı́, ktorı́ zaplnili 
hľadisko. Na koncerte spojenom s hľadisko. Na koncerte spojenom s 
krstom nového albumu vystúpili v krstom nového albumu vystúpili v 
amfiteátri okrem domácich lıd́rov i amfiteátri okrem domácich lıd́rov i 
ďalšı ́známi umelci ako Heľenine Oči, ďalšı ́známi umelci ako Heľenine Oči, 

4. júl v Giraltovciach patril Cimbalovej 
hudbe Primáš. I napriek tomu, že v 
ten deň v meste spomaľovalo dopravu 
odstraňovanie škôd po nehode horia-
ceho kamióna, podporiť do parku ich 
prišli stovky ľudı́, ktorı́ zaplnili 
hľadisko. Na koncerte spojenom s 
krstom nového albumu vystúpili v 
amfiteátri okrem domácich lıd́rov i 
ďalšı ́známi umelci ako Heľenine Oči, 

Bol	 teplý	 slávnostný	 večer	 pred	Bol	 teplý	 slávnostný	 večer	 pred	
štátnym	 sviatkom,	 keď	 známi	štátnym	 sviatkom,	 keď	 známi	
folkloristi	uviedli	„do	života“	nové	folkloristi	uviedli	„do	života“	nové	
CD.	 Ako	 sa	 uvádza	 v	 jeho	 názve,	CD.	 Ako	 sa	 uvádza	 v	 jeho	 názve,	
„prosia“	 členovia	 Cimbalovej	„prosia“	 členovia	 Cimbalovej	
hudby	Primáš	Pána	Boha	o	dobrý	hudby	Primáš	Pána	Boha	o	dobrý	
čas... 	 Po	 Festivale	 Topľanskej	čas... 	 Po	 Festivale	 Topľanskej	
doliny	išlo	o	ďalšiu	vydarenú	akciu,	doliny	išlo	o	ďalšiu	vydarenú	akciu,	
ktorá	 prilákala	 do	 nášho	 mesta	ktorá	 prilákala	 do	 nášho	 mesta	
všetky	vekové	kategórie.všetky	vekové	kategórie.

Bol	 teplý	 slávnostný	 večer	 pred	
štátnym	 sviatkom,	 keď	 známi	
folkloristi	uviedli	„do	života“	nové	
CD.	 Ako	 sa	 uvádza	 v	 jeho	 názve,	
„prosia“	 členovia	 Cimbalovej	
hudby	Primáš	Pána	Boha	o	dobrý	
čas... 	 Po	 Festivale	 Topľanskej	
doliny	išlo	o	ďalšiu	vydarenú	akciu,	
ktorá	 prilákala	 do	 nášho	 mesta	
všetky	vekové	kategórie.

CIMBALOVÁ HUDBA PRIMÁŠCIMBALOVÁ HUDBA PRIMÁŠCIMBALOVÁ HUDBA PRIMÁŠ
Po	12	rokoch	na	hudobnej	scéne	so	štvrtým	albumom:	Po	12	rokoch	na	hudobnej	scéne	so	štvrtým	albumom:	

Dajže,	Bože,	dobrý	časDajže,	Bože,	dobrý	čas
Po	12	rokoch	na	hudobnej	scéne	so	štvrtým	albumom:	

Dajže,	Bože,	dobrý	čas
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Ľudová hudba C� ardáš, folklórny Ľudová hudba C� ardáš, folklórny 
súbor Vargovčan či Mária Mačošková. súbor Vargovčan či Mária Mačošková. 
Publikum bavili Viliam Kalman z Publikum bavili Viliam Kalman z 
Drišľaku a Jožko Jožka z Hanušoviec Drišľaku a Jožko Jožka z Hanušoviec 
nad Topľou, ktorı ́sa zároveň stali krst-nad Topľou, ktorı ́sa zároveň stali krst-
nými otcami nového primášovského nými otcami nového primášovského 
hudobného počinu. Zábavným rečne-hudobného počinu. Zábavným rečne-
nı́m a úsmevnými prı́hodami len nı́m a úsmevnými prı́hodami len 
potvrdili, že humor je soľou života a potvrdili, že humor je soľou života a 
okorenili aj priebeh celého skvelého okorenili aj priebeh celého skvelého 
koncertu. Nenechali si ho ujsť ani koncertu. Nenechali si ho ujsť ani 
zástupcovia štátnej či verejnej správy, zástupcovia štátnej či verejnej správy, 
duchovnı́ predstavitelia či členovia duchovnı́ predstavitelia či členovia 
organizáciı ́a združenı.́organizáciı ́a združenı.́

FANTASTICKÁ	ATMOSFÉRA	FANTASTICKÁ	ATMOSFÉRA	
A	DOBRÝ	ČASA	DOBRÝ	ČAS

Pri krste albumu Dajže, Bože, dobrý Pri krste albumu Dajže, Bože, dobrý 
čas sa rozlievala na pódiu pálenka, čas sa rozlievala na pódiu pálenka, 
konkrétne borovička. „Ideme ho konkrétne borovička. „Ideme ho 
uviesť do života, len či ho nerozleptá-uviesť do života, len či ho nerozleptá-
me,“ zasmial sa Viliam Kalman, keď me,“ zasmial sa Viliam Kalman, keď 
album krstil a doplnil v šarištine: „Aby album krstil a doplnil v šarištine: „Aby 
še dobre sluchalo... Ale predavac še še dobre sluchalo... Ale predavac še 

Ľudová hudba C� ardáš, folklórny 
súbor Vargovčan či Mária Mačošková. 
Publikum bavili Viliam Kalman z 
Drišľaku a Jožko Jožka z Hanušoviec 
nad Topľou, ktorı ́sa zároveň stali krst-
nými otcami nového primášovského 
hudobného počinu. Zábavným rečne-
nı́m a úsmevnými prı́hodami len 
potvrdili, že humor je soľou života a 
okorenili aj priebeh celého skvelého 
koncertu. Nenechali si ho ujsť ani 
zástupcovia štátnej či verejnej správy, 
duchovnı́ predstavitelia či členovia 
organizáciı ́a združenı.́

FANTASTICKÁ	ATMOSFÉRA	
A	DOBRÝ	ČAS

Pri krste albumu Dajže, Bože, dobrý 
čas sa rozlievala na pódiu pálenka, 
konkrétne borovička. „Ideme ho 
uviesť do života, len či ho nerozleptá-
me,“ zasmial sa Viliam Kalman, keď 
album krstil a doplnil v šarištine: „Aby 
še dobre sluchalo... Ale predavac še 

nebudze, bo každý už ma USB kľuč, nebudze, bo každý už ma USB kľuč, 
kam sebe ho napali,“ zažartoval, kam sebe ho napali,“ zažartoval, 
pričom to, samozrejme, nemyslel pričom to, samozrejme, nemyslel 
vážne. Album si viete zaobstarať od vážne. Album si viete zaobstarať od 
členov kapely, alebo cez internet. členov kapely, alebo cez internet. 
„D� akujeme za fantastickú atmosféru, „D� akujeme za fantastickú atmosféru, 
no hlavne Cimbalovej hudbe Primáš no hlavne Cimbalovej hudbe Primáš 
za pozvanie účinkovať v amfiteátri        za pozvanie účinkovať v amfiteátri        
v Giraltovciach. Novému CD prajeme v Giraltovciach. Novému CD prajeme 
veľa spokojných poslucháčov,“ želajú veľa spokojných poslucháčov,“ želajú 
verejne zoskupeniu členovia FS verejne zoskupeniu členovia FS 
Vargovčan.Vargovčan.

SKLADBY	PRE	KAŽDÉHOSKLADBY	PRE	KAŽDÉHO

Cimbalová hudba Primáš funguje už Cimbalová hudba Primáš funguje už 
12 rokov. S� iesti členovia sa aktuálne 12 rokov. S� iesti členovia sa aktuálne 
tešia zo svojho štvrtého albumu, tešia zo svojho štvrtého albumu, 
ktorý vnıḿajú ako najlepšı ́z doposiaľ ktorý vnıḿajú ako najlepšı ́z doposiaľ 
vydaných.  Po albumoch Všetci          vydaných.  Po albumoch Všetci          
spievajú a tancujú, A z hory z hory...                spievajú a tancujú, A z hory z hory...                
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muzikantský vrchol ich doterajšej muzikantský vrchol ich doterajšej 
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ako tie predošlé. Smeruje k niečomu ako tie predošlé. Smeruje k niečomu 
novému, lepšiemu,“ prezradil akorde-novému, lepšiemu,“ prezradil akorde-
onista Dávid Maťaš v rozhovore pre onista Dávid Maťaš v rozhovore pre 
Som vychodňar. Za jeho zrodom stojı ́Som vychodňar. Za jeho zrodom stojı ́
a zásluhy na ňom podľa jeho slov má a zásluhy na ňom podľa jeho slov má 
celá partia. „Vďaka patrı ́všetkým kole-celá partia. „Vďaka patrı ́všetkým kole-
gom, každému z nich, ktorı ́sa svojıḿ gom, každému z nich, ktorı ́sa svojıḿ 
spôsobom podieľali na tomto CD,“ spôsobom podieľali na tomto CD,“ 
doplnil. Huslistom a primášom v doplnil. Huslistom a primášom v 
kapele je jeho brat Brian, ktorý robı ́i kapele je jeho brat Brian, ktorý robı ́i 
úpravy a zostavu dopln� ̌ ajú: kontraba-úpravy a zostavu dopln� ̌ ajú: kontraba-
sista Viliam Jurč, cimbalista Damián sista Viliam Jurč, cimbalista Damián 
C�ečko a kachon a perkusie ovláda C�ečko a kachon a perkusie ovláda 
Martin Sopko. Ich tvorba má širo-Martin Sopko. Ich tvorba má širo-
kospektrálny záber. „Snažı́me sa kospektrálny záber. „Snažı́me sa 
vložiť do toho z každého rožka troška, vložiť do toho z každého rožka troška, 
aby v piesňach zneli slovenčina, šariš-aby v piesňach zneli slovenčina, šariš-
tina, ale aj rómčina a rusı́nčina,“ tina, ale aj rómčina a rusı́nčina,“ 
potvrdila speváčka Marianna Maťa-potvrdila speváčka Marianna Maťa-
šová pre Som vychodnar. Okrem šová pre Som vychodnar. Okrem 
iného tiež prezradili, že CD obsahuje iného tiež prezradili, že CD obsahuje 
okrem ľudových i viacero autorských okrem ľudových i viacero autorských 
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a zásluhy na ňom podľa jeho slov má 
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„Je to už ikonická pieseň Primáša, „Je to už ikonická pieseň Primáša, 
všetci ju poznajú a spievajú si ju, i keď všetci ju poznajú a spievajú si ju, i keď 
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vyššie. Chceme pozdvihovať hudbu,“ vyššie. Chceme pozdvihovať hudbu,“ 
vravı ́Marianna, ktorá sa počas pandé-vravı ́Marianna, ktorá sa počas pandé-
mie venovala žiakom ako učiteľka mie venovala žiakom ako učiteľka 
spevu. „I keď nám rastie konkurencia, spevu. „I keď nám rastie konkurencia, 
treba nám dobrých spevákov a muzi-treba nám dobrých spevákov a muzi-
kantov. Vychovávame si ich, tešı ́ma to kantov. Vychovávame si ich, tešı ́ma to 
a som za to vďačná. My hudobnıći sa a som za to vďačná. My hudobnıći sa 
musı́me všetci navzájom podporo-musı́me všetci navzájom podporo-
vať,“ myslı ́ si a na margo ukončenia vať,“ myslı ́ si a na margo ukončenia 
covidovej pandémie v umeleckej bran-covidovej pandémie v umeleckej bran-
dži reagovala slovami: „Z� ivá hudba dži reagovala slovami: „Z� ivá hudba 
potrebuje živé publikum, potrebu-potrebuje živé publikum, potrebu-
jeme odozvu. Ľudia nám dodávajú jeme odozvu. Ľudia nám dodávajú 
energiu, vidı́me ten dôvod priamo energiu, vidı́me ten dôvod priamo 
pred sebou.“pred sebou.“

SPIEVAME	A	HRÁME	S	SPIEVAME	A	HRÁME	S	
LÁSKOU	A	ZANIETENÍMLÁSKOU	A	ZANIETENÍM

„Názvom Dajže, Bože, dobrý čas „Názvom Dajže, Bože, dobrý čas 
prosıḿe Boha, aby bol dobrý čas, aby prosıḿe Boha, aby bol dobrý čas, aby 
sa ľudia tešili z hudby, aby bol pre sa ľudia tešili z hudby, aby bol pre 
každého, aj pre nás dobrý čas a aby každého, aj pre nás dobrý čas a aby 
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sme sa mali dobre. Samozrejme, sme sa mali dobre. Samozrejme, 
máme v hudbe isté ciele, no nikdy sme máme v hudbe isté ciele, no nikdy sme 
nemali nastavenú latku, kam by sme nemali nastavenú latku, kam by sme 
to chceli dosiahnuť, nechávame tomu to chceli dosiahnuť, nechávame tomu 
voľný priebeh. A keď sa to ľuďom páči, voľný priebeh. A keď sa to ľuďom páči, 
vieme to oceniť,“ potvrdil hudobný a vieme to oceniť,“ potvrdil hudobný a 
manželský pár Maja s Dávidom. „Tým manželský pár Maja s Dávidom. „Tým 
najväčšıḿ a najlepšıḿ cieľom pre všet-najväčšıḿ a najlepšıḿ cieľom pre všet-
kých je robiť to s láskou a zanietenıḿ, kých je robiť to s láskou a zanietenıḿ, 
aby nás to bavilo. Ak by nás to aby nás to bavilo. Ak by nás to 
prestalo baviť,  mali by sme to prestalo baviť,  mali by sme to 
niekedy robiť pre peniaze a bolo by to niekedy robiť pre peniaze a bolo by to 
o biznise, tak to by bolo zlé a nemalo o biznise, tak to by bolo zlé a nemalo 
by to zmysel. Dôležité je ostať verný by to zmysel. Dôležité je ostať verný 
hudbe a tomu, čomu sa venujeme. hudbe a tomu, čomu sa venujeme. 
Robıḿe to, čo robıḿe a chceme to Robıḿe to, čo robıḿe a chceme to 
robiť stále lepšie a lepšie, zdokonaľo-robiť stále lepšie a lepšie, zdokonaľo-
vať sa. Sme ľudia, stále sa učı́me,“ vať sa. Sme ľudia, stále sa učı́me,“ 
dodávajú.dodávajú.

Text:	Martina	Cigľarová,Text:	Martina	Cigľarová,

	foto:	Facebook,	Ladislav	Lukáč	foto:	Facebook,	Ladislav	Lukáč
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Tohto roku som si viac ako inokedy Tohto roku som si viac ako inokedy 
uvedomila, že sú to vlastne stretnutia uvedomila, že sú to vlastne stretnutia 
s ľuďmi, na ktoré sa tešıḿ, ktoré tu v s ľuďmi, na ktoré sa tešıḿ, ktoré tu v 
Giraltovciach intenzıv́ne prežıv́am a Giraltovciach intenzıv́ne prežıv́am a 
pri ktorých si uvedomujem, že tu som pri ktorých si uvedomujem, že tu som 
doma. Veľké mesto, kde už 15 rokov doma. Veľké mesto, kde už 15 rokov 
žijem, má svoje čaro, zaujıḿavú histó-žijem, má svoje čaro, zaujıḿavú histó-
riu, ponuku kultúry, no nemôže riu, ponuku kultúry, no nemôže 
nahradiť to, čo máme my, Giraltovča-nahradiť to, čo máme my, Giraltovča-
nia, spoločné – našu minulosť, nia, spoločné – našu minulosť, 
spoločné prežıv́anie veselých, prıj́em-spoločné prežıv́anie veselých, prıj́em-
ných i smutných chvıľ́, naše spomien-ných i smutných chvıľ́, naše spomien-
ky.ky.

Začnem mojı́m Začnem mojı́m 
prı́chodom. Bol prı́chodom. Bol 
neskorý večer a neskorý večer a 
p r i  vs t u p e  d o p r i  vs t u p e  d o 
m e s t a  s o m  s i m e s t a  s o m  s i 
uvedomila, že v uvedomila, že v 
bývalom kožia-bývalom kožia-
renskom závode renskom závode 
sa svieti. Hádam sa svieti. Hádam 
obnovili výrobu, obnovili výrobu, 
bolo prvé, čo mi bolo prvé, čo mi 
napadlo. Neskôr napadlo. Neskôr 
som sa dozvede-som sa dozvede-
la, že je to úplne la, že je to úplne 
n o v á  v ý r o b a , n o v á  v ý r o b a , 
ktorá dáva – a v budúcnosti aj dá – ktorá dáva – a v budúcnosti aj dá – 
stovkám Giraltovčanov a ľuďom z stovkám Giraltovčanov a ľuďom z 
okolia prácu. A to je v dnešnej dobe u okolia prácu. A to je v dnešnej dobe u 
nás na východe veľmi dobrá správa.nás na východe veľmi dobrá správa.

Moje druhé stretnutie s mestom (ak Moje druhé stretnutie s mestom (ak 
chcem ostať verná názvu môjho chcem ostať verná názvu môjho 
prıśpevku) sa odohralo na mostıḱu prıśpevku) sa odohralo na mostıḱu 
nad nı́m. Využıv́am ho, kedykoľvek nad nı́m. Využıv́am ho, kedykoľvek 
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mám prı́ležitosť prejsť na druhú mám prı́ležitosť prejsť na druhú 
stranu smerom k „Pionieráku“ a na stranu smerom k „Pionieráku“ a na 
chvı́ľu sa pristavı́m, aby som sa z chvı́ľu sa pristavı́m, aby som sa z 
vtáčej perspektıv́y mohla pozrieť na vtáčej perspektıv́y mohla pozrieť na 
život podo mnou. Je to pre mňa vždy život podo mnou. Je to pre mňa vždy 
zážitok, objavovať akoby inú tvár zážitok, objavovať akoby inú tvár 
mesta, život plynúci podo mnou a mesta, život plynúci podo mnou a 
zároveň aj detaily, ktoré nemožno zároveň aj detaily, ktoré nemožno 
nezbadať aj zhora (napr. nový oporný nezbadať aj zhora (napr. nový oporný 
múr lemujúci hlavnú cestu a čakajúci múr lemujúci hlavnú cestu a čakajúci 
na nový chodnıḱ). V diaľke zbadám, na nový chodnıḱ). V diaľke zbadám, 
že za obchodným domom Tobi je že za obchodným domom Tobi je 

dokončená bytovka, ktorá vlani bola dokončená bytovka, ktorá vlani bola 
ešte rozostavaná. C� loveka potešı,́ že ešte rozostavaná. C� loveka potešı,́ že 
ďalšie mladé rodinky nájdu v meste ďalšie mladé rodinky nájdu v meste 
prıj́emné moderné bývanie, podobne prıj́emné moderné bývanie, podobne 
ako na Budovateľskej ulici oproti ako na Budovateľskej ulici oproti 
škole, kde denne stretávam mladé škole, kde denne stretávam mladé 
obyvateľky elegantného domu spolu obyvateľky elegantného domu spolu 
s deťúrencami. Je to dobrá perspek-s deťúrencami. Je to dobrá perspek-
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A mám ešte jedno milé stretnutie so A mám ešte jedno milé stretnutie so 
živým organizmom nášho mesta – s živým organizmom nášho mesta – s 
našou Topľou. Kým v minulých rokoch našou Topľou. Kým v minulých rokoch 
bol prıśtup k rieke pre ľudı ́ môjho bol prıśtup k rieke pre ľudı ́ môjho 
veku takmer nemožný (brehy sú veku takmer nemožný (brehy sú 
zarastené žihľavou a inou bujnejúcou zarastené žihľavou a inou bujnejúcou 
zeleňou a vymyté jarnými povodňami zeleňou a vymyté jarnými povodňami 
do takmer kolmých svahov), tento-do takmer kolmých svahov), tento-
krát sme sa so synom vybrali k rieke krát sme sa so synom vybrali k rieke 
vyzbrojenı ́ kvalitným rýľom a cestu vyzbrojenı ́ kvalitným rýľom a cestu 
sme si sprıśtupnili na dvoch miestach. sme si sprıśtupnili na dvoch miestach. 
Možno by to bol dobrý nápad aj pre Možno by to bol dobrý nápad aj pre 
iných občanov, veď nie každý má iných občanov, veď nie každý má 
možnosť ıśť na Domašu – autobus možnosť ıśť na Domašu – autobus 
nechodı ́ a auto nemá každý. Mimo-nechodı ́ a auto nemá každý. Mimo-
chodom, tohtoročné horúce a suché chodom, tohtoročné horúce a suché 
leto priam núti človeka vyhľadať leto priam núti človeka vyhľadať 
osvieženie vo vode. Kedysi bola Topľa osvieženie vo vode. Kedysi bola Topľa 
miestom oddychu pre mnohých miestom oddychu pre mnohých 
obyvateľov mesta.obyvateľov mesta.

Spolu s priateľkou som absolvovala aj Spolu s priateľkou som absolvovala aj 
dve prechádzky do Potučka. Využili dve prechádzky do Potučka. Využili 
sme obe vetvy ulıć. Obdivovala som sme obe vetvy ulıć. Obdivovala som 
vkusné predzáhradky s množstvom vkusné predzáhradky s množstvom 
kvetov a drevıń, ale aj vynovené domy, kvetov a drevıń, ale aj vynovené domy, 
takmer všetky po kompletnej rekon-takmer všetky po kompletnej rekon-
štrukcii. To je ten náš slovenský feno-štrukcii. To je ten náš slovenský feno-
mén, že aj z mála vieme vytvoriť mén, že aj z mála vieme vytvoriť 
zázraky. Všimla som si tiež, že v zázraky. Všimla som si tiež, že v 
každom dvore sú značné zásoby každom dvore sú značné zásoby 
dreva. Aj to o nás vypovedá, že dreva. Aj to o nás vypovedá, že 
myslıḿ e perspektıv́ne, veď v jeseni a myslıḿ e perspektıv́ne, veď v jeseni a 
zime nás zrejme nečaká nič dobré, čo zime nás zrejme nečaká nič dobré, čo 
sa týka plynu a zásob vôbec. Aj na to sa týka plynu a zásob vôbec. Aj na to 
mnoho z nás myslı.́  Záhrady sú plné mnoho z nás myslı.́  Záhrady sú plné 
zásob, pestujeme zemiaky, zeleninu, zásob, pestujeme zemiaky, zeleninu, 
aby sme si v tých drahých časoch aby sme si v tých drahých časoch 
aspoň trochu pomohli z vlastných aspoň trochu pomohli z vlastných 
zásob. Len by sme potrebovali trocha zásob. Len by sme potrebovali trocha 
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Možno by to bol dobrý nápad aj pre 
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dreva. Aj to o nás vypovedá, že 
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zime nás zrejme nečaká nič dobré, čo 
sa týka plynu a zásob vôbec. Aj na to 
mnoho z nás myslı.́  Záhrady sú plné 
zásob, pestujeme zemiaky, zeleninu, 
aby sme si v tých drahých časoch 
aspoň trochu pomohli z vlastných 
zásob. Len by sme potrebovali trocha 

viac dažďa, ale tých ,,oblačnıḱov” sme viac dažďa, ale tých ,,oblačnıḱov” sme 
asi niečı́m nahnevali, keď všetky asi niečı́m nahnevali, keď všetky 
mraky zaháňajú smerom na Domašu.mraky zaháňajú smerom na Domašu.

Vrátim sa k mojim stretnutiam s Vrátim sa k mojim stretnutiam s 
ľuďmi. Tých bolo veľa. Predovšetkým ľuďmi. Tých bolo veľa. Predovšetkým 
pri bežných prechádzkach mestom pri bežných prechádzkach mestom 
stretávam známych. Srdečné úsmevy, stretávam známych. Srdečné úsmevy, 
pozdravy, rozhovory, to môžem zažiť pozdravy, rozhovory, to môžem zažiť 
len tu, kde som doma. Zvlášť milé sú len tu, kde som doma. Zvlášť milé sú 
oslovenia mojich bývalých žiakov – oslovenia mojich bývalých žiakov – 
Rómov, ktorı ́sú dnes už dávno dospe-Rómov, ktorı ́sú dnes už dávno dospe-
lı́ , no nezabúdajú sa prihovoriť, lı́ , no nezabúdajú sa prihovoriť, 
opýtať sa na zdravie, zaželať všetko opýtať sa na zdravie, zaželať všetko 
dobré, zaspomıńať na školské časy.dobré, zaspomıńať na školské časy.

