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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
čo všetko vás čaká tento mesiac? čo všetko vás čaká tento mesiac? 
S�kolopovinných koniec povinnos-S�kolopovinných koniec povinnos-
tı,́ pracujúcich prıṕrava na dovo-tı,́ pracujúcich prıṕrava na dovo-
lenkové obdobie, starých rodičov lenkové obdobie, starých rodičov 
plánovanie letných prázdnin pre plánovanie letných prázdnin pre 
vnúčatá, záhradkárov okopávanie, vnúčatá, záhradkárov okopávanie, 
športovcov rôzne aktivity vonku, športovcov rôzne aktivity vonku, 
pretože počasie im praje. Každý z pretože počasie im praje. Každý z 
nás si nájde to, čo mu je blıźke. nás si nájde to, čo mu je blıźke. 

V šiestom čı́sle sme si pre vás V šiestom čı́sle sme si pre vás 
pripravili opäť zaujıḿavé články o pripravili opäť zaujıḿavé články o 
tom, čo sa nové deje v našom tom, čo sa nové deje v našom 
meste. Prečıt́ať si môžete, čo zažili meste. Prečıt́ať si môžete, čo zažili 
žiaci našich škôl, ako prebiehalo žiaci našich škôl, ako prebiehalo 

čo všetko vás čaká tento mesiac? 
S�kolopovinných koniec povinnos-
tı,́ pracujúcich prıṕrava na dovo-
lenkové obdobie, starých rodičov 
plánovanie letných prázdnin pre 
vnúčatá, záhradkárov okopávanie, 
športovcov rôzne aktivity vonku, 
pretože počasie im praje. Každý z 
nás si nájde to, čo mu je blıźke. 

V šiestom čı́sle sme si pre vás 
pripravili opäť zaujıḿavé články o 
tom, čo sa nové deje v našom 
meste. Prečıt́ať si môžete, čo zažili 
žiaci našich škôl, ako prebiehalo 

rokovanie MsZ, čo je nové v oblasti rokovanie MsZ, čo je nové v oblasti 
športu.  C� l ánkom Giraltovce športu.  C� l ánkom Giraltovce 
rozkvitli vám chceme priblı́žiť rozkvitli vám chceme priblı́žiť 
atmosféru júnového mesta. A k atmosféru júnového mesta. A k 
tomu nesmú chýbať pravidelné tomu nesmú chýbať pravidelné 
rubriky. rubriky. 

Jún je pestrý a veselý mesiac, Jún je pestrý a veselý mesiac, 
začıńa sa oslavou Dňa detı ́a končı ́začıńa sa oslavou Dňa detı ́a končı ́
výkrikom Hurá prázdniny! Tak výkrikom Hurá prázdniny! Tak 
vám prajeme, nech ho prežijete      vám prajeme, nech ho prežijete      
v zdravı ́a v radosti... v zdravı ́a v radosti... 

Prıj́emné júnové čıt́anie vám praje Prıj́emné júnové čıt́anie vám praje 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová
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tomu nesmú chýbať pravidelné 
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v zdravı ́a v radosti... 
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Májové zasadnutie poslancov nášho Májové zasadnutie poslancov nášho 
mesta malo v programe 28 bodov, po mesta malo v programe 28 bodov, po 
malých úpravách bol schválený a roko-malých úpravách bol schválený a roko-
vanie sa mohlo začať. Prı́tomných vanie sa mohlo začať. Prı́tomných 
bolo 10 poslancov. Vyberáme pre vás bolo 10 poslancov. Vyberáme pre vás 
niekoľko nových informáciı.́ niekoľko nových informáciı.́ 

Technické	služby	v	meste	stále	bez	Technické	služby	v	meste	stále	bez	
riaditeľariaditeľa

Primátor mesta v zmysle § 11 ods. 4 Primátor mesta v zmysle § 11 ods. 4 
pıśm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obec-pıśm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadenı ́ v znenı ́neskoršıćh pred-nom zriadenı ́ v znenı ́neskoršıćh pred-
pisov predložil mestskému zastupi-pisov predložil mestskému zastupi-
teľstvu návrh na vymenovanie Ing. teľstvu návrh na vymenovanie Ing. 
Mareka Capa za riaditeľa prıśpevko-Mareka Capa za riaditeľa prıśpevko-
vej organizácie Technické služby. vej organizácie Technické služby. 
Tento návrh u poslancov opäť nepre-Tento návrh u poslancov opäť nepre-
šiel. Primátor mesta informoval šiel. Primátor mesta informoval 
poslancov, že od 16. 5. poveruje riade-poslancov, že od 16. 5. poveruje riade-