Ak chcem stretnúť seniorov môjho Ak chcem stretnúť seniorov môjho 
veku, stačı ́zájsť na tradičný športový veku, stačı ́zájsť na tradičný športový 
deň v parku. Vládne tam dobrá nála-deň v parku. Vládne tam dobrá nála-
da, nechýbajú  harmonika pána da, nechýbajú  harmonika pána 
Rozkoša, naše východniarske pesnič-Rozkoša, naše východniarske pesnič-
ky, kvalitné pohostenie. Sú tu aj otco-ky, kvalitné pohostenie. Sú tu aj otco-
via mesta, ktorı ́nezabúdajú na tých, via mesta, ktorı ́nezabúdajú na tých, 
čo vytvárali podobu Giraltoviec a čo vytvárali podobu Giraltoviec a 
vdýchli im to najdôležitejšie – nepı-́vdýchli im to najdôležitejšie – nepı-́
sané zákony, istú morálku. Zažila som sané zákony, istú morálku. Zažila som 
aj stretnutie s mojimi bývalými aj stretnutie s mojimi bývalými 
žiakmi po dvadsiatich rokoch. Bolo žiakmi po dvadsiatich rokoch. Bolo 
dojıḿavé a krásne vidieť ich v dospe-dojıḿavé a krásne vidieť ich v dospe-
lej podobe a presvedčiť sa, že každý z lej podobe a presvedčiť sa, že každý z 
nich si našiel miesto v živote a na nich si našiel miesto v živote a na 
svojich postoch odvádzajú úspešnú svojich postoch odvádzajú úspešnú 
prácu. Pre mňa bolo zvlášť milé, že prácu. Pre mňa bolo zvlášť milé, že 
mnohı ́z nich boli úspešnı ́autori lite-mnohı ́z nich boli úspešnı ́autori lite-
rárnych súťažı.́ Dodnes som si odkla-rárnych súťažı.́ Dodnes som si odkla-
dala ich ocenené práce na rôznych dala ich ocenené práce na rôznych 
celoslovenských súťažiach a tie som celoslovenských súťažiach a tie som 
im na stretnutı́ odovzdala, aby sa im na stretnutı́ odovzdala, aby sa 
teraz ako dospelı ́ presvedčili o tom, teraz ako dospelı ́ presvedčili o tom, 
ako rozmýšľali ako 12 až 15-ročné ako rozmýšľali ako 12 až 15-ročné 
deti.deti.
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im na stretnutı́ odovzdala, aby sa 
teraz ako dospelı ́ presvedčili o tom, 
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Nemenej podnetné bolo pre mňa Nemenej podnetné bolo pre mňa 
stretnutie s mladými autormi tohto-stretnutie s mladými autormi tohto-
ročnej súťaže Hlovıḱova litera. Bola ročnej súťaže Hlovıḱova litera. Bola 
som členkou poroty, ktorá hodnotila som členkou poroty, ktorá hodnotila 
80 súťažných prác, a tak som sa 80 súťažných prác, a tak som sa 
zúčastnila aj na vyhodnotenı ́súťaže v zúčastnila aj na vyhodnotenı ́súťaže v 
obradnej sieni MsU� . Potešila ma obradnej sieni MsU� . Potešila ma 
dobrá úroveň súťažných prác žiakov dobrá úroveň súťažných prác žiakov 
základných škôl a som mimoriadne základných škôl a som mimoriadne 
vďačná pedagógom, ktorı́ týchto vďačná pedagógom, ktorı́ týchto 
žiakov vedú k literárnej tvorivosti. žiakov vedú k literárnej tvorivosti. 
Učia ich premýšľať o problémoch Učia ich premýšľať o problémoch 
okolo nás, zaujı́mať k nim postoje, okolo nás, zaujı́mať k nim postoje, 
vytvárať morálny základ pre budúci vytvárať morálny základ pre budúci 
život. A ten budú v tejto zložitej dobe život. A ten budú v tejto zložitej dobe 
určite potrebovať. Aj vďaka týmto určite potrebovať. Aj vďaka týmto 
deťom má mesto nádej na dobrú deťom má mesto nádej na dobrú 
budúcnosť.budúcnosť.

K môjmu veku patrı ́aj trocha nostal-K môjmu veku patrı ́aj trocha nostal-
gie. A tak si s trochou smútku spomı-́gie. A tak si s trochou smútku spomı-́
nam na naše pravidelné stretnutia v nam na naše pravidelné stretnutia v 
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stretnutie s mladými autormi tohto-
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obradnej sieni MsU� . Potešila ma 
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knižnici. Bývalı́ členovia redakčnej knižnici. Bývalı́ členovia redakčnej 
rady sme si našli k sebe cestu v rady sme si našli k sebe cestu v 
známom prostredı́. Zostarli sme, známom prostredı́. Zostarli sme, 
pribudli choroby, starosti s vnúčata-pribudli choroby, starosti s vnúčata-
mi, starostlivosť o členov rodiny. Naše mi, starostlivosť o členov rodiny. Naše 
stretnutia sú zriedkavejšie, no o to stretnutia sú zriedkavejšie, no o to 
vzácnejšie a ja ich prežıv́am o to inten-vzácnejšie a ja ich prežıv́am o to inten-
zıv́nejšie.zıv́nejšie.

Na záver trocha optimizmu. Ten vám Na záver trocha optimizmu. Ten vám 
naordinuje majiteľ známej kaviarne naordinuje majiteľ známej kaviarne 
na autobusovej stanici Vlado Juha. Ku na autobusovej stanici Vlado Juha. Ku 
kvalitnej káve určite pridá aj vtipné a kvalitnej káve určite pridá aj vtipné a 
zaujıḿavé rozprávanie na rôzne témy, zaujıḿavé rozprávanie na rôzne témy, 
ktoré doplnı ́aj jeho syn zaujıḿavými ktoré doplnı ́aj jeho syn zaujıḿavými 
informáciami o rastlinách a zviera-informáciami o rastlinách a zviera-
tách. Na 8-ročného chlapca o tom tách. Na 8-ročného chlapca o tom 
naozaj veľa vie. U Vlada, alias Brixiho, naozaj veľa vie. U Vlada, alias Brixiho, 
pochopıt́e, že tu ste doma – na ,,vy-pochopıt́e, že tu ste doma – na ,,vy-
chodze”. Ten optimizmus ešte vystup-chodze”. Ten optimizmus ešte vystup-
ňujem konštatovanı́m, že k dobrej ňujem konštatovanı́m, že k dobrej 
pohode každý deň prispievajú obyva-pohode každý deň prispievajú obyva-
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rady sme si našli k sebe cestu v 
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telia našej Kórey. Tvorıḿe zohratý tıḿ telia našej Kórey. Tvorıḿe zohratý tıḿ 
už dlhé roky, nie sú tu sváry, naopak,  už dlhé roky, nie sú tu sváry, naopak,  
k našim stretnutiam nezabúdame k našim stretnutiam nezabúdame 
pridať úsmev, dobré slovo, radu či pridať úsmev, dobré slovo, radu či 
pomoc. Je šťastie mať dobrých suse-pomoc. Je šťastie mať dobrých suse-
dov, s ktorými trávite čas v prıj́em-dov, s ktorými trávite čas v prıj́em-
ných rozhovoroch. Nezabudnú ani ných rozhovoroch. Nezabudnú ani 
pridať zopár  priesad do vašej  pridať zopár  priesad do vašej  
z á h r a d y  č i  h o t o v ú  ú r o d u  z o z á h r a d y  č i  h o t o v ú  ú r o d u  z o 
starostlivo obrábaných záhradiek. starostlivo obrábaných záhradiek. 
Nezávidı́m uliciam, na ktorých to Nezávidı́m uliciam, na ktorých to 
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takto nefunguje.takto nefunguje.

C�o teda zaželať nášmu svetu? Aby mal C�o teda zaželať nášmu svetu? Aby mal 
dobrých a múdrych ľudı,́ dobré vede-dobrých a múdrych ľudı,́ dobré vede-
nie, ktoré sa osvedčilo v minulých nie, ktoré sa osvedčilo v minulých 
rokoch a dalo mestu dnešnú modernú rokoch a dalo mestu dnešnú modernú 
podobu, pokojné a rozvážne rozhodo-podobu, pokojné a rozvážne rozhodo-
vanie o dôležitých veciach nášho živo-vanie o dôležitých veciach nášho živo-
ta. A čo zaželať sebe? Nové návraty do ta. A čo zaželať sebe? Nové návraty do 
mojich milých Giraltoviec.mojich milých Giraltoviec.

Alžbeta	ŠkurlováAlžbeta	Škurlová
Foto:	Mária	OsifováFoto:	Mária	Osifová
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Jún sa pre našich žiakov niesol v Jún sa pre našich žiakov niesol v 
znamenı ́výletov, športu a zábavy, ale znamenı ́výletov, športu a zábavy, ale 
aj posledných aktivı́t v súťažiach a aj posledných aktivı́t v súťažiach a 
projektoch. Koncom mája sa vo Svid-projektoch. Koncom mája sa vo Svid-
nıḱu konalo územné kolo hry Plameň. nıḱu konalo územné kolo hry Plameň. 
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Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach 
Je  to  medzinárodná  s úťa ž  pre Je  to  medzinárodná  s úťa ž  pre 
mladých hasičov. Z� iaci ZS�  v Giraltov-mladých hasičov. Z� iaci ZS�  v Giraltov-
ciach si v tomto kole v kategórii chlap-ciach si v tomto kole v kategórii chlap-
cov vybojovali 3. miesto.   cov vybojovali 3. miesto.   

Je  to  medzinárodná  s úťa ž  pre 
mladých hasičov. Z� iaci ZS�  v Giraltov-
ciach si v tomto kole v kategórii chlap-
cov vybojovali 3. miesto.   
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Tohtoročnı ́piataci kvôli pandemickej Tohtoročnı ́piataci kvôli pandemickej 
situácii sa v minulom školskom roku situácii sa v minulom školskom roku 
nedostali do školy v prıŕode, ale teraz nedostali do školy v prıŕode, ale teraz 
si túto šancu nenechali ujsť. Na si túto šancu nenechali ujsť. Na 
prelome mája a júna dvadsať piata-prelome mája a júna dvadsať piata-
kov vyrazilo do školy v prıŕode na kov vyrazilo do školy v prıŕode na 
Donovaloch. Prvý deň sa začal sláv-Donovaloch. Prvý deň sa začal sláv-
nostnou korunováciou a kráľovským nostnou korunováciou a kráľovským 
bálom, kde sa predstavilo až 13 bálom, kde sa predstavilo až 13 
družı́n z celého Slovenska. A v družı́n z celého Slovenska. A v 
takomto kráľovskom tóne to pokračo-takomto kráľovskom tóne to pokračo-
valo až do piatka. Naši „Králi z výcho-valo až do piatka. Naši „Králi z výcho-
du“ zıśkali najviac tramptárov a s nimi du“ zıśkali najviac tramptárov a s nimi 
aj zaslúženú odmenu – kráľovský aj zaslúženú odmenu – kráľovský 
poklad. poklad. 

Malı ́ prváci zažili veľmi sladký deň. Malı ́ prváci zažili veľmi sladký deň. 
Juliana Jakabová, žiačka 1. A, svojou Juliana Jakabová, žiačka 1. A, svojou 
detskou kreativitou zaujala v súťaži detskou kreativitou zaujala v súťaži 
Môj sen lıźatko a zıśkala v  nej prvé Môj sen lıźatko a zıśkala v  nej prvé 
miesto. Vďaka tomuto úspechu celá miesto. Vďaka tomuto úspechu celá 

Tohtoročnı ́piataci kvôli pandemickej 
situácii sa v minulom školskom roku 
nedostali do školy v prıŕode, ale teraz 
si túto šancu nenechali ujsť. Na 
prelome mája a júna dvadsať piata-
kov vyrazilo do školy v prıŕode na 
Donovaloch. Prvý deň sa začal sláv-
nostnou korunováciou a kráľovským 
bálom, kde sa predstavilo až 13 
družı́n z celého Slovenska. A v 
takomto kráľovskom tóne to pokračo-
valo až do piatka. Naši „Králi z výcho-
du“ zıśkali najviac tramptárov a s nimi 
aj zaslúženú odmenu – kráľovský 
poklad. 

Malı ́ prváci zažili veľmi sladký deň. 
Juliana Jakabová, žiačka 1. A, svojou 
detskou kreativitou zaujala v súťaži 
Môj sen lıźatko a zıśkala v  nej prvé 
miesto. Vďaka tomuto úspechu celá 

trieda dostala pozvanie a vstupenky trieda dostala pozvanie a vstupenky 
do Múzea plného lıźaniek v poľskom do Múzea plného lıźaniek v poľskom 
meste Jaslo, ktoré navštıv́ili 8. júna. meste Jaslo, ktoré navštıv́ili 8. júna. 

Viac ako prıḱazy a pravidlá sa deťom Viac ako prıḱazy a pravidlá sa deťom 
do hláv vštepia zážitky z hry, ktorá im do hláv vštepia zážitky z hry, ktorá im 
zábavnou formou priblı́ži, ako to zábavnou formou priblı́ži, ako to 
chodı́ v premávke. Bezpečne na chodı́ v premávke. Bezpečne na 
bicykli je jednou z obľúbených aktivıt́ bicykli je jednou z obľúbených aktivıt́ 
približujúcich žiakom reálne situácie, približujúcich žiakom reálne situácie, 
s ktorými sa môžu stretnúť. Jazda na s ktorými sa môžu stretnúť. Jazda na 
bicykli sama o sebe dodá dieťaťu  bicykli sama o sebe dodá dieťaťu  
sebadôveru, zlepšuje jeho priesto-sebadôveru, zlepšuje jeho priesto-
rové vnıḿanie a ono tak bude lepšie rové vnıḿanie a ono tak bude lepšie 
pripravené na dopravné situácie, aj pripravené na dopravné situácie, aj 
keď sa bude po ulici pohybovať ako keď sa bude po ulici pohybovať ako 
chodec. A preto sme neváhali a 10. chodec. A preto sme neváhali a 10. 
júna sme so žiakmi 1. stupňa absolvo-júna sme so žiakmi 1. stupňa absolvo-
vali športové dopoludnie s názvom vali športové dopoludnie s názvom 
Na bicykli hravo – zdravo. Na bicykli hravo – zdravo. 

trieda dostala pozvanie a vstupenky 
do Múzea plného lıźaniek v poľskom 
meste Jaslo, ktoré navštıv́ili 8. júna. 

Viac ako prıḱazy a pravidlá sa deťom 
do hláv vštepia zážitky z hry, ktorá im 
zábavnou formou priblı́ži, ako to 
chodı́ v premávke. Bezpečne na 
bicykli je jednou z obľúbených aktivıt́ 
približujúcich žiakom reálne situácie, 
s ktorými sa môžu stretnúť. Jazda na 
bicykli sama o sebe dodá dieťaťu  
sebadôveru, zlepšuje jeho priesto-
rové vnıḿanie a ono tak bude lepšie 
pripravené na dopravné situácie, aj 
keď sa bude po ulici pohybovať ako 
chodec. A preto sme neváhali a 10. 
júna sme so žiakmi 1. stupňa absolvo-
vali športové dopoludnie s názvom 
Na bicykli hravo – zdravo. 
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O súťaže Talentı́dy prejavili žiaci O súťaže Talentı́dy prejavili žiaci 
záujem a dosiahli nemalé úspechy. záujem a dosiahli nemalé úspechy. 
S� ťastie skúšali vo vedomostných S� ťastie skúšali vo vedomostných 
súťažiach MAKS, MAKSI�K, VS�ETKO-súťažiach MAKS, MAKSI�K, VS�ETKO-
VEDKO, EXPERT GENIALITY SHOW a VEDKO, EXPERT GENIALITY SHOW a 
najväčšej matematickej súťaži na najväčšej matematickej súťaži na 
svete – MATEMATICKY�  KLOKAN.svete – MATEMATICKY�  KLOKAN.

Súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa Súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa 
zúčastnilo 11 žiakov 5. a 8. ročnıḱa. zúčastnilo 11 žiakov 5. a 8. ročnıḱa. 
Top expertmi sa stali Juliana Maje-Top expertmi sa stali Juliana Maje-
rová (5. A), Karin Kočišová (5. B) a rová (5. A), Karin Kočišová (5. B) a 
Adam Drabik (5. B). Adam Drabik (5. B). 

Matematického klokana sa zúčastnilo Matematického klokana sa zúčastnilo 
57 žiakov od 1. až po 8. ročnıḱ. U� speš-57 žiakov od 1. až po 8. ročnıḱ. U� speš-
ných riešiteľov bolo desať. Sú to Nela ných riešiteľov bolo desať. Sú to Nela 
Novotňaková (1. A), S� imon Chovanec Novotňaková (1. A), S� imon Chovanec 
(2. A), Alexandra Guľová (2. B), Radka (2. A), Alexandra Guľová (2. B), Radka 
C�orbová (3. B), Maroš Janoško (3. B), C�orbová (3. B), Maroš Janoško (3. B), 
Sara Mačová (4. A), Ela Vašková (4. A), Sara Mačová (4. A), Ela Vašková (4. A), 
Laura Bernadeta Maťašová (5. A), Laura Bernadeta Maťašová (5. A), 
Adam Drabik (5. B) a Linda Vašková Adam Drabik (5. B) a Linda Vašková 
(6. A).  (6. A).  

Ani žiaci špeciálnych tried neukončili Ani žiaci špeciálnych tried neukončili 
školský rok bez spoločného výletu, školský rok bez spoločného výletu, 
ktorý je aj pre nich zaslúženou odme-ktorý je aj pre nich zaslúženou odme-
nou. Začal sa plavbou loďou po Doma-nou. Začal sa plavbou loďou po Doma-
ši. Za pekného počasia pokračovali v ši. Za pekného počasia pokračovali v 
duchu hipoterapie a relaxácie v duchu hipoterapie a relaxácie v 
Pavlovciach na ranči ,  kde mali Pavlovciach na ranči ,  kde mali 
možnosť jazdiť na koňoch a prejsť sa možnosť jazdiť na koňoch a prejsť sa 
po okolı.́ po okolı.́ 

Poznávacı ́výlet do Poľska pre žiakov Poznávacı ́výlet do Poľska pre žiakov 
8. a 9. ročnıḱa bol poučný aj zábavný. 8. a 9. ročnıḱa bol poučný aj zábavný. 
Prvý deň  navštıv́ili múzeum holo-Prvý deň  navštıv́ili múzeum holo-
kaustu v Osvienčime a Brezinke, kaustu v Osvienčime a Brezinke, 
potom spoznali historickú časť krás-potom spoznali historickú časť krás-
n e h o  K r a k o v a  a  z a ž i l i  p r a v ú n e h o  K r a k o v a  a  z a ž i l i  p r a v ú 

O súťaže Talentı́dy prejavili žiaci 
záujem a dosiahli nemalé úspechy. 
S� ťastie skúšali vo vedomostných 
súťažiach MAKS, MAKSI�K, VS�ETKO-
VEDKO, EXPERT GENIALITY SHOW a 
najväčšej matematickej súťaži na 
svete – MATEMATICKY�  KLOKAN.

Súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa 
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rová (5. A), Karin Kočišová (5. B) a 
Adam Drabik (5. B). 

Matematického klokana sa zúčastnilo 
57 žiakov od 1. až po 8. ročnıḱ. U� speš-
ných riešiteľov bolo desať. Sú to Nela 
Novotňaková (1. A), S� imon Chovanec 
(2. A), Alexandra Guľová (2. B), Radka 
C�orbová (3. B), Maroš Janoško (3. B), 
Sara Mačová (4. A), Ela Vašková (4. A), 
Laura Bernadeta Maťašová (5. A), 
Adam Drabik (5. B) a Linda Vašková 
(6. A).  

Ani žiaci špeciálnych tried neukončili 
školský rok bez spoločného výletu, 
ktorý je aj pre nich zaslúženou odme-
nou. Začal sa plavbou loďou po Doma-
ši. Za pekného počasia pokračovali v 
duchu hipoterapie a relaxácie v 
Pavlovciach na ranči ,  kde mali 
možnosť jazdiť na koňoch a prejsť sa 
po okolı.́ 

Poznávacı ́výlet do Poľska pre žiakov 
8. a 9. ročnıḱa bol poučný aj zábavný. 
Prvý deň  navštıv́ili múzeum holo-
kaustu v Osvienčime a Brezinke, 
potom spoznali historickú časť krás-
n e h o  K r a k o v a  a  z a ž i l i  p r a v ú 

atmosféru večerného veľkomesta. Na atmosféru večerného veľkomesta. Na 
druhý deň ich čakala celodenná druhý deň ich čakala celodenná 
návšteva zábavného parku Energy-návšteva zábavného parku Energy-
landia, kde si medzi atrakciami od landia, kde si medzi atrakciami od 
výmyslu sveta mohol každý nájsť pre výmyslu sveta mohol každý nájsť pre 
seba to pravé. Z� iaci a učitelia boli radi, seba to pravé. Z� iaci a učitelia boli radi, 
že sa po troch rokoch mohol konať že sa po troch rokoch mohol konať 
takýto výlet, zvlášť pre deviatakov, takýto výlet, zvlášť pre deviatakov, 
pre ktorých to bola zároveň rozlúčka pre ktorých to bola zároveň rozlúčka 
so školou a mladšıḿi kamarátmi.so školou a mladšıḿi kamarátmi.

Prváci zažili premiéru na školskom Prváci zažili premiéru na školskom 
výlete. Spolu s tretiakmi sa vybrali do výlete. Spolu s tretiakmi sa vybrali do 
historického Bardejova a zaujı́ma-historického Bardejova a zaujı́ma-
vého prıŕodovedného múzea. To, čo vého prıŕodovedného múzea. To, čo 
sa v múzeu dozvedeli, v praxi videli v sa v múzeu dozvedeli, v praxi videli v 
Bardejovských Kúpeľoch, kam pokra-Bardejovských Kúpeľoch, kam pokra-
čoval ich výlet.čoval ich výlet.

Od 20. do 24. 6. 2022 prebiehal v Od 20. do 24. 6. 2022 prebiehal v 
základnej škole 13. ročnıḱ celosloven-základnej škole 13. ročnıḱ celosloven-
ského detského čitateľského mara-ského detského čitateľského mara-
tónu C� ıt́ajme si. 2022. Celoslovenský tónu C� ıt́ajme si. 2022. Celoslovenský 
detský čitateľský maratón organizuje detský čitateľský maratón organizuje 
Linka detskej istoty. Cieľom podujatia Linka detskej istoty. Cieľom podujatia 
C� ı́tajme si... je podporiť a zvýšiť C� ı́tajme si... je podporiť a zvýšiť 
záujem detı ́o čıt́anie knıh́ a zapojiť do záujem detı ́o čıt́anie knıh́ a zapojiť do 
čitateľského maratónu čo najväčšı ́čitateľského maratónu čo najväčšı ́
počet detı,́ ktoré budú čıt́ať súčasne v počet detı,́ ktoré budú čıt́ať súčasne v 
danom termıńe vo viacerých mestách danom termıńe vo viacerých mestách 
či obciach a na viacerých miestach po či obciach a na viacerých miestach po 
celom Slovensku. Do 13. ročnıḱa celo-celom Slovensku. Do 13. ročnıḱa celo-
slovenského detského čitateľského slovenského detského čitateľského 
maratónu sa zapojilo 62 062 čıt́ajú-maratónu sa zapojilo 62 062 čıt́ajú-
cich detı ́ z celého Slovenska. Týmto cich detı ́ z celého Slovenska. Týmto 
počtom bol rekord z roku 2017 preko-počtom bol rekord z roku 2017 preko-
naný o viac ako 16 000 čıt́ajúcich detı.́ naný o viac ako 16 000 čıt́ajúcich detı.́ 
V Giraltovciach ich bolo 296.V Giraltovciach ich bolo 296.

učitelia	ZŠ	v	Giraltovciachučitelia	ZŠ	v	Giraltovciach

atmosféru večerného veľkomesta. Na 
druhý deň ich čakala celodenná 
návšteva zábavného parku Energy-
landia, kde si medzi atrakciami od 
výmyslu sveta mohol každý nájsť pre 
seba to pravé. Z� iaci a učitelia boli radi, 
že sa po troch rokoch mohol konať 
takýto výlet, zvlášť pre deviatakov, 
pre ktorých to bola zároveň rozlúčka 
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historického Bardejova a zaujı́ma-
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GYMNAZISTI NA EXKURZII V POĽSKUGYMNAZISTI NA EXKURZII V POĽSKUGYMNAZISTI NA EXKURZII V POĽSKU
19. mája 2022 sme my, študenti 19. mája 2022 sme my, študenti 
prvého, druhého a tretieho ročnıḱa prvého, druhého a tretieho ročnıḱa 
gymnázia, cestovali na exkurziu do gymnázia, cestovali na exkurziu do 
Poľska, aby sme si pozreli kultúrne Poľska, aby sme si pozreli kultúrne 
pamiatky nádherného historického pamiatky nádherného historického 
mesta Krakov a jeho blıźke okolie. mesta Krakov a jeho blıźke okolie. 

Deň sme začali skôr ako obvykle, a to Deň sme začali skôr ako obvykle, a to 
dlhou cestou autobusom. Našou dlhou cestou autobusom. Našou 
prvou zastávkou bol koncentračný prvou zastávkou bol koncentračný 
tábor Osvienčim. Tam sme sa z tábor Osvienčim. Tam sme sa z 
rozprávania sprievodcu dozvedeli, rozprávania sprievodcu dozvedeli, 
aké skutočne neľudské utrpenie sa tu aké skutočne neľudské utrpenie sa tu 
odohrávalo,  akého zverstva je odohrávalo,  akého zverstva je 
schopný dopustiť sa civilizovaný schopný dopustiť sa civilizovaný 
človek z nenávisti a pre presadzo-človek z nenávisti a pre presadzo-
vanie nadvlády a moci. Po návšteve vanie nadvlády a moci. Po návšteve 
tohto pietneho miesta sme s hlavami tohto pietneho miesta sme s hlavami 
v smútku pokračovali v ceste do v smútku pokračovali v ceste do 
Krakova, kde sme sa ubytovali v Krakova, kde sme sa ubytovali v 

19. mája 2022 sme my, študenti 
prvého, druhého a tretieho ročnıḱa 
gymnázia, cestovali na exkurziu do 
Poľska, aby sme si pozreli kultúrne 
pamiatky nádherného historického 
mesta Krakov a jeho blıźke okolie. 

Deň sme začali skôr ako obvykle, a to 
dlhou cestou autobusom. Našou 
prvou zastávkou bol koncentračný 
tábor Osvienčim. Tam sme sa z 
rozprávania sprievodcu dozvedeli, 
aké skutočne neľudské utrpenie sa tu 
odohrávalo,  akého zverstva je 
schopný dopustiť sa civilizovaný 
človek z nenávisti a pre presadzo-
vanie nadvlády a moci. Po návšteve 
tohto pietneho miesta sme s hlavami 
v smútku pokračovali v ceste do 
Krakova, kde sme sa ubytovali v 

h o s t e l i  v  c e n t re .  A  p o t o m  d o h o s t e l i  v  c e n t re .  A  p o t o m  d o 
n e s k o r ý c h  v e č e r n ý c h  h o d ı́ n n e s k o r ý c h  v e č e r n ý c h  h o d ı́ n 
preskúmavali zákutia mesta. preskúmavali zákutia mesta. 

Na druhý deň sme  navštıv́ili kultúrne Na druhý deň sme  navštıv́ili kultúrne 
a historické pamiatky Krakova, a historické pamiatky Krakova, 
Wawelský hrad, Wawelskú kate-Wawelský hrad, Wawelskú kate-
drálu, historické námestie, trhovisko drálu, historické námestie, trhovisko 
s poľským umeleckým múzeom. s poľským umeleckým múzeom. 
Napoludnie sme sa presunuli do Napoludnie sme sa presunuli do 
zábavného parku Energylandia, kde zábavného parku Energylandia, kde 
sme sa až do neskorého popoludnia sme sa až do neskorého popoludnia 
v ý b o r n e  z a b áva l i  n a  r ô z nyc h v ý b o r n e  z a b áva l i  n a  r ô z nyc h 
atrakciách, ako sú horské dráhy, atrakciách, ako sú horské dráhy, 
strašidelné domy, vodné atrakcie a strašidelné domy, vodné atrakcie a 
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nielen veľa vedomostı,́ ale aj skvelých nielen veľa vedomostı,́ ale aj skvelých 
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v ý b o r n e  z a b áva l i  n a  r ô z nyc h 
atrakciách, ako sú horské dráhy, 
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Prvá júnová sobota gymnazistov sa Prvá júnová sobota gymnazistov sa 
niesla v duchu tancovania a zábavy. niesla v duchu tancovania a zábavy. 
S� tudenti tretieho ročnıḱa po dvoch S� tudenti tretieho ročnıḱa po dvoch 
rokoch pandémie zorganizovali rokoch pandémie zorganizovali 
študentský ples. Celý večer prevlá-študentský ples. Celý večer prevlá-
dala prı́jemná atmosféra a žiaci si dala prı́jemná atmosféra a žiaci si 
dosýta užili tanec, do ktorého ich dosýta užili tanec, do ktorého ich 
pozývali chlapci z kapely Finta a DJ pozývali chlapci z kapely Finta a DJ 
Jairus. Súčasťou plesu bol program, v Jairus. Súčasťou plesu bol program, v 
ktorom žiaci medzi sebou súťažili a ktorom žiaci medzi sebou súťažili a 
poriadne sa zasmiali. Taktiež ich poriadne sa zasmiali. Taktiež ich 
čakala bohatá tombola, ktorej hlav-čakala bohatá tombola, ktorej hlav-
nou cenou bol 5-dňový allinclusive nou cenou bol 5-dňový allinclusive 
pobyt v Chorvátsku, no aj mnohé iné pobyt v Chorvátsku, no aj mnohé iné 
ceny boli zaujıḿavé. Tradıćiou je aj ceny boli zaujıḿavé. Tradıćiou je aj 
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Jairus. Súčasťou plesu bol program, v 
ktorom žiaci medzi sebou súťažili a 
poriadne sa zasmiali. Taktiež ich 
čakala bohatá tombola, ktorej hlav-
nou cenou bol 5-dňový allinclusive 
pobyt v Chorvátsku, no aj mnohé iné 
ceny boli zaujıḿavé. Tradıćiou je aj 

vyhlásenie kráľa a kráľovnej gymnazi-vyhlásenie kráľa a kráľovnej gymnazi-
álneho plesu. Kráľovnou sa stala álneho plesu. Kráľovnou sa stala 
šarmantná Viktória Jančuvová z 3. A a šarmantná Viktória Jančuvová z 3. A a 
spoločnosť jej robil štvrták Maroš spoločnosť jej robil štvrták Maroš 
Michalko. S� tudenti sa veľmi dobre Michalko. S� tudenti sa veľmi dobre 
zabavili ,  keďže sálou sa hudba zabavili ,  keďže sálou sa hudba 
ozývala až do skorých ranných hodıń. ozývala až do skorých ranných hodıń. 
Pre mnohých z nás to bol určite Pre mnohých z nás to bol určite 
nádherný večer, ktorý sme si napriek nádherný večer, ktorý sme si napriek 
veľkým starostiam užili. Dúfame, že veľkým starostiam užili. Dúfame, že 
budúci rok sa opäť budeme môcť budúci rok sa opäť budeme môcť 
tešiť na takúto udalosť v minimálne tešiť na takúto udalosť v minimálne 
takej dobre atmosfére ako tento rok.takej dobre atmosfére ako tento rok.

Timotej	Maťaš,	gymnáziumTimotej	Maťaš,	gymnázium

Foto:	Ľ.	HandzušFoto:	Ľ.	Handzuš
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S o f t sk i l l sS o f t sk i l l sS o f t sk i l l s
označuje súbor zručnostı́, ktoré sa označuje súbor zručnostı́, ktoré sa 
spájajú s našimi vlastnosťami, schop-spájajú s našimi vlastnosťami, schop-
nosťami, teda s vystupovanıḿ, štýlom nosťami, teda s vystupovanıḿ, štýlom 
práce, komunikáciou. Maturanti práce, komunikáciou. Maturanti 
gymnázia absolvovali takýto kurz od gymnázia absolvovali takýto kurz od 
decembra do mája.decembra do mája.

Môj názor na celý tento projekt je len Môj názor na celý tento projekt je len 
a len pozitıv́ny. Dobrovoľne a úplne a len pozitıv́ny. Dobrovoľne a úplne 
zadarmo sme sa mohli prihlásiť na zadarmo sme sa mohli prihlásiť na 
túto cestu plnú zážitkov. Obohatili túto cestu plnú zážitkov. Obohatili 
sme sa o rôzne prıńosné informácie a sme sa o rôzne prıńosné informácie a 
môžem z vlastnej skúsenosti povedať, môžem z vlastnej skúsenosti povedať, 
že takýto prehľadný plán, ktorý nám že takýto prehľadný plán, ktorý nám 
podal náš učiteľ Lukáš Hromják, podal náš učiteľ Lukáš Hromják, 
nenájdete na internete alebo v nenájdete na internete alebo v 
knihách. Kamarátsky a zodpovedne knihách. Kamarátsky a zodpovedne 
nás učil svedomito pristupovať k nás učil svedomito pristupovať k 
povinnostiam. Podotýkam – dobro-povinnostiam. Podotýkam – dobro-
voľne.voľne.

Počas hodı́n sme preberali rôzne Počas hodı́n sme preberali rôzne 
témy. Naprı́klad prokrastinácia. témy. Naprı́klad prokrastinácia. 

označuje súbor zručnostı́, ktoré sa 
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môžem z vlastnej skúsenosti povedať, 
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voľne.

Počas hodı́n sme preberali rôzne 
témy. Naprı́klad prokrastinácia. 

Typická veta je napr.: Ja viem, že by Typická veta je napr.: Ja viem, že by 
som to mal urobiť, ale neurobıḿ to. som to mal urobiť, ale neurobıḿ to. 
Ukázali nám spôsoby, ako máme Ukázali nám spôsoby, ako máme 
odstrániť zlozvyky a ako zvládnuť odstrániť zlozvyky a ako zvládnuť 
počas dňa všetko, čo by sme chceli. počas dňa všetko, čo by sme chceli. 
D� alšia téma bola časový harmono-D� alšia téma bola časový harmono-
gram dňa. Vedeli ste o tom, že človek gram dňa. Vedeli ste o tom, že človek 
dokáže 1/3 života prespať? Viete, že dokáže 1/3 života prespať? Viete, že 
sa to dá zmeniť? Ide len o našu moti-sa to dá zmeniť? Ide len o našu moti-
váciu. Pre mnohých boli aj témy o váciu. Pre mnohých boli aj témy o 
finančnej gramotnosti veľmi oboha-finančnej gramotnosti veľmi oboha-
cujúce. cujúce. 

Som rada, že som sa mohla zdokona-Som rada, že som sa mohla zdokona-
liť v komunikácii s druhými ľuďmi. liť v komunikácii s druhými ľuďmi. 
Mala som prıĺežitosť stretnúť kopec Mala som prıĺežitosť stretnúť kopec 
mladých ľudı,́ vypočuť si ich inšpira-mladých ľudı,́ vypočuť si ich inšpira-
tıv́ne ambıćie, sny, úspechy a plány do tıv́ne ambıćie, sny, úspechy a plány do 
budúcna. budúcna. 

Soňa	Hamarová,	gymnáziumSoňa	Hamarová,	gymnázium

Foto:	L.	FeňakováFoto:	L.	Feňaková

Typická veta je napr.: Ja viem, že by 
som to mal urobiť, ale neurobıḿ to. 
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odstrániť zlozvyky a ako zvládnuť 
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spoločný čas a niečo nové sa naučiť či spoločný čas a niečo nové sa naučiť či 
dozvedieť. Nechýbali hasiči, včelári, dozvedieť. Nechýbali hasiči, včelári, 
košikári, lukostreľba, maľovanie obra-košikári, lukostreľba, maľovanie obra-
zov, háčkovanie, ručné práce, maľova-zov, háčkovanie, ručné práce, maľova-
nie na tvár a mnoho ďalšıćh zábav-nie na tvár a mnoho ďalšıćh zábav-
ných úloh. Všetko bolo sprevádzané ných úloh. Všetko bolo sprevádzané 
množstvom zábavy a smiechu. Orga-množstvom zábavy a smiechu. Orga-
nizátori mysleli i na naše brušká, nizátori mysleli i na naše brušká, 
ktoré pohladili výborným gulášom či ktoré pohladili výborným gulášom či 
sladkou odmenou. sladkou odmenou. 

S� tafetu júnových aktivıt́ odštartoval S� tafetu júnových aktivıt́ odštartoval 
Deň	detí, kde si na svoje prišli predo-Deň	detí, kde si na svoje prišli predo-
všetkým naši mladšı ́ žiaci. V Parku všetkým naši mladšı ́ žiaci. V Parku 
mieru totiž na nich čakali rôzne zaujı-́mieru totiž na nich čakali rôzne zaujı-́
mavé stanovištia. Farebné mištičky, mavé stanovištia. Farebné mištičky, 
vatové obláčiky, chuťovky, prekáž-vatové obláčiky, chuťovky, prekáž-
ková dráha, súťaž Skáčem pre výhru či ková dráha, súťaž Skáčem pre výhru či 
piškvorky v životnej veľkosti. Ktoré piškvorky v životnej veľkosti. Ktoré 
by ste si vybrali? Naši žiaci s nadše-by ste si vybrali? Naši žiaci s nadše-
nı́m absolvovali všetky. U� smev či nı́m absolvovali všetky. U� smev či 
nanuk za odmenu? C� o tak oboje?            nanuk za odmenu? C� o tak oboje?            
I toto priniesol tento nádherný deň a I toto priniesol tento nádherný deň a 
maľovanie na tvár len podčiarklo jeho maľovanie na tvár len podčiarklo jeho 
kolorit.kolorit.

Vzdelávanie na druhom stupni pokra-Vzdelávanie na druhom stupni pokra-
čovalo zážitkovou formou aj vďaka čovalo zážitkovou formou aj vďaka 
literárno-historickej	 exkurzii, literárno-historickej	 exkurzii, 
ktorú naši siedmaci a ôsmaci absolvo-ktorú naši siedmaci a ôsmaci absolvo-
vali v Kežmarku. Ako vyzerala škola vali v Kežmarku. Ako vyzerala škola 
kedysi a aké prı́sne v nej vládli kedysi a aké prı́sne v nej vládli 
pravidlá v čase, keď do nej chodil ešte pravidlá v čase, keď do nej chodil ešte 
sám Pavol Országh Hviezdoslav, sám Pavol Országh Hviezdoslav, 
mohli žiaci zistiť vďaka pútavej mohli žiaci zistiť vďaka pútavej 
prehliadke Lyceálnej knižnice. Okrem prehliadke Lyceálnej knižnice. Okrem 
toho mali možnosť zıśkať informácie toho mali možnosť zıśkať informácie 
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kedysi a aké prı́sne v nej vládli 
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prehliadke Lyceálnej knižnice. Okrem 
toho mali možnosť zıśkať informácie 

Posledné mesiace tohto školského Posledné mesiace tohto školského 
roka boli v našej škole mimoriadne roka boli v našej škole mimoriadne 
bohaté na rôznorodé podujatia. Škola	bohaté na rôznorodé podujatia. Škola	
v	 prírode	 v	 Bojniciach, kde zažili v	 prírode	 v	 Bojniciach, kde zažili 
naši tretiaci a štvrtáci nezabudnu-naši tretiaci a štvrtáci nezabudnu-
teľné chvıĺe. Rovnako vydarený bol i teľné chvıĺe. Rovnako vydarený bol i 
vytúžený plavecký	 výcvik, kde sa vytúžený plavecký	 výcvik, kde sa 
žiaci mohli do sýtosti vyšantiť vo vode žiaci mohli do sýtosti vyšantiť vo vode 
a naučiť sa plávať. Kým naši piataci a naučiť sa plávať. Kým naši piataci 
preukazovali svoje vedomosti v preukazovali svoje vedomosti v 
Testovaní	5, zvyšok školy sa rozdelil Testovaní	5, zvyšok školy sa rozdelil 
do dvoch autobusov a vydal sa na do dvoch autobusov a vydal sa na 
poznávacie aktivity v rámci projektu poznávacie aktivity v rámci projektu 
Erasmus+.  Deviataci navštı́vili Erasmus+.  Deviataci navštı́vili 
mesto	Bardejov, kde spoznali pries-mesto	Bardejov, kde spoznali pries-
tory firmy Salta, ktorá sa zaoberá výro-tory firmy Salta, ktorá sa zaoberá výro-
bou obuvi a jej distribúciou na európ-bou obuvi a jej distribúciou na európ-
skom trhu. Program ďalej pokračoval skom trhu. Program ďalej pokračoval 
prednáškou pani M. Raabovej o prednáškou pani M. Raabovej o 
medzinárodnom obchode pod vede-medzinárodnom obchode pod vede-
nıḿ a nechýbala ani prehliadka tohto nıḿ a nechýbala ani prehliadka tohto 
krásneho historického mesta. Druhá krásneho historického mesta. Druhá 
skupina, naši šiestaci a ôsmaci, sa skupina, naši šiestaci a ôsmaci, sa 
vydala na poznávaciu aktivitu do vydala na poznávaciu aktivitu do 
Slovenského	raja,	kde nielen obdivo-Slovenského	raja,	kde nielen obdivo-
vali krásy prıŕody, ale zároveň pod vali krásy prıŕody, ale zároveň pod 
vedenı́m p. Pisarčı́ka zı́skali množ-vedenı́m p. Pisarčı́ka zı́skali množ-
stvo cenných informáciı ́ o náučnom stvo cenných informáciı ́ o náučnom 
chodnı́ku Smižanská Maša. Prvý chodnı́ku Smižanská Maša. Prvý 
stupeň navštıv́il chovnú	stanicu JMC	stupeň navštıv́il chovnú	stanicu JMC	
Lužany	zameranú na kone. Maratón Lužany	zameranú na kone. Maratón 
májových akciı́  zakončila skvelá májových akciı́  zakončila skvelá 
rodinná akcia Beh	rodín. Zúčastnenı ́rodinná akcia Beh	rodín. Zúčastnenı ́
si mohli nielen prıj́emne zašportovať, si mohli nielen prıj́emne zašportovať, 
a le  z ároveň  zauj ı́mavo stráviť ale  z ároveň  zauj ı́mavo stráviť 
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skupina, naši šiestaci a ôsmaci, sa 
vydala na poznávaciu aktivitu do 
Slovenského	raja,	kde nielen obdivo-
vali krásy prıŕody, ale zároveň pod 
vedenı́m p. Pisarčı́ka zı́skali množ-
stvo cenných informáciı ́ o náučnom 
chodnı́ku Smižanská Maša. Prvý 
stupeň navštıv́il chovnú	stanicu JMC	
Lužany	zameranú na kone. Maratón 
májových akciı́  zakončila skvelá 
rodinná akcia Beh	rodín. Zúčastnenı ́
si mohli nielen prıj́emne zašportovať, 
a le  z ároveň  zauj ı́mavo stráviť 

v súkromnej základnej školev súkromnej základnej školev súkromnej základnej škole
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o histórii prvých tlačených knıh́, ktoré o histórii prvých tlačených knıh́, ktoré 
pochádzajú z 15. storočia. Tieto knihy pochádzajú z 15. storočia. Tieto knihy 
si žiaci mohli aj pozrieť, ale len pod si žiaci mohli aj pozrieť, ale len pod 
pozorným dohľadom sprievodkyne a pozorným dohľadom sprievodkyne a 
kamier, keďže exponáty v knižnici kamier, keďže exponáty v knižnici 
majú nevyčı́sliteľnú historickú a majú nevyčı́sliteľnú historickú a 
umeleckú hodnotu. D� alšia cesta umeleckú hodnotu. D� alšia cesta 
žiakov zaviedla na Kežmarský hrad, žiakov zaviedla na Kežmarský hrad, 
ktorý nás očaril svojou krásou a púta-ktorý nás očaril svojou krásou a púta-
vou históriou. Piataci a šiestaci v ten vou históriou. Piataci a šiestaci v ten 
istý deň nadobúdali vedomosti tiež istý deň nadobúdali vedomosti tiež 
p r a k t i c k y  n a  g e o g r a f i c k o -p r a k t i c k y  n a  g e o g r a f i c k o -
biologickej	exkurzii	v	Slovenskom	biologickej	exkurzii	v	Slovenskom	
raji,  kde navštı́vili Tomášovský raji,  kde navštı́vili Tomášovský 
výhľad. Exkurzia sa realizovala opäť výhľad. Exkurzia sa realizovala opäť 
vďaka projektu Erasmus+. Deviataci vďaka projektu Erasmus+. Deviataci 
trávili posledné spoločné chvı́le v trávili posledné spoločné chvı́le v 
rekreačnom	zariadení	Medvedie a rekreačnom	zariadení	Medvedie a 
spomıńali, koľko krásnych zážitkov v spomıńali, koľko krásnych zážitkov v 
škole zažili. Výletnú náladu okúsili aj škole zažili. Výletnú náladu okúsili aj 
naši prváci a druháci v Starej	Ľubov-naši prváci a druháci v Starej	Ľubov-
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naši prváci a druháci v Starej	Ľubov-

ni. Domov si odnášali vlastnoručne ni. Domov si odnášali vlastnoručne 
vyrobenú mincu, nezabudnuteľné vyrobenú mincu, nezabudnuteľné 
zážitky zo Stredovekého tábora, kde zážitky zo Stredovekého tábora, kde 
mali možnosť vidieť ohurujúci mali možnosť vidieť ohurujúci 
program šermiarov, či Ľubovniansky program šermiarov, či Ľubovniansky 
hrad a skanzen. hrad a skanzen. 

Veľmi sa tešıḿe, že toto obdobie nám Veľmi sa tešıḿe, že toto obdobie nám 
prinieslo toľko možnostı ́na zážitkové prinieslo toľko možnostı ́na zážitkové 
vyučovanie v našej škole. D� akujeme vyučovanie v našej škole. D� akujeme 
všetkým, vďaka ktorým naše deti všetkým, vďaka ktorým naše deti 
mohli vycestovať spoza školských mohli vycestovať spoza školských 
lavıć a zažiť tak históriu, geografiu, lavıć a zažiť tak históriu, geografiu, 
literatúru, anglický jazyk, či telesnú literatúru, anglický jazyk, či telesnú 
výchovu na vlastnej koži. Mali sa výchovu na vlastnej koži. Mali sa 
možnosť nielen mnohé dozvedieť a možnosť nielen mnohé dozvedieť a 
naučiť, ale zároveň spoločne stráviť naučiť, ale zároveň spoločne stráviť 
čas  a spoznať sa tak viac navzájom, čo čas  a spoznať sa tak viac navzájom, čo 
je v kontexte súčasnej doby rovnako je v kontexte súčasnej doby rovnako 
veľmi cenné.veľmi cenné.

Mgr.	Andrea	KytíkováMgr.	Andrea	Kytíková
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hrad a skanzen. 
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veľmi cenné.

Mgr.	Andrea	Kytíková
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Škola tisícich možností objavuje Chorvátsko Škola tisícich možností objavuje Chorvátsko Škola tisícich možností objavuje Chorvátsko 

MY SME SÚKROMNÁ SOŠMY SME SÚKROMNÁ SOŠMY SME SÚKROMNÁ SOŠ
krajiny, zdokonaľovali sa v angličtine krajiny, zdokonaľovali sa v angličtine 
a zı́skavali vedomosti z oblasti a zı́skavali vedomosti z oblasti 
podzemných vôd, ktoré sú hlavnou podzemných vôd, ktoré sú hlavnou 
témou tohto projektu. Svoje doteraj-témou tohto projektu. Svoje doteraj-
šie výskumné poznatky prezentovali šie výskumné poznatky prezentovali 
na gymnáziu v Metkoviči formou na gymnáziu v Metkoviči formou 
p r ı́ p a d ove j  š t ú d i e .  N a š i  ž i a c i p r ı́ p a d ove j  š t ú d i e .  N a š i  ž i a c i 
sprostredkovali výsledky štúdie na sprostredkovali výsledky štúdie na 
základe výskumu podzemných vôd v základe výskumu podzemných vôd v 
našom blıźkom okolı ́a v praxi si tak našom blıźkom okolı ́a v praxi si tak 
overili svoje prezentačné i jazykové overili svoje prezentačné i jazykové 
zručnosti. Komunikácia prebiehala v zručnosti. Komunikácia prebiehala v 
anglickom jazyku a naši žiaci repre-anglickom jazyku a naši žiaci repre-
zentovali našu školu na veľmi dobrej zentovali našu školu na veľmi dobrej 
úrovni. Navštıv́ili aj mesto Split, kde úrovni. Navštıv́ili aj mesto Split, kde 
mali možnosť obdivovať históriu a mali možnosť obdivovať históriu a 
ďalšie krásy tohto jedinečného ďalšie krásy tohto jedinečného 
miesta. Na ďalšı́ deň pokračovali miesta. Na ďalšı́ deň pokračovali 

krajiny, zdokonaľovali sa v angličtine 
a zı́skavali vedomosti z oblasti 
podzemných vôd, ktoré sú hlavnou 
témou tohto projektu. Svoje doteraj-
šie výskumné poznatky prezentovali 
na gymnáziu v Metkoviči formou 
p r ı́ p a d ove j  š t ú d i e .  N a š i  ž i a c i 
sprostredkovali výsledky štúdie na 
základe výskumu podzemných vôd v 
našom blıźkom okolı ́a v praxi si tak 
overili svoje prezentačné i jazykové 
zručnosti. Komunikácia prebiehala v 
anglickom jazyku a naši žiaci repre-
zentovali našu školu na veľmi dobrej 
úrovni. Navštıv́ili aj mesto Split, kde 
mali možnosť obdivovať históriu a 
ďalšie krásy tohto jedinečného 
miesta. Na ďalšı́ deň pokračovali 

Súkromná	 stredná	odborná	 škola Súkromná	 stredná	odborná	 škola 
pod záštitou projektu Erasmus+ s pod záštitou projektu Erasmus+ s 
názvom Groundwater priniesla názvom Groundwater priniesla 
svojim žiakom opäť ďalšie možnosti svojim žiakom opäť ďalšie možnosti 
na cestovanie, učenie a zı́skavanie na cestovanie, učenie a zı́skavanie 
jedinečných zá ž itkov.  Tentoraz jedinečných zá ž itkov.  Tentoraz 
navštı́vili nádhernú dovolenkovú navštı́vili nádhernú dovolenkovú 
destináciu Chorvátsko a mali to šťas-destináciu Chorvátsko a mali to šťas-
tie, že ich učenie bolo sprevádzané tie, že ich učenie bolo sprevádzané 
návštevou	 pláže,	 kúpaním	 sa	 v	návštevou	 pláže,	 kúpaním	 sa	 v	
mori,	 plavbou	 po	 rieke,	 ale	 aj	mori,	 plavbou	 po	 rieke,	 ale	 aj	
návštevou	 veľmi	 vyhľadávaných	návštevou	 veľmi	 vyhľadávaných	
turistických	miest	 ako	Dubrovník	turistických	miest	 ako	Dubrovník	
či	Split. Sen nejedného cestovateľa sa či	Split. Sen nejedného cestovateľa sa 
tak pre piatich našich žiakov stal tak pre piatich našich žiakov stal 
skutočnosťou. Spolu s francúzskymi, skutočnosťou. Spolu s francúzskymi, 
chorvátskymi a talianskymi žiakmi chorvátskymi a talianskymi žiakmi 
objavovali krásy tejto nádhernej objavovali krásy tejto nádhernej 
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či	Split. Sen nejedného cestovateľa sa 
tak pre piatich našich žiakov stal 
skutočnosťou. Spolu s francúzskymi, 
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objavovali krásy tejto nádhernej 
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plavbou po najchladnejšej	 rieke	plavbou po najchladnejšej	 rieke	
Chorvátska	 Neretva a poobede sa Chorvátska	 Neretva a poobede sa 
osviežili na pláži	Slivno. Vo štvrtok osviežili na pláži	Slivno. Vo štvrtok 
im svoje tajomstvá odhalilo mesto im svoje tajomstvá odhalilo mesto 
Dubrovnıḱ, čo bol opäť pre mnohých Dubrovnıḱ, čo bol opäť pre mnohých 
nezabudnuteľný zážitok. Návšteva nezabudnuteľný zážitok. Návšteva 
tohto mesta bola spojená  aj  s tohto mesta bola spojená  aj  s 
prehliadkou akvária ,  kde mali prehliadkou akvária ,  kde mali 
možnosť vidieť zaujı́mavý svet možnosť vidieť zaujı́mavý svet 
podmorských živočıćhov. Vzdelávacia podmorských živočıćhov. Vzdelávacia 
časť mobility pokračovala prıńosnou časť mobility pokračovala prıńosnou 
prednáškou v škole našich chorvát-prednáškou v škole našich chorvát-
skych partnerov. Z� iaci sa oboznámili skych partnerov. Z� iaci sa oboznámili 
so zaujı́mavou metódou merania so zaujı́mavou metódou merania 
výšky hladiny vody a v učebni chémie výšky hladiny vody a v učebni chémie 
analyzovali rôzne vzorky vôd, pričom analyzovali rôzne vzorky vôd, pričom 
prakticky zisťovali, ktoré z nich sú prakticky zisťovali, ktoré z nich sú 
pitné. Mobilitu Erasmus+ ukončili pitné. Mobilitu Erasmus+ ukončili 
skvelou spoločnou párty spolu s skvelou spoločnou párty spolu s 
novými zahraničnými priateľmi. novými zahraničnými priateľmi. 