Májové zasadnutie poslancov nášho 
mesta malo v programe 28 bodov, po 
malých úpravách bol schválený a roko-
vanie sa mohlo začať. Prı́tomných 
bolo 10 poslancov. Vyberáme pre vás 
niekoľko nových informáciı.́ 
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poslancov, že od 16. 5. poveruje riade-

nı́m tejto organizácie Bc. Moniku nı́m tejto organizácie Bc. Moniku 
Marcinkovú a bude vyhlásené nové Marcinkovú a bude vyhlásené nové 
výberové konanie.  výberové konanie.  

nı́m tejto organizácie Bc. Moniku 
Marcinkovú a bude vyhlásené nové 
výberové konanie.  
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Nové	trhové	priestory Nové	trhové	priestory 

Poslanci dali zelenú projektu s Poslanci dali zelenú projektu s 
názvom Trhové priestory v meste názvom Trhové priestory v meste 
Giraltovce. Spolufinancovanie v Giraltovce. Spolufinancovanie v 
tomto projekte je 5 %. Mesto žiada o tomto projekte je 5 %. Mesto žiada o 
sumu 30 000 eur. Poskytovateľom je sumu 30 000 eur. Poskytovateľom je 
MAS Topoľa, o. z.  MAS Topoľa, o. z.  

Prebuďme	spiaceho	levaPrebuďme	spiaceho	leva

Takéto pomenovanie dostal projekt, Takéto pomenovanie dostal projekt, 
ktorý vytvorila n. o. Vidiek. Ide o ktorý vytvorila n. o. Vidiek. Ide o 
zámer obnovy národnej kultúrnej zámer obnovy národnej kultúrnej 
pamiatky – sochy leva v Giraltovciach pamiatky – sochy leva v Giraltovciach 
– v rámci realizácie II. etapy obnovy a – v rámci realizácie II. etapy obnovy a 
zachovania pamiatkových hodnôt zachovania pamiatkových hodnôt 
národnej kultúrnej pamiatky pouka-národnej kultúrnej pamiatky pouka-
zujúcej na spoločnú históriu a osudy zujúcej na spoločnú históriu a osudy 
Slovenska a Maďarska v čase vojno-Slovenska a Maďarska v čase vojno-
vých udalostı ́a útrap 1. svetovej vojny. vých udalostı ́a útrap 1. svetovej vojny. 
Iniciatıv́a organizácie bola ocenená aj Iniciatıv́a organizácie bola ocenená aj 
generálnym konzulátom Maďarska v generálnym konzulátom Maďarska v 

Nové	trhové	priestory 

Poslanci dali zelenú projektu s 
názvom Trhové priestory v meste 
Giraltovce. Spolufinancovanie v 
tomto projekte je 5 %. Mesto žiada o 
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Takéto pomenovanie dostal projekt, 
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Iniciatıv́a organizácie bola ocenená aj 
generálnym konzulátom Maďarska v 

Košiciach a na základe toho bolo Košiciach a na základe toho bolo 
p o d p ı́ s a n é  m e m o r a n d u m  o p o d p ı́ s a n é  m e m o r a n d u m  o 
spolupráci na obnove tejto historickej spolupráci na obnove tejto historickej 
pamiatky, ktorá je v našom meste už pamiatky, ktorá je v našom meste už 
od obdobia prvej svetovej vojny. od obdobia prvej svetovej vojny. 

Košiciach a na základe toho bolo 
p o d p ı́ s a n é  m e m o r a n d u m  o 
spolupráci na obnove tejto historickej 
pamiatky, ktorá je v našom meste už 
od obdobia prvej svetovej vojny. 

Pri	podpisovaní	memoranda	zľava	primátor	Ján	Rubis,	generálna	konzultantka	Pri	podpisovaní	memoranda	zľava	primátor	Ján	Rubis,	generálna	konzultantka	
Maďarska	Ágota	Hetey,	štatutár	organizácie	Vidiek		n.	o.	Ľubomír	Filo.Maďarska	Ágota	Hetey,	štatutár	organizácie	Vidiek		n.	o.	Ľubomír	Filo.