Z� iaci tak nadobudli nové priateľstvá a Z� iaci tak nadobudli nové priateľstvá a 
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prakticky zisťovali, ktoré z nich sú 
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skvelou spoločnou párty spolu s 
novými zahraničnými priateľmi. 

Z� iaci tak nadobudli nové priateľstvá a 

taktiež zı́skali množstvo nových taktiež zı́skali množstvo nových 
možnostı,́ ako sa rozvıj́ať v angličtine. možnostı,́ ako sa rozvıj́ať v angličtine. 
Od neformálnych rozhovorov s roves-Od neformálnych rozhovorov s roves-
nıḱmi z iných krajıń až po odborné nıḱmi z iných krajıń až po odborné 
prednášky a workshopy, ktoré žiakov prednášky a workshopy, ktoré žiakov 
obohatili nielen po jazykovej, ale aj po obohatili nielen po jazykovej, ale aj po 
vedomostnej stránke. Každá kultúra vedomostnej stránke. Každá kultúra 
má svoje jedinečné prvky, a preto je má svoje jedinečné prvky, a preto je 
nesmierne zaujıḿavé spoznávať ju a nesmierne zaujıḿavé spoznávať ju a 
objavovať nové, často nepoznané objavovať nové, často nepoznané 
veci. V budúcom školskom roku privı-́veci. V budúcom školskom roku privı-́
tame na našej škole zahraničných tame na našej škole zahraničných 
študentov my, budeme tak mať študentov my, budeme tak mať 
možnosť ukázať, že i Slovensko možnosť ukázať, že i Slovensko 
skrýva mnoho zaujıḿavých miest a skrýva mnoho zaujıḿavých miest a 
možnostı ́ na zıśkavanie nezabudnu-možnostı ́ na zıśkavanie nezabudnu-
teľných zážitkov a priateľstiev. Už teľných zážitkov a priateľstiev. Už 
teraz sa všetci na to tešıḿe.  teraz sa všetci na to tešıḿe.  

Natália	Jurčová,	2.	ANatália	Jurčová,	2.	A

Mgr.	Andrea	KytíkováMgr.	Andrea	Kytíková
učiteľka	súkromnej	SOŠučiteľka	súkromnej	SOŠ
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obohatili nielen po jazykovej, ale aj po 
vedomostnej stránke. Každá kultúra 
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možnosť ukázať, že i Slovensko 
skrýva mnoho zaujıḿavých miest a 
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učiteľka	súkromnej	SOŠ
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Najúžasnejšıḿ zážitkom pre našich Najúžasnejšıḿ zážitkom pre našich 
žiakov bola nepochybne mobilita v žiakov bola nepochybne mobilita v 
S�panielsku, ktorej sa zúčastnili  v S�panielsku, ktorej sa zúčastnili  v 
rámci projektu Erasmus +. Sedem rámci projektu Erasmus +. Sedem 
žiakov našej školy a dvaja učitelia žiakov našej školy a dvaja učitelia 
navštıv́ili slnečnú Valenciu a okolie navštıv́ili slnečnú Valenciu a okolie 
mesta Alcoy. mesta Alcoy. 

Naša mobilita do španielskeho mesta Naša mobilita do španielskeho mesta 
Alcoy sa začala veľmi skoro ráno. Už Alcoy sa začala veľmi skoro ráno. Už 
o piatej sme vyrazili na letisko do o piatej sme vyrazili na letisko do 
Krakowa, odkiaľ sme leteli do Krakowa, odkiaľ sme leteli do 
Amsteradmu a potom do mesta Amsteradmu a potom do mesta 
Alicante, kde nás čakali žiaci zo Alicante, kde nás čakali žiaci zo 
S�védska a Francúzska. Spoločne sme S�védska a Francúzska. Spoločne sme 
autobusom išli do mesta Alcoy, kde autobusom išli do mesta Alcoy, kde 
nás privıt́ali rodiny, v ktorých sme nás privıt́ali rodiny, v ktorých sme 
boli ubytovnı́. Cesta bola dlhá a boli ubytovnı́. Cesta bola dlhá a 
náročná, takže sme hneď išli spať. náročná, takže sme hneď išli spať. 

Na druhý deň sme sa prebudili do Na druhý deň sme sa prebudili do 
krásneho slnečného počasia. Celý krásneho slnečného počasia. Celý 
deň sme strávili v akváriu Oceánia vo deň sme strávili v akváriu Oceánia vo 
Valencii, ktoré je najväčšıḿ akváriom Valencii, ktoré je najväčšıḿ akváriom 
v Európe. Mali sme možnosť vidieť v Európe. Mali sme možnosť vidieť 
podmorský svet, ktorý nás všetkých podmorský svet, ktorý nás všetkých 
uchátil. Ale najväčšıḿ zážitkom pre uchátil. Ale najväčšıḿ zážitkom pre 
nás bolo vystúpenie delfı́nov, do nás bolo vystúpenie delfı́nov, do 
ktorých sa zamiloval každý z nás.ktorých sa zamiloval každý z nás.

V stredu sme mali možnosť  nakuk-V stredu sme mali možnosť  nakuk-
núť do školy, z ktorej boli naši núť do školy, z ktorej boli naši 
španielski kamaráti, ktorı ́nás u seba španielski kamaráti, ktorı ́nás u seba 
ubytovali. Tam na nás čakali rôzne ubytovali. Tam na nás čakali rôzne 
aktivity ako naprı́klad výroba aktivity ako naprı́klad výroba 
recyklovaného papiera alebo iných recyklovaného papiera alebo iných 

Najúžasnejšıḿ zážitkom pre našich 
žiakov bola nepochybne mobilita v 
S�panielsku, ktorej sa zúčastnili  v 
rámci projektu Erasmus +. Sedem 
žiakov našej školy a dvaja učitelia 
navštıv́ili slnečnú Valenciu a okolie 
mesta Alcoy. 

Naša mobilita do španielskeho mesta 
Alcoy sa začala veľmi skoro ráno. Už 
o piatej sme vyrazili na letisko do 
Krakowa, odkiaľ sme leteli do 
Amsteradmu a potom do mesta 
Alicante, kde nás čakali žiaci zo 
S�védska a Francúzska. Spoločne sme 
autobusom išli do mesta Alcoy, kde 
nás privıt́ali rodiny, v ktorých sme 
boli ubytovnı́. Cesta bola dlhá a 
náročná, takže sme hneď išli spať. 

Na druhý deň sme sa prebudili do 
krásneho slnečného počasia. Celý 
deň sme strávili v akváriu Oceánia vo 
Valencii, ktoré je najväčšıḿ akváriom 
v Európe. Mali sme možnosť vidieť 
podmorský svet, ktorý nás všetkých 
uchátil. Ale najväčšıḿ zážitkom pre 
nás bolo vystúpenie delfı́nov, do 
ktorých sa zamiloval každý z nás.

V stredu sme mali možnosť  nakuk-
núť do školy, z ktorej boli naši 
španielski kamaráti, ktorı ́nás u seba 
ubytovali. Tam na nás čakali rôzne 
aktivity ako naprı́klad výroba 
recyklovaného papiera alebo iných 

vecı ́spojených s recykláciou odpadu. vecı ́spojených s recykláciou odpadu. 
Po celom dni sme sa spoločne najedli Po celom dni sme sa spoločne najedli 
v  re š t a urá c i i ,  kde  sme mohl i v  re š t a urá c i i ,  kde  sme mohl i 
ochutnať španielske špeciality. ochutnať španielske špeciality. 
Najlepšı ́bol z celého dňa večer, ktorý  Najlepšı ́bol z celého dňa večer, ktorý  
sme zakončili tancom.sme zakončili tancom.

S� tvrtok ráno sme začali nádhernou S� tvrtok ráno sme začali nádhernou 
plavbou po rieke Albufera. Po plavbe plavbou po rieke Albufera. Po plavbe 
sme nakukli do kuchyne, kde sa sme nakukli do kuchyne, kde sa 
pripravoval náš obed, a to národne pripravoval náš obed, a to národne 
jedlo S� panielska, takzvaná paella. jedlo S� panielska, takzvaná paella. 
Najedenı́ sme sa vybrali pozrieť Najedenı́ sme sa vybrali pozrieť 
more na pláž El Palmar.more na pláž El Palmar.

Náš posledný deň sme ráno začali Náš posledný deň sme ráno začali 
prechádzkou po meste Alcoy, kde prechádzkou po meste Alcoy, kde 
sme videli veľa zaujı́mavých a sme videli veľa zaujı́mavých a 
krásnych miest. A najmä sme zistili, krásnych miest. A najmä sme zistili, 
že je to uplne iné mesto ako u nás, na že je to uplne iné mesto ako u nás, na 
Slovensku. Taktiež sme sa šli pozrieť Slovensku. Taktiež sme sa šli pozrieť 
do firmy El Serpis, kde sa spracúvajú do firmy El Serpis, kde sa spracúvajú 
olivy. Posledný večer strávil každý olivy. Posledný večer strávil každý 
inak.inak.

V sobotu ráno sme sa, bohužiaľ, V sobotu ráno sme sa, bohužiaľ, 
museli rozlúčiť so svojimi rodinami, museli rozlúčiť so svojimi rodinami, 
ktoré nám ostanú navždy v našich ktoré nám ostanú navždy v našich 
srdciach a tiež aj so svojimi novými srdciach a tiež aj so svojimi novými 
kamarátmi, ktorých sme si tam všetci kamarátmi, ktorých sme si tam všetci 
našli. No a aj keď so slzami na našli. No a aj keď so slzami na 
krajı́ čku, ale zato s množstvom krajı́ čku, ale zato s množstvom 
krásnych spomienok a nových krásnych spomienok a nových 
skúsennostı ́ sme sa pobrali domov. skúsennostı ́ sme sa pobrali domov. 
Bol to zážitok na celý život.Bol to zážitok na celý život.

Sophia	Havirová,	9.ASophia	Havirová,	9.A
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ktoré nám ostanú navždy v našich 
srdciach a tiež aj so svojimi novými 
kamarátmi, ktorých sme si tam všetci 
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Zážitky na celý život – prekrásne ŠpanielskoZážitky na celý život – prekrásne ŠpanielskoZážitky na celý život – prekrásne Španielsko

so žiakmi Súkromnej základnej školyso žiakmi Súkromnej základnej školyso žiakmi Súkromnej základnej školy
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Prijı́matelia sociálnych Prijı́matelia sociálnych 
služieb sa zúčastnili v služieb sa zúčastnili v 
malebnom miniamfiteátri malebnom miniamfiteátri 
zariadenia 3. júna 2022 zariadenia 3. júna 2022 
ukážky spracovania ovčej ukážky spracovania ovčej 
vlny a jej využitia remesel-vlny a jej využitia remesel-
ným spôsobom. Pani Júlia z ným spôsobom. Pani Júlia z 
Dielničky ovečky odpre-Dielničky ovečky odpre-
z e n t ova l a  ko m p l ex ný z e n t ova l a  ko m p l ex ný 
proces ručného spracova-proces ručného spracova-
nia vlny: triedenie suro-nia vlny: triedenie suro-
vého rúna, pranie, česanie vého rúna, pranie, česanie 
tradične aj netradične, tradične aj netradične, 
pradenie na vretienku a pradenie na vretienku a 
ko l o v r á t k u ,  p l s t e n i e . ko l o v r á t k u ,  p l s t e n i e . 
Dozvedeli sa, že ovčia vlna Dozvedeli sa, že ovčia vlna 
patrı́ k úžasným prı́rod-patrı́ k úžasným prı́rod-
ným materiálom – dýcha-ným materiálom – dýcha-
júca, zdravá, termoregu-júca, zdravá, termoregu-
lačná, hrejivá. Prijıḿatelia lačná, hrejivá. Prijıḿatelia 
sociálnej služby si sami sociálnej služby si sami 

Prijı́matelia sociálnych 
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malebnom miniamfiteátri 
zariadenia 3. júna 2022 
ukážky spracovania ovčej 
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tradične aj netradične, 
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ko l o v r á t k u ,  p l s t e n i e . 
Dozvedeli sa, že ovčia vlna 
patrı́ k úžasným prı́rod-
ným materiálom – dýcha-
júca, zdravá, termoregu-
lačná, hrejivá. Prijıḿatelia 
sociálnej služby si sami 

Riaditeľstvo	Riaditeľstvo	
Sú k romne j	S ú k romne j	
z á k l a d n e j	z á k l a d n e j	
š k o l y 	 v	š k o l y 	 v	
G i r a l t o v c i a c h 	 o z n amu j e	G i r a l t o v c i a c h 	 o z n amu j e	
všetkým	 zákonným	 zástupcom	všetkým	 zákonným	 zástupcom	
žiakov	 a	 priateľom	 školy,	 že	žiakov	 a	 priateľom	 školy,	 že	

Riaditeľstvo	
Sú k romne j	
z á k l a d n e j	
š k o l y 	 v	
G i r a l t o v c i a c h 	 o z n amu j e	
všetkým	 zákonným	 zástupcom	
žiakov	 a	 priateľom	 školy,	 že	

OZNAMOZNAMOZNAM
s l á v no s t n é	s l á v n o s t n é	
z a h á j e n i e	z a h á j e n i e	
š k o l s k é h o	š k o l s k é h o	
r o k a	r o k a	

2022/2023	sa	uskutoční	05.	09.	2022/2023	sa	uskutoční	05.	09.	
2022	 v	 mestskom	 parku	 na	2022	 v	 mestskom	 parku	 na	
amfiteátri	o	08:30	hodine.amfiteátri	o	08:30	hodine.

s l á v n o s t n é	
z a h á j e n i e	
š k o l s k é h o	
r o k a	

2022/2023	sa	uskutoční	05.	09.	
2022	 v	 mestskom	 parku	 na	
amfiteátri	o	08:30	hodine.

Ľudový svetĽudový svetĽudový svet
v Domove sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb 

v Giraltovciach v Giraltovciach 
v Domove sociálnych služieb 

v Giraltovciach 
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vlastnoručne plstili mydielka, ktoré vlastnoručne plstili mydielka, ktoré 
môžu použiť na umývanie rúk, môžu použiť na umývanie rúk, 
alebo ich darovať ako milý a nená-alebo ich darovať ako milý a nená-
ročný voňavý darček. Skombinovali ročný voňavý darček. Skombinovali 
farby, doladili detaily, užili si tvorivú farby, doladili detaily, užili si tvorivú 
zábavu. Odchádzali s hotovou plste-zábavu. Odchádzali s hotovou plste-
nou drobnosťou.nou drobnosťou.

Cieľom ukážky bola možnosť vyskú-Cieľom ukážky bola možnosť vyskú-
šať si spracovanie vlny remeselným šať si spracovanie vlny remeselným 
spôsobom, prispieť k rozvoju spôsobom, prispieť k rozvoju 

jemnej motoriky a jemnej motoriky a 
kognitıv́nych funk-kognitıv́nych funk-
ciı,́ k podpore akti-ciı,́ k podpore akti-
vizácie a samostat-vizácie a samostat-
nosti prijı́mateľov nosti prijı́mateľov 
sociálnej služby a v sociálnej služby a v 
neposlednom rade neposlednom rade 

vlastnoručne plstili mydielka, ktoré 
môžu použiť na umývanie rúk, 
alebo ich darovať ako milý a nená-
ročný voňavý darček. Skombinovali 
farby, doladili detaily, užili si tvorivú 
zábavu. Odchádzali s hotovou plste-
nou drobnosťou.

Cieľom ukážky bola možnosť vyskú-
šať si spracovanie vlny remeselným 
spôsobom, prispieť k rozvoju 

jemnej motoriky a 
kognitıv́nych funk-
ciı,́ k podpore akti-
vizácie a samostat-
nosti prijı́mateľov 
sociálnej služby a v 
neposlednom rade 

k zvýšeniu záujmu o tradičné k zvýšeniu záujmu o tradičné 
ľudové remeslá, ktoré patria k ľudové remeslá, ktoré patria k 
najcennejšıḿ posolstvám od našich najcennejšıḿ posolstvám od našich 
predkov. predkov. 

Zážitkovú akciu zorganizovalo Zážitkovú akciu zorganizovalo 
Občianske združenie SKOROCEL v Občianske združenie SKOROCEL v 
Giraltovciach vďaka poskytnutej Giraltovciach vďaka poskytnutej 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Giraltovce.  Giraltovce.  

Zároveň by sme sa chceli úprimne Zároveň by sme sa chceli úprimne 
poďakovať pani Madzikovej za poďakovať pani Madzikovej za 
odovzdanie základných poznatkov odovzdanie základných poznatkov 
o spracovanı ́ vlny, jej ochotu a za o spracovanı ́ vlny, jej ochotu a za 
prıśtup k ľuďom, s ktorými prichá-prıśtup k ľuďom, s ktorými prichá-
dza do styku.dza do styku.

Zuzana	JurčováZuzana	Jurčová

k zvýšeniu záujmu o tradičné 
ľudové remeslá, ktoré patria k 
najcennejšıḿ posolstvám od našich 
predkov. 

Zážitkovú akciu zorganizovalo 
Občianske združenie SKOROCEL v 
Giraltovciach vďaka poskytnutej 
finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 
Giraltovce.  

Zároveň by sme sa chceli úprimne 
poďakovať pani Madzikovej za 
odovzdanie základných poznatkov 
o spracovanı ́ vlny, jej ochotu a za 
prıśtup k ľuďom, s ktorými prichá-
dza do styku.

Zuzana	Jurčová
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Stretnutia bývajú rôzne. Plánované, Stretnutia bývajú rôzne. Plánované, 
náhodné, prıj́emné, ale aj veľmi milé. náhodné, prıj́emné, ale aj veľmi milé. 
Medzi takéto milé stretnutia patrı ́aj Medzi takéto milé stretnutia patrı ́aj 
to moje – stretnutie po šesťdesiatich to moje – stretnutie po šesťdesiatich 
rokoch od ukončenia ekonomickej rokoch od ukončenia ekonomickej 
školy v Prešove.školy v Prešove.

K e ď  s o m  d o s t a l a  p o z v á n k u , K e ď  s o m  d o s t a l a  p o z v á n k u , 
nesmierne som sa potešila, kto z nás, nesmierne som sa potešila, kto z nás, 
32 absolventov, ešte na toto stretnutie 32 absolventov, ešte na toto stretnutie 
prıd́e. O to väčšia bola moja radosť, prıd́e. O to väčšia bola moja radosť, 
keď medzi nás prišiel aj bývalý keď medzi nás prišiel aj bývalý 
triedny profesor Ján Slavik, ktorý má triedny profesor Ján Slavik, ktorý má 
dnes 102 rokov.dnes 102 rokov.

Ale vrátim sa trochu do histórie. Keď Ale vrátim sa trochu do histórie. Keď 
som podala prihlášku na ekonomickú som podala prihlášku na ekonomickú 

Stretnutia bývajú rôzne. Plánované, 
náhodné, prıj́emné, ale aj veľmi milé. 
Medzi takéto milé stretnutia patrı ́aj 
to moje – stretnutie po šesťdesiatich 
rokoch od ukončenia ekonomickej 
školy v Prešove.

K e ď  s o m  d o s t a l a  p o z v á n k u , 
nesmierne som sa potešila, kto z nás, 
32 absolventov, ešte na toto stretnutie 
prıd́e. O to väčšia bola moja radosť, 
keď medzi nás prišiel aj bývalý 
triedny profesor Ján Slavik, ktorý má 
dnes 102 rokov.

Ale vrátim sa trochu do histórie. Keď 
som podala prihlášku na ekonomickú 

školu spolu s ďalšıḿi štyrmi dievča-školu spolu s ďalšıḿi štyrmi dievča-
tami zo ZS�  v Marhani, na pohovor som tami zo ZS�  v Marhani, na pohovor som 
bola pozvaná iba ja. Po prijatı ́na školu bola pozvaná iba ja. Po prijatı ́na školu 
moja mamka hneď vycestovala na ES�  moja mamka hneď vycestovala na ES�  
do Prešova s prosbou, že ak dostanem do Prešova s prosbou, že ak dostanem 
štipendium, tak do školy nastúpim. štipendium, tak do školy nastúpim. 
Povedali jej, že o  túto školu je veľký Povedali jej, že o  túto školu je veľký 
záujem a to, či štipendium dostanem, záujem a to, či štipendium dostanem, 
sa dozviem až po polroku podľa sa dozviem až po polroku podľa 
prospechu. Pre mňa bolo štipendium prospechu. Pre mňa bolo štipendium 
rozhodujúce. V tom čase boli moji rozhodujúce. V tom čase boli moji 
rodičia súkromne hospodáriaci roľnı-́rodičia súkromne hospodáriaci roľnı-́
ci. Otec sıće pracoval ako miestny zria-ci. Otec sıće pracoval ako miestny zria-
denec, ale jeho celkový mesačný denec, ale jeho celkový mesačný 
prıj́em bol 195 korún a za internát prıj́em bol 195 korún a za internát 

školu spolu s ďalšıḿi štyrmi dievča-
tami zo ZS�  v Marhani, na pohovor som 
bola pozvaná iba ja. Po prijatı ́na školu 
moja mamka hneď vycestovala na ES�  
do Prešova s prosbou, že ak dostanem 
štipendium, tak do školy nastúpim. 
Povedali jej, že o  túto školu je veľký 
záujem a to, či štipendium dostanem, 
sa dozviem až po polroku podľa 
prospechu. Pre mňa bolo štipendium 
rozhodujúce. V tom čase boli moji 
rodičia súkromne hospodáriaci roľnı-́
ci. Otec sıće pracoval ako miestny zria-
denec, ale jeho celkový mesačný 
prıj́em bol 195 korún a za internát 

STRETNUTIE PO ŠESŤDESIATICH ROKOCH OD UKONČENIA ŠKOLYSTRETNUTIE PO ŠESŤDESIATICH ROKOCH OD UKONČENIA ŠKOLY

POZVANIE NEODMIETOL ANI 102 ROČNÝ TRIEDNY UČITEĽPOZVANIE NEODMIETOL ANI 102 ROČNÝ TRIEDNY UČITEĽ

STRETNUTIE PO ŠESŤDESIATICH ROKOCH OD UKONČENIA ŠKOLY

POZVANIE NEODMIETOL ANI 102 ROČNÝ TRIEDNY UČITEĽ

102-ročný	profesor	(v	prvom	rade	v	strede)	a	jeho	žiaci.	102-ročný	profesor	(v	prvom	rade	v	strede)	a	jeho	žiaci.	
Mária	Osifová	st.	v	popredí	vpravo.Mária	Osifová	st.	v	popredí	vpravo.

102-ročný	profesor	(v	prvom	rade	v	strede)	a	jeho	žiaci.	
Mária	Osifová	st.	v	popredí	vpravo.
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bolo treba mesačne platiť 320 korún. bolo treba mesačne platiť 320 korún. 
Vtedy sa ešte nedalo dochádzať do Vtedy sa ešte nedalo dochádzať do 
Prešova denne, takže som musela Prešova denne, takže som musela 
bývať v internáte. Mali sme jednu tetu bývať v internáte. Mali sme jednu tetu 
v Amerike, tak ju mamka poprosila o v Amerike, tak ju mamka poprosila o 
pomoc. Tá jej každý mesiac poslala pomoc. Tá jej každý mesiac poslala 
balıč́ek a v ňom silon, v tom čase veľmi balıč́ek a v ňom silon, v tom čase veľmi 
žiadanú látku na šaty, ktorú mama žiadanú látku na šaty, ktorú mama 
predala a tak som mohla chodiť do predala a tak som mohla chodiť do 
školy. Tak ako ja boli na tom aj ďalšie školy. Tak ako ja boli na tom aj ďalšie 
dievčatá. Moja spolubývajúca mala dievčatá. Moja spolubývajúca mala 
len dvoje šiat. Jedny do školy a druhé len dvoje šiat. Jedny do školy a druhé 
na sviatok. Tie jedny sa jej podarilo na sviatok. Tie jedny sa jej podarilo 
pripáliť pri žehlenı,́ a tak chodila stále pripáliť pri žehlenı,́ a tak chodila stále 
v tých istých. Všimol si to aj triedny v tých istých. Všimol si to aj triedny 
profesor Slávik a zariadil, že sme profesor Slávik a zariadil, že sme 
chodili na vyučovanie v plášťoch s chodili na vyučovanie v plášťoch s 
bielymi golierikmi. To už nebolo bielymi golierikmi. To už nebolo 
medzi nami väčšie rozdiely. Iba medzi nami väčšie rozdiely. Iba 
jednému profesorovi sa to nepáčilo, jednému profesorovi sa to nepáčilo, 
asi nás nevedel identifikovať, tak sme asi nás nevedel identifikovať, tak sme 
si na jeho hodinu plášte zobliekali. si na jeho hodinu plášte zobliekali. 
Náš triedny profesor bol pre nás ako Náš triedny profesor bol pre nás ako 
otec. Vedel vycıt́iť, kedy sme smutné, otec. Vedel vycıt́iť, kedy sme smutné, 
kedy sa nám cnie za domovom, kedy sa nám cnie za domovom, 

bolo treba mesačne platiť 320 korún. 
Vtedy sa ešte nedalo dochádzať do 
Prešova denne, takže som musela 
bývať v internáte. Mali sme jednu tetu 
v Amerike, tak ju mamka poprosila o 
pomoc. Tá jej každý mesiac poslala 
balıč́ek a v ňom silon, v tom čase veľmi 
žiadanú látku na šaty, ktorú mama 
predala a tak som mohla chodiť do 
školy. Tak ako ja boli na tom aj ďalšie 
dievčatá. Moja spolubývajúca mala 
len dvoje šiat. Jedny do školy a druhé 
na sviatok. Tie jedny sa jej podarilo 
pripáliť pri žehlenı,́ a tak chodila stále 
v tých istých. Všimol si to aj triedny 
profesor Slávik a zariadil, že sme 
chodili na vyučovanie v plášťoch s 
bielymi golierikmi. To už nebolo 
medzi nami väčšie rozdiely. Iba 
jednému profesorovi sa to nepáčilo, 
asi nás nevedel identifikovať, tak sme 
si na jeho hodinu plášte zobliekali. 
Náš triedny profesor bol pre nás ako 
otec. Vedel vycıt́iť, kedy sme smutné, 
kedy sa nám cnie za domovom, 

pretože domov sme nemohli chodiť, pretože domov sme nemohli chodiť, 
kedy sa nám zachcelo. Vždy vedel kedy sa nám zachcelo. Vždy vedel 
nájsť správne riešenie. Už na škole sa nájsť správne riešenie. Už na škole sa 
javil ako veľký turista. Počas štúdia javil ako veľký turista. Počas štúdia 
sme absolvovali množstvo poznáva-sme absolvovali množstvo poznáva-
cıćh výletov po celej republike, na čo cıćh výletov po celej republike, na čo 
dodnes radi spomıńame. Ešte aj done-dodnes radi spomıńame. Ešte aj done-
dávna bral batoh na chrbát a spolu s dávna bral batoh na chrbát a spolu s 
kamarátmi obdivoval krásy Slo-kamarátmi obdivoval krásy Slo-
venska. Keď sme sa ho pýtali na jeho venska. Keď sme sa ho pýtali na jeho 
dlhovekosť a dobrý fyzický stav, dlhovekosť a dobrý fyzický stav, 
prıźvukoval nám, že je potrebné stále prıźvukoval nám, že je potrebné stále 
sa pohybovať a menej jesť. Hoci sa v sa pohybovať a menej jesť. Hoci sa v 
škole vystriedali stovky študentov, škole vystriedali stovky študentov, 
predsa nás na stretnutı ́vedel identifi-predsa nás na stretnutı ́vedel identifi-
kovať podľa mena. Všetci prı́tomnı ́kovať podľa mena. Všetci prı́tomnı ́
sme sa zhodli na tom, že by sme sa sme sa zhodli na tom, že by sme sa 
chceli aspoň priblı́žiť k jeho veku. chceli aspoň priblı́žiť k jeho veku. 
Z� iaľ, už asi polovica spolužiakov nie je Z� iaľ, už asi polovica spolužiakov nie je 
medzi živými. Plnı ́ zážitkov sme sa medzi živými. Plnı ́ zážitkov sme sa 
dohodli, že sa budeme stretávať dohodli, že sa budeme stretávať 
častejšie, pretože takéto stretnutia častejšie, pretože takéto stretnutia 
človeka obohacujú, ale hlavne priná-človeka obohacujú, ale hlavne priná-
šajú prıj́emné spomienky.šajú prıj́emné spomienky.

Mária	Osifová	st.Mária	Osifová	st.
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predsa nás na stretnutı ́vedel identifi-
kovať podľa mena. Všetci prı́tomnı ́
sme sa zhodli na tom, že by sme sa 
chceli aspoň priblı́žiť k jeho veku. 
Z� iaľ, už asi polovica spolužiakov nie je 
medzi živými. Plnı ́ zážitkov sme sa 
dohodli, že sa budeme stretávať 
častejšie, pretože takéto stretnutia 
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MEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTEMEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTEMEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTEMEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTEMEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTEMEDZINÁRODNÉ DNI V JÚLI A AUGUSTE
1.	júl	Medzinárodný	deň	vtipov Nie 1.	júl	Medzinárodný	deň	vtipov Nie 
je nič zdravšie ako dobrý smiech. je nič zdravšie ako dobrý smiech. 
Ľudia by tento deň mali venovať Ľudia by tento deň mali venovať 
zábavným aktivitám, prı́behom, zábavným aktivitám, prı́behom, 
obrázkom alebo vtipom.obrázkom alebo vtipom.

2.	júl	Svetový	deň	UFO Oslavuje sa od 2.	júl	Svetový	deň	UFO Oslavuje sa od 
roku 2001 ako Deň neidentifikovateľ-roku 2001 ako Deň neidentifikovateľ-
ných lietajúcich objektov, ktorý vyhlá-ných lietajúcich objektov, ktorý vyhlá-
sil Haktan Akdogan, zakladateľ sil Haktan Akdogan, zakladateľ 
Výskumného strediska vesmı́rnych Výskumného strediska vesmı́rnych 

1.	júl	Medzinárodný	deň	vtipov Nie 
je nič zdravšie ako dobrý smiech. 
Ľudia by tento deň mali venovať 
zábavným aktivitám, prı́behom, 
obrázkom alebo vtipom.

2.	júl	Svetový	deň	UFO Oslavuje sa od 
roku 2001 ako Deň neidentifikovateľ-
ných lietajúcich objektov, ktorý vyhlá-
sil Haktan Akdogan, zakladateľ 
Výskumného strediska vesmı́rnych 

vied Sıŕius UFO. Tento deň bol určený vied Sıŕius UFO. Tento deň bol určený 
na výročie udalosti, kedy vraj na na výročie udalosti, kedy vraj na 
farme v blıźkosti mestečka Roswell v farme v blıźkosti mestečka Roswell v 
americkom štáte Nové Mexiko spadlo americkom štáte Nové Mexiko spadlo 
2. júla 1947 UFO. 2. júla 1947 UFO. 

2.	 júl	Medzinárodný	 deň	 družstiev 2.	 júl	Medzinárodný	 deň	 družstiev 
Vyhlásila ho OSN v roku 1992 a pripo-Vyhlásila ho OSN v roku 1992 a pripo-
mıńa sa od roku 1995 na počesť 100. mıńa sa od roku 1995 na počesť 100. 
výročia vzniku Medzinárodnej druž-výročia vzniku Medzinárodnej druž-
stevnej aliancie. Hlavnou myšlienkou stevnej aliancie. Hlavnou myšlienkou 

vied Sıŕius UFO. Tento deň bol určený 
na výročie udalosti, kedy vraj na 
farme v blıźkosti mestečka Roswell v 
americkom štáte Nové Mexiko spadlo 
2. júla 1947 UFO. 

2.	 júl	Medzinárodný	 deň	 družstiev 
Vyhlásila ho OSN v roku 1992 a pripo-
mıńa sa od roku 1995 na počesť 100. 
výročia vzniku Medzinárodnej druž-
stevnej aliancie. Hlavnou myšlienkou 
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je zvýšiť povedomie o družstvách, je zvýšiť povedomie o družstvách, 
prıńos družstiev hnutia na riešenie prıńos družstiev hnutia na riešenie 
globálnych problémov, ktorými sa globálnych problémov, ktorými sa 
zaoberá OSN.zaoberá OSN.

4.	júl	Medzinárodný	deň	proti	chovu	4.	júl	Medzinárodný	deň	proti	chovu	
delfínov	 v	 zajatí Pripomı́na sa od delfínov	 v	 zajatí Pripomı́na sa od 
roku 1993 s cieľom zvýšiť povedomie roku 1993 s cieľom zvýšiť povedomie 
verejnosti o tom, ako sú stovky voľne verejnosti o tom, ako sú stovky voľne 
žijúcich zvierat väznené v malých žijúcich zvierat väznené v malých 
nádržiach pre potešenie publika. nádržiach pre potešenie publika. 

5.	júl	Sviatok	sv.	Cyrila	a	sv.	Metoda	5.	júl	Sviatok	sv.	Cyrila	a	sv.	Metoda	
Svätı ́Cyril a Metod sú patrónmi Euró-Svätı ́Cyril a Metod sú patrónmi Euró-
py, ktorých misia patrı ́k najvýznam-py, ktorých misia patrı ́k najvýznam-
nejšı́m v ranokresťanskej Európe. nejšı́m v ranokresťanskej Európe. 
Cyril a Metod sa narodili v Solúne, Cyril a Metod sa narodili v Solúne, 
meste v severnom Grécku. V roku 863 meste v severnom Grécku. V roku 863 
cisár poslal bratov ako vierozvestcov cisár poslal bratov ako vierozvestcov 
na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, 
zostavili slovanské pıśmo (hlaholiku) zostavili slovanské pıśmo (hlaholiku) 
a preložili do staroslovienčiny litur-a preložili do staroslovienčiny litur-
gické a biblické texty.gické a biblické texty.

5.	júl	Deň	workoholikov	Workoholici 5.	júl	Deň	workoholikov	Workoholici 
sú ľudia závislı ́ od práce. Predovšet-sú ľudia závislı ́ od práce. Predovšet-
kým sa to týka samostatne zárobkovo kým sa to týka samostatne zárobkovo 
činných osôb, manažérov a ľudı,́ ktorı ́činných osôb, manažérov a ľudı,́ ktorı ́
svojou prácou pomáhajú iným. svojou prácou pomáhajú iným. 

6.	 júl	 Medzinárodný	 deň	 bozkáva-6.	 júl	 Medzinárodný	 deň	 bozkáva-
nia	a	bozkov Tento sviatok sa osla-nia	a	bozkov Tento sviatok sa osla-
vuje od roku 2003. Bozkávanie môže vuje od roku 2003. Bozkávanie môže 

je zvýšiť povedomie o družstvách, 
prıńos družstiev hnutia na riešenie 
globálnych problémov, ktorými sa 
zaoberá OSN.

4.	júl	Medzinárodný	deň	proti	chovu	
delfínov	 v	 zajatí Pripomı́na sa od 
roku 1993 s cieľom zvýšiť povedomie 
verejnosti o tom, ako sú stovky voľne 
žijúcich zvierat väznené v malých 
nádržiach pre potešenie publika. 

5.	júl	Sviatok	sv.	Cyrila	a	sv.	Metoda	
Svätı ́Cyril a Metod sú patrónmi Euró-
py, ktorých misia patrı ́k najvýznam-
nejšı́m v ranokresťanskej Európe. 
Cyril a Metod sa narodili v Solúne, 
meste v severnom Grécku. V roku 863 
cisár poslal bratov ako vierozvestcov 
na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, 
zostavili slovanské pıśmo (hlaholiku) 
a preložili do staroslovienčiny litur-
gické a biblické texty.

5.	júl	Deň	workoholikov	Workoholici 
sú ľudia závislı ́ od práce. Predovšet-
kým sa to týka samostatne zárobkovo 
činných osôb, manažérov a ľudı,́ ktorı ́
svojou prácou pomáhajú iným. 

6.	 júl	 Medzinárodný	 deň	 bozkáva-
nia	a	bozkov Tento sviatok sa osla-
vuje od roku 2003. Bozkávanie môže 

byť prı́jemný zážitok sám osebe, byť prı́jemný zážitok sám osebe, 
môže byť vyjadrenıḿ lásky a intimity. môže byť vyjadrenıḿ lásky a intimity. 
Cieľom tohto dňa je pripomenutie Cieľom tohto dňa je pripomenutie 
ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú ľuďom, aby nezabudli na jednoduchú 
radosť spojenú s bozkávanıḿ.radosť spojenú s bozkávanıḿ.

7.	júl	Deň	čokolády Je určený pre všet-7.	júl	Deň	čokolády Je určený pre všet-
kých milovnıḱov čokolády.  V tento kých milovnıḱov čokolády.  V tento 
deň bola v roku 1550 čokoláda deň bola v roku 1550 čokoláda 
uvedená na európsky trh a stala sa tak uvedená na európsky trh a stala sa tak 
dostupnou pre ľudı́. Dnes patrı́ k dostupnou pre ľudı́. Dnes patrı́ k 
najpopulárnejšı́m sladkostiam na najpopulárnejšı́m sladkostiam na 
svete. svete. 

8.	júl	Deň	videohier Počas tohto dňa 8.	júl	Deň	videohier Počas tohto dňa 
sa oslavujú populárne videohry, ktoré sa oslavujú populárne videohry, ktoré 
zaútočili na trh a zmenili spôsob zaútočili na trh a zmenili spôsob 
trávenia voľných chvıľ́ detı,́ mládeže, trávenia voľných chvıľ́ detı,́ mládeže, 
ale aj mnohých dospelých.ale aj mnohých dospelých.

8.	júl	Svetový	deň	alergií	Pripomıń a 8.	júl	Svetový	deň	alergií	Pripomıń a 
sa od roku 2005 a je podporovaný sa od roku 2005 a je podporovaný 
Svetovou alergologickou organizá-Svetovou alergologickou organizá-
ciou. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie ciou. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie 
informovanosti a vzdelávania vlády a informovanosti a vzdelávania vlády a 
širokej verejnosti o alergiách s cieľom širokej verejnosti o alergiách s cieľom 
podporiť prevenciu znižovanıḿ aler-podporiť prevenciu znižovanıḿ aler-
génov.génov.

9.	júl	Medzinárodný	deň	za	zničenie	9.	júl	Medzinárodný	deň	za	zničenie	
malých	a	ľahkých	zbraní	V tento deň malých	a	ľahkých	zbraní	V tento deň 
sa v roku 2001 v New Yorku začala sa v roku 2001 v New Yorku začala 
Konferencia OSN o malých a ľahkých Konferencia OSN o malých a ľahkých 
zbraniach. Jeho cieľom je podpora zbraniach. Jeho cieľom je podpora 
úsilia o znižovanie ozbrojeného nási-úsilia o znižovanie ozbrojeného nási-
lia po celom svete a zlepšenie medzi-lia po celom svete a zlepšenie medzi-
národnej  spolupráce v  oblasti národnej  spolupráce v  oblasti 
prevencie, potláčania a odstraňova-prevencie, potláčania a odstraňova-
nia nedovoleného sprostredkovania nia nedovoleného sprostredkovania 
zbranı.́ zbranı.́ 

11.	júl	Svetový	deň	populácie	Popu-11.	júl	Svetový	deň	populácie	Popu-
lačný fond OSN zaviedol v roku 1989 lačný fond OSN zaviedol v roku 1989 
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môže byť vyjadrenıḿ lásky a intimity. 
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radosť spojenú s bozkávanıḿ.
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8.	júl	Deň	videohier Počas tohto dňa 
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génov.

9.	júl	Medzinárodný	deň	za	zničenie	
malých	a	ľahkých	zbraní	V tento deň 
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Ignác z Loyoly bol zakladateľom jezu-Ignác z Loyoly bol zakladateľom jezu-
itskej rehole. Z� il v rokoch 1491 – 1556 itskej rehole. Z� il v rokoch 1491 – 1556 
a tento deň je výročıḿ jeho smrti. Je a tento deň je výročıḿ jeho smrti. Je 
uctievaný ako patrón duchovnej obno-uctievaný ako patrón duchovnej obno-
vy. Venoval sa revitalizácii katoli-vy. Venoval sa revitalizácii katoli-
cizmu a riešeniu problematiky cizmu a riešeniu problematiky 
protestantskej reformácie.protestantskej reformácie.

6.	august	Svetový	deň	boja	za	zákaz	6.	august	Svetový	deň	boja	za	zákaz	
jadrových	 zbraní alebo Deň	 Hiro-jadrových	 zbraní alebo Deň	 Hiro-
šimy V tento deň roku 1945 došlo k šimy V tento deň roku 1945 došlo k 
obrovskej tragédii, keď americké obrovskej tragédii, keď americké 
bombardéry zvrhli atómovú bombu bombardéry zvrhli atómovú bombu 
na japonské mesto Hirošima. Vyhlá-na japonské mesto Hirošima. Vyhlá-
sila ho Medzinárodná konferencia za sila ho Medzinárodná konferencia za 
zákaz atómových a vodıḱových zbra-zákaz atómových a vodıḱových zbra-
nı́ . Cieľom sú zaistenie jadrovej nı́ . Cieľom sú zaistenie jadrovej 
bezpečnosti, kontroly rovnováhy bezpečnosti, kontroly rovnováhy 
jadrovej technológie, nešıŕenie jadro-jadrovej technológie, nešıŕenie jadro-
vých zbranı,́ ich redukovanie a odstrá-vých zbranı,́ ich redukovanie a odstrá-
nenie.nenie.

9.	august	Medzinárodný	deň	pôvod-9.	august	Medzinárodný	deň	pôvod-
ného	obyvateľstva	sveta	Bol vyhlá-ného	obyvateľstva	sveta	Bol vyhlá-
sený v roku 1994 OSN a pripomıńa sa sený v roku 1994 OSN a pripomıńa sa 
od roku 1995. Cieľom sú podpora a od roku 1995. Cieľom sú podpora a 
ochrana práv pôvodných obyvateľov ochrana práv pôvodných obyvateľov 
na celom svete, posilnenie medziná-na celom svete, posilnenie medziná-
rodnej spolupráce pre riešenie prob-rodnej spolupráce pre riešenie prob-
lémov, ktorým čelia domorodı ́ľudia v lémov, ktorým čelia domorodı ́ľudia v 
oblastiach, ako sú ľudské práva, oblastiach, ako sú ľudské práva, 
životné prostredie, vzdelávanie a zdra-životné prostredie, vzdelávanie a zdra-
votnıćtvo.votnıćtvo.

9.august	Deň	Nagasaki	V tento deň 9.august	Deň	Nagasaki	V tento deň 
roku 1945 sa mesto Nagasaki v Japon-roku 1945 sa mesto Nagasaki v Japon-
sku stalo terčom útoku druhej atómo-sku stalo terčom útoku druhej atómo-
vej bomby. Zahynulo okolo 40 000 vej bomby. Zahynulo okolo 40 000 
ľudı ́a severná časť mesta bola zniče-ľudı ́a severná časť mesta bola zniče-
ná. Tento deň sa tak stal varovným ná. Tento deň sa tak stal varovným 
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od roku 1995. Cieľom sú podpora a 
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tento deň ako spomienku na rok tento deň ako spomienku na rok 
1987, keď počet obyvateľov Zeme 1987, keď počet obyvateľov Zeme 
dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozor-dosiahol 5 miliárd. Tento deň upozor-
ňuje na rýchly rast svetovej populácie.ňuje na rýchly rast svetovej populácie.

13.	 júl	Medzinárodný	deň	hlavola-13.	 júl	Medzinárodný	deň	hlavola-
mov	V tento deň roku 1944 sa v Buda-mov	V tento deň roku 1944 sa v Buda-
pešti narodil Ernő Rubik, maďarský pešti narodil Ernő Rubik, maďarský 
vynálezca hlavolamov. Jeho najúspeš-vynálezca hlavolamov. Jeho najúspeš-
nejšı́m dielom sa stala Rubikova nejšı́m dielom sa stala Rubikova 
kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlej-kocka, ktorá je najlepšie a najrýchlej-
šie predávaná logická hra na svete. šie predávaná logická hra na svete. 

24.	 júl	 Deň	 rodičov	 V roku 1994 24.	 júl	 Deň	 rodičov	 V roku 1994 
prezident Bill Clinton na kongrese v prezident Bill Clinton na kongrese v 
USA podpıśal uznesenie pre uznanie a USA podpıśal uznesenie pre uznanie a 
podporu úlohy rodičov pri výchove podporu úlohy rodičov pri výchove 
detı.́ Rodičia sú každodennı ́vychová-detı.́ Rodičia sú každodennı ́vychová-
vatelia a životné vzory, zaslúžia si vatelia a životné vzory, zaslúžia si 
našu úctu, vďaku a rešpekt za ich našu úctu, vďaku a rešpekt za ich 
odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a 
rady.rady.

30.	 júl	 Medzinárodný	 deň	 priateľ-30.	 júl	 Medzinárodný	 deň	 priateľ-
stva	Tradıćia oslavy Medzinárodného stva	Tradıćia oslavy Medzinárodného 
dňa priateľstva sa začala v roku 1935 dňa priateľstva sa začala v roku 1935 
v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedo-v USA. Hlavnou myšlienkou je uvedo-
menie si úlohy priateľstva v našom menie si úlohy priateľstva v našom 
živote, ktoré do nášho sveta vnáša živote, ktoré do nášho sveta vnáša 
pokoj a dobrú náladu. pokoj a dobrú náladu. 

31.	júl	Sviatok	sv.	Ignáca	z	Loyoly Sv. 31.	júl	Sviatok	sv.	Ignáca	z	Loyoly Sv. 
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tohto dňa je zvýšiť povedomie verej-tohto dňa je zvýšiť povedomie verej-
nosti o výhodách a nevýhodách ľavo-nosti o výhodách a nevýhodách ľavo-
rukosti. Pripomıń a sa od roku 1976. rukosti. Pripomıń a sa od roku 1976. 

14.	 august	 Svetový	 humanitárny	14.	 august	 Svetový	 humanitárny	
deň 14. augusta 2003 pri bombardo-deň 14. augusta 2003 pri bombardo-
vanı ́ úradu OSN v Bagdade zahynul vanı ́ úradu OSN v Bagdade zahynul 
Sergio Vieira de Mello, vysoký komi-Sergio Vieira de Mello, vysoký komi-
sár pre ľudské práva a špeciálny sár pre ľudské práva a špeciálny 
zástupca generálneho sekretára pre zástupca generálneho sekretára pre 
Irak, spolu s ďalšıḿi 21 humanitár-Irak, spolu s ďalšıḿi 21 humanitár-
nymi pracovnıḱmi. Tento deň je veno-nymi pracovnıḱmi. Tento deň je veno-
vaný všetkým humanitárnym pracov-vaný všetkým humanitárnym pracov-
nıḱom, zomreli pri záchrane životov a nıḱom, zomreli pri záchrane životov a 
ochrane zdravia ľudı́ postihnutých ochrane zdravia ľudı́ postihnutých 
mimoriadnymi udalosťami ako vojna mimoriadnymi udalosťami ako vojna 
alebo prıŕodná katastrofa. Bol vyhlá-alebo prıŕodná katastrofa. Bol vyhlá-
sený OSN v decembri roku 2008.sený OSN v decembri roku 2008.

23.	 august	 Medzinárodný	 deň	23.	 august	 Medzinárodný	 deň	
spomienky	 na	 obchod	 s	 otrokmi	 a	spomienky	 na	 obchod	 s	 otrokmi	 a	
jeho	zrušenie Generálna konferencia jeho	zrušenie Generálna konferencia 
UNESCO vyhlásila tento deň v roku UNESCO vyhlásila tento deň v roku 
1997 a stanovila jeho slávenie na 23. 1997 a stanovila jeho slávenie na 23. 
august ako spomienku na postavenie august ako spomienku na postavenie 
otrokov na Haiti v roku 1791.otrokov na Haiti v roku 1791.

23.	august	Európsky	deň	obetí	stali-23.	august	Európsky	deň	obetí	stali-
nizmu	a	nacizmu Tento deň je výro-nizmu	a	nacizmu Tento deň je výro-
čı́m podpı́sania zmluvy, tzv. paktu čı́m podpı́sania zmluvy, tzv. paktu 
Molotov – Ribbentrop, z roku 1939, Molotov – Ribbentrop, z roku 1939, 
ktorá obsahovala protokoly rozdeľu-ktorá obsahovala protokoly rozdeľu-
júce východnú Európu na nemeckú a júce východnú Európu na nemeckú a 
ruskú časť. Deň je venovaný pamiatke ruskú časť. Deň je venovaný pamiatke 
obetı ́totalitných ideológiı ́stalinizmu obetı ́totalitných ideológiı ́stalinizmu 
a nacizmu. Vyhlásil ho Európsky a nacizmu. Vyhlásil ho Európsky 
parlament a pripomıńa sa od roku parlament a pripomıńa sa od roku 
2008. 2008. 

Zdroj:	InternetZdroj:	Internet
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vaný všetkým humanitárnym pracov-
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9.	august	Medzinárodný	deň	solida-9.	august	Medzinárodný	deň	solida-
rity	 s	 bojom	 žien	 v	 Juhoafrickej	rity	 s	 bojom	 žien	 v	 Juhoafrickej	
republike	 a	 Namíbii	 Vznikol pod republike	 a	 Namíbii	 Vznikol pod 
záštitou U� radu vysokého komisára záštitou U� radu vysokého komisára 
OSN pre ľudské práva a pripomıń a sa OSN pre ľudské práva a pripomıń a sa 
od roku 1982. Je oslavou odvahy, od roku 1982. Je oslavou odvahy, 
hrdinstva a statočnosti utláčaných hrdinstva a statočnosti utláčaných 
žien z oboch krajıń, ktoré bojujú proti žien z oboch krajıń, ktoré bojujú proti 
rasovej politike a riskujú všetko, aby rasovej politike a riskujú všetko, aby 
zıśkali dôstojné miesto v spoločnosti, zıśkali dôstojné miesto v spoločnosti, 
slobodu a spravodlivosť bez ohľadu slobodu a spravodlivosť bez ohľadu 
na ich rasu, pohlavie, jazyk alebo nábo-na ich rasu, pohlavie, jazyk alebo nábo-
ženstvo.ženstvo.