Pri	podpisovaní	memoranda	zľava	primátor	Ján	Rubis,	generálna	konzultantka	
Maďarska	Ágota	Hetey,	štatutár	organizácie	Vidiek		n.	o.	Ľubomír	Filo.
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Nájomníci	si	môžu	odkúpiť	bytyNájomníci	si	môžu	odkúpiť	byty

Na základe žiadosti nájomnı́kov Na základe žiadosti nájomnı́kov 
bytov na Dukelskej a Bardejovskej bytov na Dukelskej a Bardejovskej 
ulici poslanci schválili predaj týchto ulici poslanci schválili predaj týchto 
bytov vo vlastnı́ctve mesta. Ide o bytov vo vlastnı́ctve mesta. Ide o 
bytový dom blok A, B a C na Dukelskej bytový dom blok A, B a C na Dukelskej 
a bytové bloky E a F na Bardejovskej a bytové bloky E a F na Bardejovskej 
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bytový dom blok A, B a C na Dukelskej 
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ulici. Odkupná cena za m2 je 15 eur. ulici. Odkupná cena za m2 je 15 eur. 
Cena prislúchajúceho pozemku pod Cena prislúchajúceho pozemku pod 
bytovým domom je stanovená vo bytovým domom je stanovená vo 
výške 20 eur za m2.  Podmienkou výške 20 eur za m2.  Podmienkou 
predaja bytu sú uhradené všetky predaja bytu sú uhradené všetky 
pohľadávky za nájomné a služby. pohľadávky za nájomné a služby. 

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

ulici. Odkupná cena za m2 je 15 eur. 
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FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ 

BEZPEČNEJŠIEHO SEDENIABEZPEČNEJŠIEHO SEDENIA

FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ 

BEZPEČNEJŠIEHO SEDENIA
FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ 

BEZPEČNEJŠIEHO SEDENIABEZPEČNEJŠIEHO SEDENIA

FANÚŠIKOVIA FUTBALU SA DOČKAJÚ 

BEZPEČNEJŠIEHO SEDENIA
S�portové dianie v našom meste sa vo S�portové dianie v našom meste sa vo 
veľkej miere točı́ okolo futbalu. K veľkej miere točı́ okolo futbalu. K 
dispozı́cii máme kvalitné ihrisko v dispozı́cii máme kvalitné ihrisko v 
nádhernom prostredı́ Parku mieru. nádhernom prostredı́ Parku mieru. 
Na futbalovom štadióne FK Slovan Na futbalovom štadióne FK Slovan 
Giraltovce ste mohli v posledných Giraltovce ste mohli v posledných 
dňoch zaznamenať stavebný ruch. dňoch zaznamenať stavebný ruch. 
Prebieha tu prvá etapa rekonštrukcie Prebieha tu prvá etapa rekonštrukcie 
tribúny v réžii Mesta Giraltovce.  tribúny v réžii Mesta Giraltovce.  

S�portové dianie v našom meste sa vo 
veľkej miere točı́ okolo futbalu. K 
dispozı́cii máme kvalitné ihrisko v 
nádhernom prostredı́ Parku mieru. 
Na futbalovom štadióne FK Slovan 
Giraltovce ste mohli v posledných 
dňoch zaznamenať stavebný ruch. 
Prebieha tu prvá etapa rekonštrukcie 
tribúny v réžii Mesta Giraltovce.  

„Mesto Giraltovce už niekoľko desať-„Mesto Giraltovce už niekoľko desať-
ročı ́ vlastnı ́ areál futbalového štadi-ročı ́ vlastnı ́ areál futbalového štadi-
óna v Parku mieru, kde sa okrem óna v Parku mieru, kde sa okrem 
iného nachádza aj krytá tribúna. Tá iného nachádza aj krytá tribúna. Tá 
bola v nedostatočnom, až v havarij-bola v nedostatočnom, až v havarij-
nom stave. V minulých rokoch sme z nom stave. V minulých rokoch sme z 
rozpočtu mesta priebežne investovali rozpočtu mesta priebežne investovali 
nemalé finančné prostriedky do nemalé finančné prostriedky do 
nutných opráv, no kritický stav si už nutných opráv, no kritický stav si už 