10.	august	Záhaľčivý	deň alebo Deň	10.	august	Záhaľčivý	deň alebo Deň	
leňošenia	Konečne sviatok zameraný leňošenia	Konečne sviatok zameraný 
na pokojné ničnerobenie. Je to skvelý na pokojné ničnerobenie. Je to skvelý 
spôsob trávenia voľného času, ak spôsob trávenia voľného času, ak 
človek vydržı ́ leňošiť neobmedzene človek vydržı ́ leňošiť neobmedzene 
dlho. dlho. 

12.	 august	 Medzinárodný	 deň	12.	 august	 Medzinárodný	 deň	
mládeže Založila ho Organizácia mládeže Založila ho Organizácia 
Spojených národov v roku 1999 ako Spojených národov v roku 1999 ako 
prı́ležitosť pre vládu upozorniť prı́ležitosť pre vládu upozorniť 
mládež na globálne problémy. V tento mládež na globálne problémy. V tento 
deň sa mládežnıćke organizácie stre-deň sa mládežnıćke organizácie stre-
távajú na koncertoch, workshopoch a távajú na koncertoch, workshopoch a 
rôznych kultúrnych podujatiach.rôznych kultúrnych podujatiach.

13.	august	Medzinárodný	deň	ľavá-13.	august	Medzinárodný	deň	ľavá-
kov	 Ľaváci tvoria približne desať kov	 Ľaváci tvoria približne desať 
percent svetovej populácie. Cieľom percent svetovej populácie. Cieľom 
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ktorom každý hovorı ́s nepopierateľ-ktorom každý hovorı ́s nepopierateľ-
nou láskou. A takto si na neho spomı-́nou láskou. A takto si na neho spomı-́
najú jeho kolegovia.najú jeho kolegovia.

SPOMIENKA	NA	PÁNA	SPOMIENKA	NA	PÁNA	
UČITEĽAUČITEĽA

Barnabáš Hangonyi sa narodil 1. júna Barnabáš Hangonyi sa narodil 1. júna 
1949 v Maršove v okrese Trutnov a 1949 v Maršove v okrese Trutnov a 
vyrastal v Lučenci. Vyštudoval Vojen-vyrastal v Lučenci. Vyštudoval Vojen-
skú hudobnú školu v Roudnici nad skú hudobnú školu v Roudnici nad 
Labem a po jej skončenı ́ slúžil ako Labem a po jej skončenı ́ slúžil ako 
člen vojenskej posádkovej hudby v člen vojenskej posádkovej hudby v 
Prešove. Po prerušenı́ vojenskej Prešove. Po prerušenı́ vojenskej 
služby pôsobil najprv ako hudobnıḱ služby pôsobil najprv ako hudobnıḱ 
na voľnej nohe a neskôr sa stal vedú-na voľnej nohe a neskôr sa stal vedú-
cim ľudovej hudby folklórneho cim ľudovej hudby folklórneho 
súboru Z� eleziar. V septembri 1984 súboru Z� eleziar. V septembri 1984 
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cim ľudovej hudby folklórneho 
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Zostáva asi ľudským osudom, že si Zostáva asi ľudským osudom, že si 
svojich učiteľov človek najčastejšie svojich učiteľov človek najčastejšie 
spája s mladosťou. Teda s obdobıḿ, spája s mladosťou. Teda s obdobıḿ, 
keď mladı́ ľudia považujú svojho keď mladı́ ľudia považujú svojho 
učiteľa za autoritu, vzor. Nie je to len učiteľa za autoritu, vzor. Nie je to len 
vďaka jeho vystupovaniu, charizme či vďaka jeho vystupovaniu, charizme či 
vplyvu osobnosti, ktorá v danej chvıĺi vplyvu osobnosti, ktorá v danej chvıĺi 
prirodzene kráča vpred, akoby v prirodzene kráča vpred, akoby v 
zastúpenı́  celého vyučovacieho zastúpenı́  celého vyučovacieho 
odboru a vedie za sebou po viac-odboru a vedie za sebou po viac-
menej strmom schodišti poznania menej strmom schodišti poznania 
zástup žiakov. Je to vždy aj cesta, ktorá zástup žiakov. Je to vždy aj cesta, ktorá 
takmer nebadateľne menı ́ ich život. takmer nebadateľne menı ́ ich život. 
C� lovek, pedagóg a neopı́sateľný C� lovek, pedagóg a neopı́sateľný 
umelec Barnabáš Hanonyi, ktorý dlhé umelec Barnabáš Hanonyi, ktorý dlhé 
roky pôsobil v našej ZUS� , nás navždy roky pôsobil v našej ZUS� , nás navždy 
opustil siedmeho júna. C� lovek, o opustil siedmeho júna. C� lovek, o 
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ZBOHOM, PÁN UČITEĽ!ZBOHOM, PÁN UČITEĽ!ZBOHOM, PÁN UČITEĽ!



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

36

1988 prevzal vedenie školského sláči-1988 prevzal vedenie školského sláči-
kového súboru (10 – 12 členov), ktorý kového súboru (10 – 12 členov), ktorý 
sa pod jeho vedenıḿ rozrástol až na sa pod jeho vedenıḿ rozrástol až na 
školský orchester (40 a viac členov). školský orchester (40 a viac členov). 
Kvalita orchestra sa zvyšovala, zvlá-Kvalita orchestra sa zvyšovala, zvlá-
dol a reprodukoval množstvo nároč-dol a reprodukoval množstvo nároč-
ného repertoáru a vystupoval nielen v ného repertoáru a vystupoval nielen v 
Giraltovciach, ale aj na rôznych súťa-Giraltovciach, ale aj na rôznych súťa-
ž iach  a  koncertoch v  rôznych ž iach  a  koncertoch v  rôznych 
mestách. V júni 2013 odišiel pán mestách. V júni 2013 odišiel pán 
Barnabáš Hangonyi (náš Bandy) do Barnabáš Hangonyi (náš Bandy) do 
dôchodku, ale o 4 roky sa predsa len dôchodku, ale o 4 roky sa predsa len 
vrátil vypomôcť nám na jeden škol-vrátil vypomôcť nám na jeden škol-
ský rok. ský rok. 

Iveta	Zajacová,	Mária	Osifová	Iveta	Zajacová,	Mária	Osifová	

1988 prevzal vedenie školského sláči-
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školský orchester (40 a viac členov). 
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ž iach  a  koncertoch v  rôznych 
mestách. V júni 2013 odišiel pán 
Barnabáš Hangonyi (náš Bandy) do 
dôchodku, ale o 4 roky sa predsa len 
vrátil vypomôcť nám na jeden škol-
ský rok. 

Iveta	Zajacová,	Mária	Osifová	

nastúpil ako osvetový kultúrny nastúpil ako osvetový kultúrny 
pracovnıḱ do Giraltoviec a v septem-pracovnıḱ do Giraltoviec a v septem-
bri 1986 začal učiť v ĽS�U v Giraltov-bri 1986 začal učiť v ĽS�U v Giraltov-
ciach. V našej ĽS� U (neskôr ZUS� ) ciach. V našej ĽS� U (neskôr ZUS� ) 
odpracoval celkom 26 a pol roka ako odpracoval celkom 26 a pol roka ako 
vyučujúci hry na sláčikových a vyučujúci hry na sláčikových a 
plechových dychových nástrojoch. Za plechových dychových nástrojoch. Za 
celé obdobie, čo pôsobil v našej škole, celé obdobie, čo pôsobil v našej škole, 
vychoval veľa dobrých hudobnı́kov, vychoval veľa dobrých hudobnı́kov, 
žiaci pod jeho vedenı́m dosahovali žiaci pod jeho vedenı́m dosahovali 
vynikajúce výsledky a mnohı ́pokra-vynikajúce výsledky a mnohı ́pokra-
čovali potom ďalej v štúdiu hudby čovali potom ďalej v štúdiu hudby 
nielen na konzervatóriách, ale aj na nielen na konzervatóriách, ale aj na 
vysokých školách a pôsobili v rôznych vysokých školách a pôsobili v rôznych 
hudobných zoskupeniach. Od roku hudobných zoskupeniach. Od roku 
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Nielen v okolı,́ ale i v Giraltovciach Nielen v okolı,́ ale i v Giraltovciach 
došlo pred pár dňami k niekoľkým došlo pred pár dňami k niekoľkým 
dopravným nehodám Azda posledné dopravným nehodám Azda posledné 
dve sú známe haváriou kamióna. Pri dve sú známe haváriou kamióna. Pri 
prvej, ku ktorej došlo začiatkom júna prvej, ku ktorej došlo začiatkom júna 
v okolı ́ benzıńky, sa zrazil kamión s v okolı ́ benzıńky, sa zrazil kamión s 
osobným autom. Pre nehodu bola osobným autom. Pre nehodu bola 
uzavretá cesta prvej triedy v okrese uzavretá cesta prvej triedy v okrese 
Svidnı́k. K nehode prišli hasiči so Svidnı́k. K nehode prišli hasiči so 
svojou technikou. „Na mieste zasaho-svojou technikou. „Na mieste zasaho-
vali traja hasiči z Giraltoviec s jedným vali traja hasiči z Giraltoviec s jedným 
kusom techniky,“ potvrdil operačný kusom techniky,“ potvrdil operačný 
dôstojnı́k Krajského riaditeľstva dôstojnı́k Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Hasičského a záchranného zboru v 
Prešove.Prešove.

HORIACI	KAMIÓN	HORIACI	KAMIÓN	

Hasiči opäť zasahovali o pár týždňov Hasiči opäť zasahovali o pár týždňov 
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uzavretá cesta prvej triedy v okrese 
Svidnı́k. K nehode prišli hasiči so 
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Prešove.

HORIACI	KAMIÓN	
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pri požiari kamióna, ktorý sa 4. júla pri požiari kamióna, ktorý sa 4. júla 
počas jazdy vznietil ako „fakľa“ na počas jazdy vznietil ako „fakľa“ na 
hlavnej ceste v smere zo Svidnı́ka. hlavnej ceste v smere zo Svidnı́ka. 
Cesta na Dukelskej ulici bola po hlas-Cesta na Dukelskej ulici bola po hlas-
nom zvuku, ktorý sa ozýval celým nom zvuku, ktorý sa ozýval celým 
mestom, za pár sekúnd v plameňoch, mestom, za pár sekúnd v plameňoch, 
na základe čoho vznikli na ceste na základe čoho vznikli na ceste 
niekoľkohodinové kolóny.  Podľa niekoľkohodinové kolóny.  Podľa 
mediálne dostupných informáciı ́mediálne dostupných informáciı ́
operačného strediska Krajského operačného strediska Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchran-riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Prešove, pri hasenı ́kami-ného zboru v Prešove, pri hasenı ́kami-
óna naloženého balmi papiera zasa-óna naloženého balmi papiera zasa-
hovalo v našom meste 14 profesionál-hovalo v našom meste 14 profesionál-
nych hasičov zo stanıć v Giraltovciach, nych hasičov zo stanıć v Giraltovciach, 
Hanušovciach nad Topľou a Svidnıḱu Hanušovciach nad Topľou a Svidnıḱu 
s piatimi kusmi techniky. s piatimi kusmi techniky. 

pri požiari kamióna, ktorý sa 4. júla 
počas jazdy vznietil ako „fakľa“ na 
hlavnej ceste v smere zo Svidnı́ka. 
Cesta na Dukelskej ulici bola po hlas-
nom zvuku, ktorý sa ozýval celým 
mestom, za pár sekúnd v plameňoch, 
na základe čoho vznikli na ceste 
niekoľkohodinové kolóny.  Podľa 
mediálne dostupných informáciı ́
operačného strediska Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Prešove, pri hasenı ́kami-
óna naloženého balmi papiera zasa-
hovalo v našom meste 14 profesionál-
nych hasičov zo stanıć v Giraltovciach, 
Hanušovciach nad Topľou a Svidnıḱu 
s piatimi kusmi techniky. 

DVE HROZIVÉ DOPRAVNÉ NEHODY DVE HROZIVÉ DOPRAVNÉ NEHODY 

ZA PÁR DNÍZA PÁR DNÍ

DVE HROZIVÉ DOPRAVNÉ NEHODY 

ZA PÁR DNÍ
V	Giraltovciach	sa	zrazilo	auto	s	kamiónom,	V	Giraltovciach	sa	zrazilo	auto	s	kamiónom,	

ďalší	takmer	celý	uhorelďalší	takmer	celý	uhorel
V	Giraltovciach	sa	zrazilo	auto	s	kamiónom,	

ďalší	takmer	celý	uhorel
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POLOVICU	UHASILIPOLOVICU	UHASILI

Podľa okoloidúcich svedkov začali Podľa okoloidúcich svedkov začali 
ruskému vodičovi najprv horieť kole-ruskému vodičovi najprv horieť kole-
sá. „Gumy mu horeli a počas jazdy na sá. „Gumy mu horeli a počas jazdy na 
ceste vyskočil z kabıńy. Zavolali sme ceste vyskočil z kabıńy. Zavolali sme 
hasičov a rýchlo prišli, ihneď zasaho-hasičov a rýchlo prišli, ihneď zasaho-
vali,“ povedal jeden z nich pre televı-́vali,“ povedal jeden z nich pre televı-́
ziu. „Buchlo to ako bomba, dosť nás to ziu. „Buchlo to ako bomba, dosť nás to 
vystrašilo,“  potvrdili aj ženy bývajúce vystrašilo,“  potvrdili aj ženy bývajúce 
neďaleko hlavného ťahu. Ako sa pre neďaleko hlavného ťahu. Ako sa pre 

POLOVICU	UHASILI

Podľa okoloidúcich svedkov začali 
ruskému vodičovi najprv horieť kole-
sá. „Gumy mu horeli a počas jazdy na 
ceste vyskočil z kabıńy. Zavolali sme 
hasičov a rýchlo prišli, ihneď zasaho-
vali,“ povedal jeden z nich pre televı-́
ziu. „Buchlo to ako bomba, dosť nás to 
vystrašilo,“  potvrdili aj ženy bývajúce 
neďaleko hlavného ťahu. Ako sa pre 

TV Markı́za a JOJ vyjadril Marek TV Markı́za a JOJ vyjadril Marek 
Hliboký, veliteľ zásahu HaZZ Giraltov-Hliboký, veliteľ zásahu HaZZ Giraltov-
ce, 10 ton roliek papiera (jeden z ce, 10 ton roliek papiera (jeden z 
prıv́esov) z 20 sa podarilo uhasiť, a prıv́esov) z 20 sa podarilo uhasiť, a 
keďže boli naukladané jedna na keďže boli naukladané jedna na 
druhej, ťažko sa hasili, museli ich rozo-druhej, ťažko sa hasili, museli ich rozo-
berať. „Keď prišli, kamionista bol už berať. „Keď prišli, kamionista bol už 
mimo auta a bez zranenı,́“ uviedol. mimo auta a bez zranenı,́“ uviedol. 

Text	:	Martina	Cigľarová																	Text	:	Martina	Cigľarová																	
foto:	Ladislav	Lukáčfoto:	Ladislav	Lukáč

TV Markı́za a JOJ vyjadril Marek 
Hliboký, veliteľ zásahu HaZZ Giraltov-
ce, 10 ton roliek papiera (jeden z 
prıv́esov) z 20 sa podarilo uhasiť, a 
keďže boli naukladané jedna na 
druhej, ťažko sa hasili, museli ich rozo-
berať. „Keď prišli, kamionista bol už 
mimo auta a bez zranenı,́“ uviedol. 

Text	:	Martina	Cigľarová																	
foto:	Ladislav	Lukáč
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Júl je najteplejšı,́ často i najbúrlivejšı ́Júl je najteplejšı,́ často i najbúrlivejšı ́
mesiac v záhrade. S týmto mesiacom mesiac v záhrade. S týmto mesiacom 
je spájaný vrchol letného obdobia.je spájaný vrchol letného obdobia.

V júli oberáme višne, marhule, skoré V júli oberáme višne, marhule, skoré 
odrody broskýň a po 15. júli aj letné odrody broskýň a po 15. júli aj letné 
odrody hrušiek, jablk�  a sliviek a černi-odrody hrušiek, jablk�  a sliviek a černi-
ce. Zavlažujeme jadroviny, kôstkovi-ce. Zavlažujeme jadroviny, kôstkovi-
ny, ale aj drobné ovocie.ny, ale aj drobné ovocie.

V zeleninovej záhrade zbierame V zeleninovej záhrade zbierame 
bohatú úrodu, ďalej vysievame a bohatú úrodu, ďalej vysievame a 
sadı́me pre jesenné zbery. Počas sadı́me pre jesenné zbery. Počas 
mesiaca sadı́me priesady šalátu, mesiaca sadı́me priesady šalátu, 
neskorých kalerábov, kelu kučera-neskorých kalerábov, kelu kučera-
vého a karfiolu a sejeme semená hláv-vého a karfiolu a sejeme semená hláv-
kové h o  š a l á t u ,  č e r ve n e j  re py, kové h o  š a l á t u ,  č e r ve n e j  re py, 
reďkovky a kelu.reďkovky a kelu.

V rámci ochrany rastlı́n robı́me V rámci ochrany rastlı́n robı́me 
p o s t r e k  p r o t i  o b a ľo v a č o m  –               p o s t r e k  p r o t i  o b a ľo v a č o m  –               
jablčnému, slivkovému a broskyňové-jablčnému, slivkovému a broskyňové-
mu. V júli zasahujeme proti vrtivke mu. V júli zasahujeme proti vrtivke 
orechovej, ktorej larvy spôsobujú orechovej, ktorej larvy spôsobujú 
červivosť a hnilobu červivosť a hnilobu 
oplodia orechov. oplodia orechov. 
Pred uzatváranı́m Pred uzatváranı́m 
strapcov robı́me strapcov robı́me 
prvý postrek proti prvý postrek proti 
botrytı́de a pokra-botrytı́de a pokra-
čujeme proti pero-čujeme proti pero-
nospóre a múčnat-nospóre a múčnat-
ke. D� alej ošetru-ke. D� alej ošetru-
j e m e  ra j č i a k y  a j e m e  ra j č i a k y  a 
zemiaky proti ples-zemiaky proti ples-
ni.ni.

V auguste môžeme V auguste môžeme 
n a  vo ľný  z á h o n n a  vo ľný  z á h o n 
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vého a karfiolu a sejeme semená hláv-
kové h o  š a l á t u ,  č e r ve n e j  re py, 
reďkovky a kelu.

V rámci ochrany rastlı́n robı́me 
p o s t r e k  p r o t i  o b a ľo v a č o m  –               
jablčnému, slivkovému a broskyňové-
mu. V júli zasahujeme proti vrtivke 
orechovej, ktorej larvy spôsobujú 
červivosť a hnilobu 
oplodia orechov. 
Pred uzatváranı́m 
strapcov robı́me 
prvý postrek proti 
botrytı́de a pokra-
čujeme proti pero-
nospóre a múčnat-
ke. D� alej ošetru-
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zemiaky proti ples-
ni.

V auguste môžeme 
n a  vo ľný  z á h o n 

vysievať semená hlávkového šalátu. vysievať semená hlávkového šalátu. 
Do septembra vyrastú dosť veľké Do septembra vyrastú dosť veľké 
rastliny, ktoré presadı́me na trvalé rastliny, ktoré presadı́me na trvalé 
stanovisko. Na neskorý zber vysá-stanovisko. Na neskorý zber vysá-
dzame predpestované rastliny čakan-dzame predpestované rastliny čakan-
ky, karfiolu a póru. Tie vyrastú do ky, karfiolu a póru. Tie vyrastú do 
prıćhodu mrazov.prıćhodu mrazov.

Je tiež vhodný čas na výsev letného Je tiež vhodný čas na výsev letného 
šalátu. Na jesenný zber sejeme špenát šalátu. Na jesenný zber sejeme špenát 
do polovice augusta. Kôpru sa v lete do polovice augusta. Kôpru sa v lete 
končı ́vegetačné obdobie. Ak chceme končı ́vegetačné obdobie. Ak chceme 
mať čerstvý aj jeseni, sejeme ho v júli mať čerstvý aj jeseni, sejeme ho v júli 
až v septembri. Okrúhlica znáša až v septembri. Okrúhlica znáša 
jesenné mrazy do -7 °C bez poškode-jesenné mrazy do -7 °C bez poškode-
nia.nia.

Pokračujeme v postrekoch jablonı ́Pokračujeme v postrekoch jablonı ́
proti pehovitosti plodov v dvojtýž-proti pehovitosti plodov v dvojtýž-
dňových intervaloch. Mıńerka pórová dňových intervaloch. Mıńerka pórová 
napáda porasty póru koncom augusta napáda porasty póru koncom augusta 
až do začiatku septembra.až do začiatku septembra.

	Ľubomír	Krupa	Ľubomír	Krupa

vysievať semená hlávkového šalátu. 
Do septembra vyrastú dosť veľké 
rastliny, ktoré presadı́me na trvalé 
stanovisko. Na neskorý zber vysá-
dzame predpestované rastliny čakan-
ky, karfiolu a póru. Tie vyrastú do 
prıćhodu mrazov.

Je tiež vhodný čas na výsev letného 
šalátu. Na jesenný zber sejeme špenát 
do polovice augusta. Kôpru sa v lete 
končı ́vegetačné obdobie. Ak chceme 
mať čerstvý aj jeseni, sejeme ho v júli 
až v septembri. Okrúhlica znáša 
jesenné mrazy do -7 °C bez poškode-
nia.

Pokračujeme v postrekoch jablonı ́
proti pehovitosti plodov v dvojtýž-
dňových intervaloch. Mıńerka pórová 
napáda porasty póru koncom augusta 
až do začiatku septembra.

	Ľubomír	Krupa

Leto v záhradeLeto v záhradeLeto v záhrade
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Peter Paľa, Slávka Fedáková, Miriam Kandráčová, Oleg Rabatin, Narodili	sa:	Peter Paľa, Slávka Fedáková, Miriam Kandráčová, Oleg Rabatin, 
Kristián Kurej, Ema Mitrášová, Artur C�milňák, Bibiána Billá, Eliška Fedáková a Kristián Kurej, Ema Mitrášová, Artur C�milňák, Bibiána Billá, Eliška Fedáková a 
Teo Lendacký.Teo Lendacký.

Milí	 rodičia,	 vynasnažte	 sa,	 aby	 vo	 vašej	 rodine	 malo	 dieťatko	 vždy	 dobrú	Milí	 rodičia,	 vynasnažte	 sa,	 aby	 vo	 vašej	 rodine	 malo	 dieťatko	 vždy	 dobrú	
pohodu,aby	bolo	obklopené	láskou	a	starostlivosťou.	Vedzte,	že	sladkosť	domova,	pohodu,aby	bolo	obklopené	láskou	a	starostlivosťou.	Vedzte,	že	sladkosť	domova,	
nie	je	len	o	pohodlí,	ani	o	hojnosti,	ale	v	tej	tajomnej	hudbe	sŕdc,	čo	patria	k	sebe.	nie	je	len	o	pohodlí,	ani	o	hojnosti,	ale	v	tej	tajomnej	hudbe	sŕdc,	čo	patria	k	sebe.	

Navždy	nás 24.06.2022 opustil	Vladimıŕ  Eliaš (1961)Navždy	nás 24.06.2022 opustil	Vladimıŕ  Eliaš (1961)

Vyhasol	nedožitý	život	a	žiaľ	a	smútok	bolestne	zasiahli	srdcia	jeho	najbližších.	Vyhasol	nedožitý	život	a	žiaľ	a	smútok	bolestne	zasiahli	srdcia	jeho	najbližších.	
Nech	mu	je	zem	ľahká.	Nech	mu	je	zem	ľahká.	

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	JÚL	oslávia	Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	JÚL	oslávia	

80	rokov 75	rokov 	70	rokov80	rokov 75	rokov 	70	rokov Anna Bartošová a Peter Sekeľ;  Ján Džoganıḱ;   Anna Bartošová a Peter Sekeľ;  Ján Džoganıḱ;  
Elena Jurečková, Anna Petrová, Božena S�amková; Anna Hudáková, Elena Jurečková, Anna Petrová, Božena S�amková; Anna Hudáková, 65	rokov	65	rokov	
Darina Juhasová, Jozef Makuch;  Bernadeta S� rámková;  Anna Darina Juhasová, Jozef Makuch;  Bernadeta S� rámková;  Anna 60	rokov 55	rokov60	rokov 55	rokov
S� ilarová, Jana Vajdová, Dana Varganinová, Vladimıŕ  Zvodz;  Anna Juha-S� ilarová, Jana Vajdová, Dana Varganinová, Vladimıŕ  Zvodz;  Anna Juha-50	rokov50	rokov
sová, S� tefan Katriňak a Ján Lipinský.sová, S� tefan Katriňak a Ján Lipinský.

AUGUST	AUGUST	

85	rokov 75	rokov85	rokov 75	rokov Anna Savková;  Ján C�abala , MUDr. Ľudmila Ješová, Michal  Anna Savková;  Ján C�abala , MUDr. Ľudmila Ješová, Michal 
Mašlej;  Ján Hadzima, Anna Hliboká, Mgr. Peter Jaselský, Anna Kmeco-Mašlej;  Ján Hadzima, Anna Hliboká, Mgr. Peter Jaselský, Anna Kmeco-70	rokov	70	rokov	
vá, Ladislav Pantlikáš;   Gabriela Bzdilová, Július Juhas, Anna Kožlejo-vá, Ladislav Pantlikáš;   Gabriela Bzdilová, Július Juhas, Anna Kožlejo-65	rokov65	rokov
vá, Terézia Kurečajová, František Onufer, Milan S�oltys, Ján Vaľany, Iveta Zajaco-vá, Terézia Kurečajová, František Onufer, Milan S�oltys, Ján Vaľany, Iveta Zajaco-
vá; Monika Sciranková, vá; Monika Sciranková, 60	 rokov	60	 rokov	
Stanislav S� ramko; Helena Stanislav S� ramko; Helena 55	rokov	55	rokov	
Bosaková, Ľuboš Hlavinka, Dana Bosaková, Ľuboš Hlavinka, Dana 
Renčková;  Pavol Bencúr, Renčková;  Pavol Bencúr, 50	 rokov50	 rokov
Viliam Džuga, Ľubomı́r Kendra, Viliam Džuga, Ľubomı́r Kendra, 
Mária Vagaská  a Jozef Vojtek.Mária Vagaská  a Jozef Vojtek.

Milí	 jubilanti,	 nech	 sa	 plnia	 vaše	Milí	 jubilanti,	 nech	 sa	 plnia	 vaše	
krásne	 sny,	 túžby	 a	 nádeje.	 Šťastie,	krásne	 sny,	 túžby	 a	 nádeje.	 Šťastie,	
ktoré	 tak	 málo	 chodí,	 nech	 sa	 vám	ktoré	 tak	 málo	 chodí,	 nech	 sa	 vám	
denne	usmeje.	A	za	vašu	prácu	nech	denne	usmeje.	A	za	vašu	prácu	nech	
denne	v	zdraví	srdcia	zohreje.	denne	v	zdraví	srdcia	zohreje.	

Narodili	sa:	Peter Paľa, Slávka Fedáková, Miriam Kandráčová, Oleg Rabatin, 
Kristián Kurej, Ema Mitrášová, Artur C�milňák, Bibiána Billá, Eliška Fedáková a 
Teo Lendacký.

Milí	 rodičia,	 vynasnažte	 sa,	 aby	 vo	 vašej	 rodine	 malo	 dieťatko	 vždy	 dobrú	
pohodu,aby	bolo	obklopené	láskou	a	starostlivosťou.	Vedzte,	že	sladkosť	domova,	
nie	je	len	o	pohodlí,	ani	o	hojnosti,	ale	v	tej	tajomnej	hudbe	sŕdc,	čo	patria	k	sebe.	

Navždy	nás 24.06.2022 opustil	Vladimıŕ  Eliaš (1961)

Vyhasol	nedožitý	život	a	žiaľ	a	smútok	bolestne	zasiahli	srdcia	jeho	najbližších.	
Nech	mu	je	zem	ľahká.	

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	JÚL	oslávia	

80	rokov 75	rokov 	70	rokov Anna Bartošová a Peter Sekeľ;  Ján Džoganıḱ;  
Elena Jurečková, Anna Petrová, Božena S�amková; Anna Hudáková, 65	rokov	
Darina Juhasová, Jozef Makuch;  Bernadeta S� rámková;  Anna 60	rokov 55	rokov
S� ilarová, Jana Vajdová, Dana Varganinová, Vladimıŕ  Zvodz;  Anna Juha-50	rokov
sová, S� tefan Katriňak a Ján Lipinský.

AUGUST	

85	rokov 75	rokov Anna Savková;  Ján C�abala , MUDr. Ľudmila Ješová, Michal 
Mašlej;  Ján Hadzima, Anna Hliboká, Mgr. Peter Jaselský, Anna Kmeco-70	rokov	
vá, Ladislav Pantlikáš;   Gabriela Bzdilová, Július Juhas, Anna Kožlejo-65	rokov
vá, Terézia Kurečajová, František Onufer, Milan S�oltys, Ján Vaľany, Iveta Zajaco-
vá; Monika Sciranková, 60	 rokov	
Stanislav S� ramko; Helena 55	rokov	
Bosaková, Ľuboš Hlavinka, Dana 
Renčková;  Pavol Bencúr, 50	 rokov
Viliam Džuga, Ľubomı́r Kendra, 
Mária Vagaská  a Jozef Vojtek.

Milí	 jubilanti,	 nech	 sa	 plnia	 vaše	
krásne	 sny,	 túžby	 a	 nádeje.	 Šťastie,	
ktoré	 tak	 málo	 chodí,	 nech	 sa	 vám	
denne	usmeje.	A	za	vašu	prácu	nech	
denne	v	zdraví	srdcia	zohreje.	
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Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Miroslav Mager a Lucia FečováMiroslav Mager a Lucia Fečová

Juraj Pališıń a Mgr. Leóna MitaľováJuraj Pališıń a Mgr. Leóna Mitaľová

Patrik Kokolıḱ a Mgr. Eva KrivákováPatrik Kokolıḱ a Mgr. Eva Kriváková

Vladimıŕ  Maďorán a Katarıńa KohútováVladimıŕ  Maďorán a Katarıńa Kohútová

Martin Zvodz a Nikola PavlišinováMartin Zvodz a Nikola Pavlišinová

Ing. Jakub Klimko PhD. a Ing. Daniela Z� ultáková Ing. Jakub Klimko PhD. a Ing. Daniela Z� ultáková 

Martin Kovalčıḱ a Klára Chovancová Martin Kovalčıḱ a Klára Chovancová 

Manželstvo	uzavreli:	

Miroslav Mager a Lucia Fečová

Juraj Pališıń a Mgr. Leóna Mitaľová

Patrik Kokolıḱ a Mgr. Eva Kriváková

Vladimıŕ  Maďorán a Katarıńa Kohútová

Martin Zvodz a Nikola Pavlišinová

Ing. Jakub Klimko PhD. a Ing. Daniela Z� ultáková 

Martin Kovalčıḱ a Klára Chovancová 

Kráčajte	po	ceste	života	tak,	že	Kráčajte	po	ceste	života	tak,	že	
raz,	 keď	 budete	 stáť	 na	 jeho	raz,	 keď	 budete	 stáť	 na	 jeho	
konci,	 s	 čistým	 svedomím	 sa	konci,	 s	 čistým	 svedomím	 sa	
pozriete	 nazad	 a	 poviete:	pozriete	 nazad	 a	 poviete:	
Krásna	 bola	 cesta,	 spoločne	Krásna	 bola	 cesta,	 spoločne	
sme	 prekonali	 prekážky,	 náš	sme	 prekonali	 prekážky,	 náš	
život	bol	hodný	dvoch	milujú-život	bol	hodný	dvoch	milujú-
cich	sa	partnerov.cich	sa	partnerov.

RedakciaRedakcia

Kráčajte	po	ceste	života	tak,	že	
raz,	 keď	 budete	 stáť	 na	 jeho	
konci,	 s	 čistým	 svedomím	 sa	
pozriete	 nazad	 a	 poviete:	
Krásna	 bola	 cesta,	 spoločne	
sme	 prekonali	 prekážky,	 náš	
život	bol	hodný	dvoch	milujú-
cich	sa	partnerov.

Redakcia

Obec	Štefurov	vďaka	dotácii	zo	štát-Obec	Štefurov	vďaka	dotácii	zo	štát-
neho	 rozpočtu	 SR	 a	 IROP	 na	 rok	neho	 rozpočtu	 SR	 a	 IROP	 na	 rok	
2021	úspešne	zrealizovala	projekt	2021	úspešne	zrealizovala	projekt	
Obnova	 miestnych	 komunikácií	 v	Obnova	 miestnych	 komunikácií	 v	
celkovej	hodnote	133	717,96	eura.celkovej	hodnote	133	717,96	eura.

V	obci	boli	opravené	miestne	komu-V	obci	boli	opravené	miestne	komu-
nikácie:nikácie:

- Vetva A – komunikácia kategórie - Vetva A – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 480 mMOK 5/30 s dlz� ̌kou 480 m

- Vetva B – komunikácia kategórie - Vetva B – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 116 mMOK 5/30 s dlz� ̌kou 116 m

- Vetva D – komunikácia kategórie - Vetva D – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 725 mMOK 5/30 s dlz� ̌kou 725 m

Kvalita miestnych komunikáciı́ sa Kvalita miestnych komunikáciı́ sa 
zlepšı́ obnovou obslužných asfalto-zlepšı́ obnovou obslužných asfalto-
vých krytov na miestnych komuniká-vých krytov na miestnych komuniká-
ciách v intraviláne centrálnej časti ciách v intraviláne centrálnej časti 
obce S� tefurov, a to zriadenıḿ  nových obce S� tefurov, a to zriadenıḿ  nových 
živičných krytov s asfaltobetónu AB živičných krytov s asfaltobetónu AB 
III s hrúbkou 60 mm.III s hrúbkou 60 mm.

Obec	Štefurov	vďaka	dotácii	zo	štát-
neho	 rozpočtu	 SR	 a	 IROP	 na	 rok	
2021	úspešne	zrealizovala	projekt	
Obnova	 miestnych	 komunikácií	 v	
celkovej	hodnote	133	717,96	eura.

V	obci	boli	opravené	miestne	komu-
nikácie:

- Vetva A – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 480 m

- Vetva B – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 116 m

- Vetva D – komunikácia kategórie 
MOK 5/30 s dlz� ̌kou 725 m

Kvalita miestnych komunikáciı́ sa 
zlepšı́ obnovou obslužných asfalto-
vých krytov na miestnych komuniká-
ciách v intraviláne centrálnej časti 
obce S� tefurov, a to zriadenıḿ  nových 
živičných krytov s asfaltobetónu AB 
III s hrúbkou 60 mm.

Celková	 dĺžka	 obnovených	 miest-Celková	 dĺžka	 obnovených	 miest-
nych	komunikácií	je	1	321	m.nych	komunikácií	je	1	321	m.

Projekt	 bol	 realizovaný	 s	 finanč-Projekt	 bol	 realizovaný	 s	 finanč-
nou	podporou	Ministerstva	inves-nou	podporou	Ministerstva	inves-
tícií,	regionálneho	rozvoja	a	infor-tícií,	regionálneho	rozvoja	a	infor-
matizácie	 Slovenskej	 republiky	 –							matizácie	 Slovenskej	 republiky	 –							
z	programu	Podpora	regionálneho	z	programu	Podpora	regionálneho	
rozvoja.rozvoja.

Starostlivosť o človeka je cieľom Starostlivosť o človeka je cieľom 
nášho snaženia.nášho snaženia.

Hovorı ́sa, že nie všetky predsavzatia Hovorı ́sa, že nie všetky predsavzatia 
a zámery sa nám podarı ́vždy naplniť. a zámery sa nám podarı ́vždy naplniť. 
Netreba sa však nechať odradiť Netreba sa však nechať odradiť 
prvými neúspechmi. Týmto smerom prvými neúspechmi. Týmto smerom 
sa uberali i obyvatelia spolu so sa uberali i obyvatelia spolu so 
samosprávou v obci S� tefurov. A samosprávou v obci S� tefurov. A 
naozaj, ich snaženie je pri návšteve naozaj, ich snaženie je pri návšteve 
obce badateľné: obce badateľné: 

- Rekonštruovaná prıśtupová komu-- Rekonštruovaná prıśtupová komu-
nikácia z cesty I. triedy smerujúcej na nikácia z cesty I. triedy smerujúcej na 
DukluDuklu

Celková	 dĺžka	 obnovených	 miest-
nych	komunikácií	je	1	321	m.

Projekt	 bol	 realizovaný	 s	 finanč-
nou	podporou	Ministerstva	inves-
tícií,	regionálneho	rozvoja	a	infor-
matizácie	 Slovenskej	 republiky	 –							
z	programu	Podpora	regionálneho	
rozvoja.

Starostlivosť o človeka je cieľom 
nášho snaženia.

Hovorı ́sa, že nie všetky predsavzatia 
a zámery sa nám podarı ́vždy naplniť. 
Netreba sa však nechať odradiť 
prvými neúspechmi. Týmto smerom 
sa uberali i obyvatelia spolu so 
samosprávou v obci S� tefurov. A 
naozaj, ich snaženie je pri návšteve 
obce badateľné: 

- Rekonštruovaná prıśtupová komu-
nikácia z cesty I. triedy smerujúcej na 
Duklu

Obnova	miestnych	komunikácií	v	obci	ŠtefurovObnova	miestnych	komunikácií	v	obci	ŠtefurovObnova	miestnych	komunikácií	v	obci	Štefurov
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- Rekonštruovaný obecný úrad s oddy-- Rekonštruovaný obecný úrad s oddy-
chovým priestorom a pamätnı́kom chovým priestorom a pamätnı́kom 
dvom rodákom z obce, a to generál-dvom rodákom z obce, a to generál-
majorovi v. v. Jánovi Bačkovskému a majorovi v. v. Jánovi Bačkovskému a 
Petrovi Babejovi z partizánskej Petrovi Babejovi z partizánskej 
skupiny C�apajevskupiny C�apajev

- Zrekonštruovaný kultúrny dom - Zrekonštruovaný kultúrny dom 
vrátane prvotného vybaveniavrátane prvotného vybavenia

- V rámci stratégie CLLD MAS Topoľa, - V rámci stratégie CLLD MAS Topoľa, 
o. z., z Programu rozvoja vidieka – o. z., z Programu rozvoja vidieka – 
podpı́saná zmluva s Ministerstvom podpı́saná zmluva s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR na vybudovanie dvoch nových SR na vybudovanie dvoch nových 
autobusových zastávok autobusových zastávok 

- Rekonštruovaný obecný úrad s oddy-
chovým priestorom a pamätnı́kom 
dvom rodákom z obce, a to generál-
majorovi v. v. Jánovi Bačkovskému a 
Petrovi Babejovi z partizánskej 
skupiny C�apajev

- Zrekonštruovaný kultúrny dom 
vrátane prvotného vybavenia

- V rámci stratégie CLLD MAS Topoľa, 
o. z., z Programu rozvoja vidieka – 
podpı́saná zmluva s Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR na vybudovanie dvoch nových 
autobusových zastávok 

A samozrejme, obnova miestnych A samozrejme, obnova miestnych 
komunikáciı́ uzatvára veľké úsilie komunikáciı́ uzatvára veľké úsilie 
samosprávy a stovky obyvateľov samosprávy a stovky obyvateľov 
druhej najmenšej obce v okolı ́Giralto-druhej najmenšej obce v okolı ́Giralto-
viec.viec.

Donedávna suché záchody pri kultúr-Donedávna suché záchody pri kultúr-
nom dome a rozbité cesty, dnes nom dome a rozbité cesty, dnes 
moderné WC a upravené obecné moderné WC a upravené obecné 
cesty. Preto je potrebné vyjadriť poďa-cesty. Preto je potrebné vyjadriť poďa-
kovanie i rôznym štátnym inštitúciám kovanie i rôznym štátnym inštitúciám 
a eurofondom, ktorı́ prostriedky a eurofondom, ktorı́ prostriedky 
schvaľujú. schvaľujú. 

Ing.	Ľubomír	Filo,																																Ing.	Ľubomír	Filo,																																
riaditeľ	Vidiek,	n.	o.riaditeľ	Vidiek,	n.	o.

A samozrejme, obnova miestnych 
komunikáciı́ uzatvára veľké úsilie 
samosprávy a stovky obyvateľov 
druhej najmenšej obce v okolı ́Giralto-
viec.

Donedávna suché záchody pri kultúr-
nom dome a rozbité cesty, dnes 
moderné WC a upravené obecné 
cesty. Preto je potrebné vyjadriť poďa-
kovanie i rôznym štátnym inštitúciám 
a eurofondom, ktorı́ prostriedky 
schvaľujú. 

Ing.	Ľubomír	Filo,																																
riaditeľ	Vidiek,	n.	o.

STRETNUTIE PO DLHÝCH ROKOCHSTRETNUTIE PO DLHÝCH ROKOCHSTRETNUTIE PO DLHÝCH ROKOCH

Naposledy nadviažeme na prıśpevok Naposledy nadviažeme na prıśpevok 

z júnového vydania Spravodajcu k 40. z júnového vydania Spravodajcu k 40. 

výročiu vıť́azstva našich futbalistov v výročiu vıť́azstva našich futbalistov v 

Krajských majstrovstvách a ich Krajských majstrovstvách a ich 

postupu do II. SNFL. Rozhodli sme sa, postupu do II. SNFL. Rozhodli sme sa, 

Naposledy nadviažeme na prıśpevok 

z júnového vydania Spravodajcu k 40. 

výročiu vıť́azstva našich futbalistov v 

Krajských majstrovstvách a ich 

postupu do II. SNFL. Rozhodli sme sa, 

že pozveme všetkých žijúcich hráčov že pozveme všetkých žijúcich hráčov 

a funkcionárov na spoločné stretnutie a funkcionárov na spoločné stretnutie 

po rokoch. Páni dostali pozvánku na po rokoch. Páni dostali pozvánku na 

polčasovú prestávku stretnutia 29. polčasovú prestávku stretnutia 29. 

kola III. ligy Východ s 1. FC Tatran kola III. ligy Východ s 1. FC Tatran 

že pozveme všetkých žijúcich hráčov 

a funkcionárov na spoločné stretnutie 

po rokoch. Páni dostali pozvánku na 

polčasovú prestávku stretnutia 29. 

kola III. ligy Východ s 1. FC Tatran 
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Prešov a – páni prišli. Tı ́najhlavnejšı ́– Prešov a – páni prišli. Tı ́najhlavnejšı ́– 

tréneri Igor	 Novák, Tomáš	 Končár a tréneri Igor	 Novák, Tomáš	 Končár a 

kapitán Ing.	Pavol	Paľa	–	sa na tento kapitán Ing.	Pavol	Paľa	–	sa na tento 

spomienkový akt už pozerali z spomienkový akt už pozerali z 

futbalového neba, rovnako tak futbalového neba, rovnako tak 

početná  skupina funkcionárov početná  skupina funkcionárov 

vtedajšieho výboru FO	Slovan	ZZ (žijú vtedajšieho výboru FO	Slovan	ZZ (žijú 

už len traja členovia). Niektorı ́prıśť už len traja členovia). Niektorı ́prıśť 

nemohli z rodinných či zdravotných nemohli z rodinných či zdravotných 

d ô vo d o v,  n i e k t o r ı́  b o l i  ú p l n e d ô vo d o v,  n i e k t o r ı́  b o l i  ú p l n e 

nezastihnuteľnı,́ inı ́ zas v zahraničı.́ nezastihnuteľnı,́ inı ́ zas v zahraničı.́ 

Ale 17 z nich prišlo a ich stretnutie Ale 17 z nich prišlo a ich stretnutie 

bolo nabité emóciami. Z hráčov sa bolo nabité emóciami. Z hráčov sa 

stretli	Jozef	Gnap,	Jozef	Kokoška,	Jozef	stretli	Jozef	Gnap,	Jozef	Kokoška,	Jozef	

Krajčík,	 Ladislav	 Mati,	 Jozef	 Goliaš,	Krajčík,	 Ladislav	 Mati,	 Jozef	 Goliaš,	

Miroslav	 Dvorský,	 Štefan	 Bačkay,	Miroslav	 Dvorský,	 Štefan	 Bačkay,	

Pavol	Cigan	a	Ján	Kmec. Nechýbali ani Pavol	Cigan	a	Ján	Kmec. Nechýbali ani 

vtedajšı ́predseda FO Slovan ZZ Jozef	vtedajšı ́predseda FO Slovan ZZ Jozef	

Deutsch, vedúci mužstva Miroslav Deutsch, vedúci mužstva Miroslav 

Prešov a – páni prišli. Tı ́najhlavnejšı ́– 

tréneri Igor	 Novák, Tomáš	 Končár a 

kapitán Ing.	Pavol	Paľa	–	sa na tento 

spomienkový akt už pozerali z 

futbalového neba, rovnako tak 

početná  skupina funkcionárov 

vtedajšieho výboru FO	Slovan	ZZ (žijú 

už len traja členovia). Niektorı ́prıśť 

nemohli z rodinných či zdravotných 

d ô vo d o v,  n i e k t o r ı́  b o l i  ú p l n e 

nezastihnuteľnı,́ inı ́ zas v zahraničı.́ 

Ale 17 z nich prišlo a ich stretnutie 

bolo nabité emóciami. Z hráčov sa 

stretli	Jozef	Gnap,	Jozef	Kokoška,	Jozef	

Krajčík,	 Ladislav	 Mati,	 Jozef	 Goliaš,	

Miroslav	 Dvorský,	 Štefan	 Bačkay,	

Pavol	Cigan	a	Ján	Kmec. Nechýbali ani 

vtedajšı ́predseda FO Slovan ZZ Jozef	

Deutsch, vedúci mužstva Miroslav 

D e u t s c h  a  a n i  ďa l š ı́  o b e t a v ı ́D e u t s c h  a  a n i  ďa l š ı́  o b e t a v ı ́
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Tchurík	 a poslanec mestského Tchurík	 a poslanec mestského 
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predstavenstva 1. FC Tatran Prešov predstavenstva 1. FC Tatran Prešov 

Ľubomír	 Micheľ. Jeho si pamätáme Ľubomír	 Micheľ. Jeho si pamätáme 
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ktorý odpı́skal nejeden prestı́žny ktorý odpı́skal nejeden prestı́žny 

zápas na majstrovstvách sveta či Lige zápas na majstrovstvách sveta či Lige 

m a j s t rov.  Z  to h to  u n i k á t n e h o m a j s t rov.  Z  to h to  u n i k á t n e h o 

stretnutia vám ponúkame niekoľko stretnutia vám ponúkame niekoľko 

fotografiı ́ z dielne Ladislava	 Lukáča. fotografiı ́ z dielne Ladislava	 Lukáča. 

ktorý odpı́skal nejeden prestı́žny 

zápas na majstrovstvách sveta či Lige 

m a j s t rov.  Z  to h to  u n i k á t n e h o 

stretnutia vám ponúkame niekoľko 

fotografiı ́ z dielne Ladislava	 Lukáča. 

Všetkým pánom, ktorı́ prišli, ale aj Všetkým pánom, ktorı́ prišli, ale aj 

tým, ktorı ́sa nemohli na stretnutie po tým, ktorı ́sa nemohli na stretnutie po 

rokoch dostaviť, ešte raz ďakujeme za rokoch dostaviť, ešte raz ďakujeme za 

odvedenú prácu počas najslávnejšej odvedenú prácu počas najslávnejšej 

éry nášho futbalového klubu.éry nášho futbalového klubu.

Všetkým pánom, ktorı́ prišli, ale aj 

tým, ktorı ́sa nemohli na stretnutie po 

rokoch dostaviť, ešte raz ďakujeme za 

odvedenú prácu počas najslávnejšej 

éry nášho futbalového klubu.

Zľava	Miroslav	Deutsch	a	Ľubomír	MicheľZľava	Miroslav	Deutsch	a	Ľubomír	MicheľZľava	Miroslav	Deutsch	a	Ľubomír	Micheľ

Text:Vladislav	Kristiňák,	Foto:	Ladislav	LukáčText:Vladislav	Kristiňák,	Foto:	Ladislav	LukáčText:Vladislav	Kristiňák,	Foto:	Ladislav	Lukáč

V júnovom vydanı ́ Spravodajcu sme V júnovom vydanı ́ Spravodajcu sme 
vám priblı́žili historické vı́ťazstvo vám priblı́žili historické vı́ťazstvo 
našich futbalistov v roku 1982 v našich futbalistov v roku 1982 v 
Krajských majstrovstvách. Prı́beh Krajských majstrovstvách. Prı́beh 
mal pokračovanie a trval celých 11 mal pokračovanie a trval celých 11 
rokov, až do júna 1993. Poďme si ho rokov, až do júna 1993. Poďme si ho 
teraz stručne a  chronologicky teraz stručne a  chronologicky 
pripomenúť.pripomenúť.

Do nového ročnıḱa 1982/1983 sme v Do nového ročnıḱa 1982/1983 sme v 
júli spustili tvrdú letnú prıṕravu, opäť júli spustili tvrdú letnú prıṕravu, opäť 

V júnovom vydanı ́ Spravodajcu sme 
vám priblı́žili historické vı́ťazstvo 
našich futbalistov v roku 1982 v 
Krajských majstrovstvách. Prı́beh 
mal pokračovanie a trval celých 11 
rokov, až do júna 1993. Poďme si ho 
teraz stručne a  chronologicky 
pripomenúť.

Do nového ročnıḱa 1982/1983 sme v 
júli spustili tvrdú letnú prıṕravu, opäť 

pod vedenıḿ trénerského tandemu pod vedenıḿ trénerského tandemu 
Igor	Novák/Tomáš	Končár. Hneď prvé Igor	Novák/Tomáš	Končár. Hneď prvé 
letné tréningové kempy navštıv́ili aj letné tréningové kempy navštıv́ili aj 
nové posily – V.	Stanko,	 J.	Cibuľka,	L.	nové posily – V.	Stanko,	 J.	Cibuľka,	L.	
Lefkovič,	 brankár	D.	Dudáš	a	E.	Mati	Lefkovič,	 brankár	D.	Dudáš	a	E.	Mati	
ml .  V S� panielsku práve vrcholil ml .  V S� panielsku práve vrcholil 
Mundial 1982 a titul majstrov sveta Mundial 1982 a titul majstrov sveta 
zdvihlo vďaka zázračným gólom zdvihlo vďaka zázračným gólom 
Paola	Rossiho Taliansko. Futbal bol v Paola	Rossiho Taliansko. Futbal bol v 
tých dňoch na každom rohu témou tých dňoch na každom rohu témou 

pod vedenıḿ trénerského tandemu 
Igor	Novák/Tomáš	Končár. Hneď prvé 
letné tréningové kempy navštıv́ili aj 
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Lefkovič,	 brankár	D.	Dudáš	a	E.	Mati	
ml .  V S� panielsku práve vrcholil 
Mundial 1982 a titul majstrov sveta 
zdvihlo vďaka zázračným gólom 
Paola	Rossiho Taliansko. Futbal bol v 
tých dňoch na každom rohu témou 

FUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACHFUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACHFUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACHFUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACHFUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACHFUTBALOVÉ DÉJÀ VU PO ŠTYROCH DEKÁDACH
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čıślo jeden. Aj v Giraltovciach to žilo. čıślo jeden. Aj v Giraltovciach to žilo. 
C�akalo sa na žreb v novej súťaži, a ten C�akalo sa na žreb v novej súťaži, a ten 
nám hneď v prvom kole prisúdil nám hneď v prvom kole prisúdil 
P o d b r e z o v ú ,  k t o r á  p a t r i l a  v P o d b r e z o v ú ,  k t o r á  p a t r i l a  v 
predchádzajúcom ročnıḱu II. SNFL k predchádzajúcom ročnıḱu II. SNFL k 
priemerným tı́mom (skončila na 8. priemerným tı́mom (skončila na 8. 
priečke). Favoriti súťaže boli Spišská	priečke). Favoriti súťaže boli Spišská	
Nová	Ves	a tradične ambiciózna Tesla	Nová	Ves	a tradične ambiciózna Tesla	
Stropkov. Za nimi čı́hali Partizán	Stropkov. Za nimi čı́hali Partizán	
Bardejov, ale aj ZZO	 Čadca či BZVIL	Bardejov, ale aj ZZO	 Čadca či BZVIL	
Ružomberok. Kocky boli vhodené a Ružomberok. Kocky boli vhodené a 
my sme 12. augusta 1982 vycestovali my sme 12. augusta 1982 vycestovali 
k železiarom do Podbrezovej na k železiarom do Podbrezovej na 
druholigovú ouvertúru. A necestovali druholigovú ouvertúru. A necestovali 
sme pod Chopok nadarmo. V pre-sme pod Chopok nadarmo. V pre-
m i é r o v o m  z á p a s e  v  I I .  l i g e , m i é r o v o m  z á p a s e  v  I I .  l i g e , 
mimochodom ostrom ako britva, sme mimochodom ostrom ako britva, sme 
vyhrali 1 : 0 vďaka úspešnej trefe vyhrali 1 : 0 vďaka úspešnej trefe 
Pavla	Cigana a to bol dôležitý signál, Pavla	Cigana a to bol dôležitý signál, 
ž e  s ú ťa ž  j e  p re  n á s  h ra te ľn á . ž e  s ú ťa ž  j e  p re  n á s  h ra te ľn á . 
P o d b r e z o v á  z á p a s  n e z v l á d l a P o d b r e z o v á  z á p a s  n e z v l á d l a 
psychicky a nakoniec sa ukázalo, že psychicky a nakoniec sa ukázalo, že 
Čierny	Peter poputuje o pár mesiacov Čierny	Peter poputuje o pár mesiacov 
neskôr práve k nim. Ale nepred-neskôr práve k nim. Ale nepred-
biehajme. Už o tri dni, 15. augusta biehajme. Už o tri dni, 15. augusta 
1 9 8 2 ,  n á s  to t i ž  č a ka l  j e d e n  z 1 9 8 2 ,  n á s  to t i ž  č a ka l  j e d e n  z 
najpamätnejšı́ch zápasov v histórii najpamätnejšı́ch zápasov v histórii 
nášho klubu – domáce okresné derby nášho klubu – domáce okresné derby 
s Partizánom	Bardejov. A� no, v tej dobe s Partizánom	Bardejov. A� no, v tej dobe 
mali giraltovské autá na S�PZ značku mali giraltovské autá na S�PZ značku 
BJ. Na derby sa uprostred týždňa BJ. Na derby sa uprostred týždňa 
zbehol celý topliansky región a zbehol celý topliansky región a 
návšteva odhadom 2 000 divákov návšteva odhadom 2 000 divákov 
(pravdepodobne ich bolo viac) je (pravdepodobne ich bolo viac) je 
zrejme najväčšou domácou kulisou v zrejme najväčšou domácou kulisou v 
histórii nášho klubu. V hľadisku sa histórii nášho klubu. V hľadisku sa 
zišli aj ťažkotonážne formáty (v tomto zišli aj ťažkotonážne formáty (v tomto 
prıṕade doslova) vtedajšej politickej prıṕade doslova) vtedajšej politickej 
garnitúry, ale údajne aj generálny garnitúry, ale údajne aj generálny 
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my sme 12. augusta 1982 vycestovali 
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ž e  s ú ťa ž  j e  p re  n á s  h ra te ľn á . 
P o d b r e z o v á  z á p a s  n e z v l á d l a 
psychicky a nakoniec sa ukázalo, že 
Čierny	Peter poputuje o pár mesiacov 
neskôr práve k nim. Ale nepred-
biehajme. Už o tri dni, 15. augusta 
1 9 8 2 ,  n á s  to t i ž  č a ka l  j e d e n  z 
najpamätnejšı́ch zápasov v histórii 
nášho klubu – domáce okresné derby 
s Partizánom	Bardejov. A� no, v tej dobe 
mali giraltovské autá na S�PZ značku 
BJ. Na derby sa uprostred týždňa 
zbehol celý topliansky región a 
návšteva odhadom 2 000 divákov 
(pravdepodobne ich bolo viac) je 
zrejme najväčšou domácou kulisou v 
histórii nášho klubu. V hľadisku sa 
zišli aj ťažkotonážne formáty (v tomto 
prıṕade doslova) vtedajšej politickej 
garnitúry, ale údajne aj generálny 

s e k r e t á r  č e s k o s l o v e n s k é h o s e k r e t á r  č e s k o s l o v e n s k é h o 
futbalového zväzu Rudolf	 Baťa. S futbalového zväzu Rudolf	 Baťa. S 
modro-bielym dresom nášho Slovana modro-bielym dresom nášho Slovana 
sa tesne pred úvodným hvizdom po sa tesne pred úvodným hvizdom po 
dlhých rokoch rozlúčil Ján	 Kmec. dlhých rokoch rozlúčil Ján	 Kmec. 
Rozhodca Kočiščák zapıśkal a hral sa Rozhodca Kočiščák zapıśkal a hral sa 
veľký duel, bohužiaľ, s nešťastným veľký duel, bohužiaľ, s nešťastným 
koncom pre našich, lebo sme pred koncom pre našich, lebo sme pred 
skvelou kulisou prehrali s veľkým skvelou kulisou prehrali s veľkým 
favoritom 1 : 2. Znovu sa však ukázalo, favoritom 1 : 2. Znovu sa však ukázalo, 
že tento náš A tı́m na túto súťaž že tento náš A tı́m na túto súťaž 
rozhodne má. D� alšı ́duel sme prehrali rozhodne má. D� alšı ́duel sme prehrali 
v Detve, vzápätı ́porazili doma Veľké v Detve, vzápätı ́porazili doma Veľké 
Kapušany,  prehrali  vo Svite aj Kapušany,  prehrali  vo Svite aj 
Vranove a vyhrali so Sninou. Po Vranove a vyhrali so Sninou. Po 
desiatich kolách sme boli na 12. desiatich kolách sme boli na 12. 
priečke. Po jesennej časti sme sa priečke. Po jesennej časti sme sa 
vyštverali po domácej výhre nad vyštverali po domácej výhre nad 
Svidnı́kom na 9. pozı́ciu, čo boli Svidnı́kom na 9. pozı́ciu, čo boli 
pokojné vody a dôvod pre pokojný pokojné vody a dôvod pre pokojný 
zimný spánok. Jarnú časť sme začali zimný spánok. Jarnú časť sme začali 
domácou výhrou nad zdecimovanou domácou výhrou nad zdecimovanou 
Podbrezovou a prehrou v Bardejove, Podbrezovou a prehrou v Bardejove, 
znovu pred takmer trojtisı́covou znovu pred takmer trojtisı́covou 
kulisou. Po 21. kole sme dosiahli kulisou. Po 21. kole sme dosiahli 
sezónne maximum – 6. priečku, čo sezónne maximum – 6. priečku, čo 
bola pre neznámeho nováčika skvelá bola pre neznámeho nováčika skvelá 
vizitka. Na čele tabuľky sa prekárali vizitka. Na čele tabuľky sa prekárali 
Stropkov s Ružomberkom. Práve Stropkov s Ružomberkom. Práve 
Teslu Stropkov sme privı́tali na 1. Teslu Stropkov sme privı́tali na 1. 
mája 1983 na našom štadióne a bol to mája 1983 na našom štadióne a bol to 
ďalšı ́ zápas hodný zápisu do análov. ďalšı ́ zápas hodný zápisu do análov. 
Návšteva bola opäť štvorciferná a my Návšteva bola opäť štvorciferná a my 
sme lı́drovi súťaže odolávali, ale sme lı́drovi súťaže odolávali, ale 
nakoniec mu po hlavičke Mariána	nakoniec mu po hlavičke Mariána	
Prusáka podľahli 0 : 1. Bola to však Prusáka podľahli 0 : 1. Bola to však 
prehra  so  cťou a  vo  v ýbornej prehra  so  cťou a  vo  v ýbornej 
atmosfére. Stropkovu sme nakoniec atmosfére. Stropkovu sme nakoniec 
ešte aj pomohli k postupu, pretože ešte aj pomohli k postupu, pretože 
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futbalového zväzu Rudolf	 Baťa. S 
modro-bielym dresom nášho Slovana 
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pár kôl pred koncom sme doma pár kôl pred koncom sme doma 
pokorili Ružomberok a pre Teslu už pokorili Ružomberok a pre Teslu už 
bola zlatá brána do I. SNFL definitıv́ne bola zlatá brána do I. SNFL definitıv́ne 
otvorená. V prvom ročnıḱu v novej otvorená. V prvom ročnıḱu v novej 
súťaži sme si počıńali viac než dobre, súťaži sme si počıńali viac než dobre, 
konečná 8. priečka bola povzbudenıḿ konečná 8. priečka bola povzbudenıḿ 
do ďalšej práce. Horšie dopadli S�Z�  do ďalšej práce. Horšie dopadli S�Z�  
Podbrezová  a  Energetik Veľké Podbrezová  a  Energetik Veľké 
Kapušany, ktoré vypadli zo súťaže do Kapušany, ktoré vypadli zo súťaže do 
krajských majstrovstiev.krajských majstrovstiev.

A čo bolo ďalej? Igor	Novák zotrval na A čo bolo ďalej? Igor	Novák zotrval na 

pár kôl pred koncom sme doma 
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krajských majstrovstiev.

A čo bolo ďalej? Igor	Novák zotrval na 

trénerskej stoličke aj v ďalšıćh dvoch trénerskej stoličke aj v ďalšıćh dvoch 
ročnıḱoch (skončili sme v nich na 12. ročnıḱoch (skončili sme v nich na 12. 
a výbornej 3. priečke). Po jeho a výbornej 3. priečke). Po jeho 
odchode do Bardejova v júli 1985 odchode do Bardejova v júli 1985 
prevzal trénerskú taktovku nášho prevzal trénerskú taktovku nášho 
tıḿu Jozef	 Bubenko a ako sa neskôr tıḿu Jozef	 Bubenko a ako sa neskôr 
ukázalo, z výborného hráča sa stal ukázalo, z výborného hráča sa stal 
ešte lepšı́ a mimoriadne úspešný ešte lepšı́ a mimoriadne úspešný 
tréner, ktorý to okrem koučovania tréner, ktorý to okrem koučovania 
popredných klubov u nás  aj  v popredných klubov u nás  aj  v 
zahraničı ́dotiahol až na post trénera zahraničı ́dotiahol až na post trénera 
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Slovan	–	Bardejov,	rozlúčka	Jána	Kmeca	s	dresomSlovan	–	Bardejov,	rozlúčka	Jána	Kmeca	s	dresomSlovan	–	Bardejov,	rozlúčka	Jána	Kmeca	s	dresom
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reprezent ác ie  S lovenska  U21. reprezent ác ie  S lovenska  U21. 
G i r a l t o v c e  b o l i  j e h o  d r u h o u G i r a l t o v c e  b o l i  j e h o  d r u h o u 
trénerskou zastávkou (v Bardejove trénerskou zastávkou (v Bardejove 
p r e d t ý m  p ô s o b i l  a k o  h r a j ú c i p r e d t ý m  p ô s o b i l  a k o  h r a j ú c i 
asistent). V roku 1988 ho nahradil asistent). V roku 1988 ho nahradil 
Štefan	 Bačkay, ktorého vystriedal v Štefan	 Bačkay, ktorého vystriedal v 
r o k u  1 9 9 0  V l ad im í r 	 Ru s nák . r o k u  1 9 9 0  V l ad im í r 	 Ru s nák . 
Druholigové dobrodružstvo Slovana Druholigové dobrodružstvo Slovana 
ZZ sa skončilo v júni 1993 pod ZZ sa skončilo v júni 1993 pod 
vedenı́m Juraja	 Gajdoša. Tých 11 vedenı́m Juraja	 Gajdoša. Tých 11 
rokov stálo za to, lebo sme sa dostali rokov stálo za to, lebo sme sa dostali 
na futbalovú mapu Slovenska a na futbalovú mapu Slovenska a 
ukotvilo to v nás silnú tradıćiu, že sa ukotvilo to v nás silnú tradıćiu, že sa 
tu niečo s futbalom robı.́ A tento pocit tu niečo s futbalom robı.́ A tento pocit 
v pamätnıḱoch pretrváva dodnes. Je v pamätnıḱoch pretrváva dodnes. Je 
tu istá symbolika, že presne po tu istá symbolika, že presne po 
štyroch dekádach bude hrať MFK štyroch dekádach bude hrať MFK 
Slovan v reorganizovanej III.	 lige	Slovan v reorganizovanej III.	 lige	
Východ ,  ktorej formát nápadne Východ ,  ktorej formát nápadne 
pripomıńa vtedajšiu II.	SNFL. Pelotón pripomıńa vtedajšiu II.	SNFL. Pelotón 
bude mať 16 tıḿov, z nich sme kedysi bude mať 16 tıḿov, z nich sme kedysi 
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hrávali s Bardejovom,	 Spišskou	hrávali s Bardejovom,	 Spišskou	
Novou	 Vsou,	 Stropkovom,	 Sninou,	Novou	 Vsou,	 Stropkovom,	 Sninou,	
V r a n o v o m , 	 P o p r a d o m , 	 a j	V r a n o v o m , 	 P o p r a d o m , 	 a j	
Svidníkom. Zo stredného Slovenska Svidníkom. Zo stredného Slovenska 
to boli Rimavská	Sobota,	Lučenec	a	to boli Rimavská	Sobota,	Lučenec	a	
Fiľakovo. Bude zaujı́mavé sledovať Fiľakovo. Bude zaujı́mavé sledovať 
konfrontáciu našich mladı́kov s konfrontáciu našich mladı́kov s 
týmito klubmi v roku 2022. Pre týmito klubmi v roku 2022. Pre 
ú p l n o s ť,  p r e m i é r o vo  b u d e m e ú p l n o s ť,  p r e m i é r o vo  b u d e m e 
cestovať do Námestova, Oravského	cestovať do Námestova, Oravského	
Veselého a Kalinova (okres Poltár na Veselého a Kalinova (okres Poltár na 
juhu). Na júlový žreb sme naozaj juhu). Na júlový žreb sme naozaj 
veľmi zvedavı.́ Už teraz vás pozývame veľmi zvedavı.́ Už teraz vás pozývame 
do nášho futbalového stánku na do nášho futbalového stánku na 
úvodné zápasy a nové treťoligové úvodné zápasy a nové treťoligové 
dobrodružstvo,  ktoré  vypukne dobrodružstvo,  ktoré  vypukne 
koncom júla a začiatkom augusta. koncom júla a začiatkom augusta. 
Tešıḿe sa na vašu mohutnú podporu Tešıḿe sa na vašu mohutnú podporu 
v hľadisku. v hľadisku. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	archív	MFK	Slovan	GiraltovceFoto:	archív	MFK	Slovan	Giraltovce
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Koncom mája sa v Devínskej	Novej	Vsi Koncom mája sa v Devínskej	Novej	Vsi 
uskutočnil medzinárodný turnaj uskutočnil medzinárodný turnaj 
olympijských	 nádejí	 v	 boxe za účasti olympijských	 nádejí	 v	 boxe za účasti 
športovcov z desiatich krajı́n. Na športovcov z desiatich krajı́n. Na 
vıḱende plnom boxu reprezentovali vıḱende plnom boxu reprezentovali 
Slovensko aj naši mládežnıći z MBK	Slovensko aj naši mládežnıći z MBK	
Giraltovce. A nevyšli naprázdno. V Giraltovce. A nevyšli naprázdno. V 
kategórii mladšıćh dorastencov do 66 kategórii mladšıćh dorastencov do 66 
kg zıśkal bronz Aaron	 Bzdiľ, keď v kg zıśkal bronz Aaron	 Bzdiľ, keď v 
semifinále podľahol súperovi z Litvy, semifinále podľahol súperovi z Litvy, 
ale v boji o tretie miesto zdolal svojho ale v boji o tretie miesto zdolal svojho 
slovenského rivala. Zlatú medailu slovenského rivala. Zlatú medailu 
doviezol domov Tomáš	Handzuš, vo doviezol domov Tomáš	Handzuš, vo 
f i n á l e  v  k a t e g ó r i i  m l a d š ı́ c h f i n á l e  v  k a t e g ó r i i  m l a d š ı́ c h 
dorastencov do 48 kg porazil svojho dorastencov do 48 kg porazil svojho 
rovesnı́ka z Izraela. A striebro pre rovesnı́ka z Izraela. A striebro pre 
S l o v e n s k o  v y b o j o v a l a  Ne l l a	S l o v e n s k o  v y b o j o v a l a  Ne l l a	
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športovcov z desiatich krajı́n. Na 
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ale v boji o tretie miesto zdolal svojho 
slovenského rivala. Zlatú medailu 
doviezol domov Tomáš	Handzuš, vo 
f i n á l e  v  k a t e g ó r i i  m l a d š ı́ c h 
dorastencov do 48 kg porazil svojho 
rovesnı́ka z Izraela. A striebro pre 
S l o v e n s k o  v y b o j o v a l a  Ne l l a	

Čmilňáková	 v kategórii mladšı́ch Čmilňáková	 v kategórii mladšı́ch 
dorasteniek do 54 kg. Všetkým patrı ́dorasteniek do 54 kg. Všetkým patrı ́
veľká  gratulácia.  Na spoločnej veľká  gratulácia.  Na spoločnej 
fotografii je aj pästiar Lukáš	 Cina fotografii je aj pästiar Lukáš	 Cina 
(prvý sprava), ktorý zı́skal pre (prvý sprava), ktorý zı́skal pre 
Slovensko bronz v kategórii staršıćh Slovensko bronz v kategórii staršıćh 
žiakov do 54 kg a je odchovancom žiakov do 54 kg a je odchovancom 
MBK Stropkov.MBK Stropkov.
V septembrovom vydanı ́Spravodajcu V septembrovom vydanı ́Spravodajcu 
pre vás pripravujeme rozhovor s pre vás pripravujeme rozhovor s 
Nellou, ktorá nám porozpráva o tom, Nellou, ktorá nám porozpráva o tom, 
ako funguje náš MBK, ale aj o tom, aké ako funguje náš MBK, ale aj o tom, aké 
úspechy už vo svojej boxerskej úspechy už vo svojej boxerskej 
kariére dosiahla.kariére dosiahla.

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák
Foto:	MBK	GiraltovceFoto:	MBK	Giraltovce
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veľká  gratulácia.  Na spoločnej 
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ako funguje náš MBK, ale aj o tom, aké 
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Naši mladí boxeri Naši mladí boxeri Naši mladí boxeri 
reprezentovali Slovenskoreprezentovali Slovenskoreprezentovali Slovensko

Zlato,	striebro	aj	bronz	putovali	do	GiraltoviecZlato,	striebro	aj	bronz	putovali	do	GiraltoviecZlato,	striebro	aj	bronz	putovali	do	Giraltoviec
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Každé ročné obdobie má vlastné Každé ročné obdobie má vlastné 
špecifiká v nakladanı ́s odpadmi. Leto špecifiká v nakladanı ́s odpadmi. Leto 
je prázdninové a dovolenkové. je prázdninové a dovolenkové. 
Cestujeme o niečo viac, použıv́ame Cestujeme o niečo viac, použıv́ame 
iné druhy potravı́n, kupujeme iný iné druhy potravı́n, kupujeme iný 
tovar ako v iných mesiacoch. Dá sa byť tovar ako v iných mesiacoch. Dá sa byť 
ekologický a zároveň si užıv́ať leto ekologický a zároveň si užıv́ať leto 
naplno? Kladnú odpoveď má stále naplno? Kladnú odpoveď má stále 
viac ľudı.́ Pridajte sa k nim.viac ľudı.́ Pridajte sa k nim.
Zálohovanie:Zálohovanie:
Zálohovanie fliaš zo skla, plastu a Zálohovanie fliaš zo skla, plastu a 
hlinıḱových plechoviek je už v plnom hlinıḱových plechoviek je už v plnom 
prúde. Od júla už v predaji nebudú prúde. Od júla už v predaji nebudú 
obaly bez označenia Z. Systém sa obaly bez označenia Z. Systém sa 
osvedčil a ľudia si na to rýchlo zvykli. osvedčil a ľudia si na to rýchlo zvykli. 
Chvályhodné je, ako rýchlo systém Chvályhodné je, ako rýchlo systém 
n a b e h o l ,  a ko  d o b re  to  p r i j a l i n a b e h o l ,  a ko  d o b re  to  p r i j a l i 
spotrebitelia. Správcovia zálohového spotrebitelia. Správcovia zálohového 
systému sú nadmieru spokojnı́ s systému sú nadmieru spokojnı́ s 

Každé ročné obdobie má vlastné 
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n a b e h o l ,  a ko  d o b re  to  p r i j a l i 
spotrebitelia. Správcovia zálohového 
systému sú nadmieru spokojnı́ s 

výsledkami za prvých pár mesiacov. výsledkami za prvých pár mesiacov. 
Cieľ vyzbierať 90 % obalov bude Cieľ vyzbierať 90 % obalov bude 
podľa prvých výsledkov naplnený podľa prvých výsledkov naplnený 
oveľa skôr, ako to predpokladali oveľa skôr, ako to predpokladali 
zákonodarcovia.zákonodarcovia.
Leto a dovolenky budú pre tento druh Leto a dovolenky budú pre tento druh 
odpadu náročnejšie. Nápoje sa v lete odpadu náročnejšie. Nápoje sa v lete 
častejšie predávajú aj na festivaloch, v častejšie predávajú aj na festivaloch, v 
stánkoch pri vode, pri turistických stánkoch pri vode, pri turistických 
atrakciách. Miesto na vrátenie nie je atrakciách. Miesto na vrátenie nie je 
na každom kroku. Preto sa musıḿe na každom kroku. Preto sa musıḿe 
správať zodpovednejšie už  pri správať zodpovednejšie už  pri 
nákupe a potom pri „odloženı́“ nákupe a potom pri „odloženı́“ 
prázdnych fliaš či plechoviek.prázdnych fliaš či plechoviek.
Dobrá	rada:	Dobrá	rada:	

ü Osviežujúce	nápoje	nie	sú	 iba	tie,	ü Osviežujúce	nápoje	nie	sú	 iba	tie,	

čo 	 s i 	 kúpime	 v 	 PET	 fľaši 	 č i	čo 	 s i 	 kúpime	 v 	 PET	 fľaši 	 č i	

p l e chovke . 	 Vyu ž í va jme 	 č o	p l e chovke . 	 Vyu ž í va jme 	 č o	

najčastejšie	vlastné	fľaše,	ktoré	nie	najčastejšie	vlastné	fľaše,	ktoré	nie	

sú	 iba	 na	 jedno	 použitie,	 dajme	sú	 iba	 na	 jedno	 použitie,	 dajme	

prednosť	čapovaným	nápojom	do	prednosť	čapovaným	nápojom	do	

skla	(určite	nie	do	jednorazových	skla	(určite	nie	do	jednorazových	

pohárov). pohárov). 
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Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend
Smeti	naše	každodenné	–	dnes	letné	smeti.Smeti	naše	každodenné	–	dnes	letné	smeti.

Inšpirujme	sa	navzájom	na	ceste	za	zodpovedným	životom.Inšpirujme	sa	navzájom	na	ceste	za	zodpovedným	životom.
Smeti	naše	každodenné	–	dnes	letné	smeti.

Inšpirujme	sa	navzájom	na	ceste	za	zodpovedným	životom.



ü Čo	najčastejšie	pime	zdravú	pitnú	ü Čo	najčastejšie	pime	zdravú	pitnú	

vodu	 z	 vodovodu,	 nevzniká	 tak	vodu	 z	 vodovodu,	 nevzniká	 tak	

žiadny	 odpad	 a	 zároveň	 je	 to	žiadny	 odpad	 a	 zároveň	 je	 to	

najzdravšia	tekutina.najzdravšia	tekutina.

Ekologicky sa môžeme správať aj pri Ekologicky sa môžeme správať aj pri 

ďa l š ı́ c h  l e t n ý c h  p o c h ú ť k a c h . ďa l š ı́ c h  l e t n ý c h  p o c h ú ť k a c h . 

Zmrzlinu si dávajme do kornútka a Zmrzlinu si dávajme do kornútka a 

bez lyžičky. Pamätajme, že každá bez lyžičky. Pamätajme, že každá 

s l a m k a  p r i  n á p o j o c h  j e  v ž d y s l a m k a  p r i  n á p o j o c h  j e  v ž d y 

jednorazová a hneď sa z nej stáva jednorazová a hneď sa z nej stáva 
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odpad.
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