„Mesto Giraltovce už niekoľko desať-
ročı ́ vlastnı ́ areál futbalového štadi-
óna v Parku mieru, kde sa okrem 
iného nachádza aj krytá tribúna. Tá 
bola v nedostatočnom, až v havarij-
nom stave. V minulých rokoch sme z 
rozpočtu mesta priebežne investovali 
nemalé finančné prostriedky do 
nutných opráv, no kritický stav si už 
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žiadal výrazné rekonštrukčné práce. žiadal výrazné rekonštrukčné práce. 
Preto sme požiadali PSK o dotáciu Preto sme požiadali PSK o dotáciu 
potrebnú na rekonštrukciu tohto potrebnú na rekonštrukciu tohto 
športového stánku. A boli sme úspeš-športového stánku. A boli sme úspeš-
nı,́“ podal nám základné informácie nı,́“ podal nám základné informácie 
Mgr. Ondrej Sopko.Mgr. Ondrej Sopko.

Predpokladaný rozpočet na rekon-Predpokladaný rozpočet na rekon-
štrukciu tribúny je viac ako 30 000 €. štrukciu tribúny je viac ako 30 000 €. 
„Na zadnej strane tribúny sa realizuje „Na zadnej strane tribúny sa realizuje 
odstránenie staticky narušenej steny, odstránenie staticky narušenej steny, 
spriahnutie vodorovných a zvislých spriahnutie vodorovných a zvislých 
konštrukciı́ tribúny tak, aby bola konštrukciı́ tribúny tak, aby bola 
zabezpečená jej definitıv́na stabilita. zabezpečená jej definitıv́na stabilita. 
Vnútorná zadná stena bude nahra-Vnútorná zadná stena bude nahra-
dená oceľovým trapézovým plechom dená oceľovým trapézovým plechom 
s doskovým obkladom. Vonkajšia s doskovým obkladom. Vonkajšia 
stena od hrádze bude omietnutá záve-stena od hrádze bude omietnutá záve-
rečnou hladkou štukovou omietkou a rečnou hladkou štukovou omietkou a 
súčasťou prác na tribúne je aj výmena súčasťou prác na tribúne je aj výmena 
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športového stánku. A boli sme úspeš-
nı,́“ podal nám základné informácie 
Mgr. Ondrej Sopko.

Predpokladaný rozpočet na rekon-
štrukciu tribúny je viac ako 30 000 €. 
„Na zadnej strane tribúny sa realizuje 
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konštrukciı́ tribúny tak, aby bola 
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stena od hrádze bude omietnutá záve-
rečnou hladkou štukovou omietkou a 
súčasťou prác na tribúne je aj výmena 

prıśtupového chodnıḱa pred prvým prıśtupového chodnıḱa pred prvým 
radom sedadiel na tribúne,“ dodal Ing. radom sedadiel na tribúne,“ dodal Ing. 
Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby. Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby. 

Fanúšikovia	posilňovania	majú	Fanúšikovia	posilňovania	majú	
tiež	dôvod	na	radosť tiež	dôvod	na	radosť 

Pre tých, ktorı ́ radi cvičia s vlastnou Pre tých, ktorı ́ radi cvičia s vlastnou 
váhou, máme k dispozıć ii outdoorové váhou, máme k dispozıć ii outdoorové 
workout  ihr isko pln é  hrázd  a workout  ihr isko pln é  hrázd  a 
konštrukciı,́ na ktorých dáte zabrať konštrukciı,́ na ktorých dáte zabrať 
celému telu. Ihrisko nájdete na celému telu. Ihrisko nájdete na 
sıd́lisku Tehelná a pri jeho zriadenı ́sıd́lisku Tehelná a pri jeho zriadenı ́
Mesto Giraltovce tiež požiadalo o Mesto Giraltovce tiež požiadalo o 
pomoc PSK. Výstavba vyšla na 11 000 pomoc PSK. Výstavba vyšla na 11 000 
€. Celkový rozpočet na realizáciu €. Celkový rozpočet na realizáciu 
stavby workout ihriska a rekonštruk-stavby workout ihriska a rekonštruk-
cie hľadiska predstavuje sumu viac cie hľadiska predstavuje sumu viac 
ako 41 000 €. PSK sa na ňom podieľa ako 41 000 €. PSK sa na ňom podieľa 
50 % spoluúčasťou. 50 % spoluúčasťou. 

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

prıśtupového chodnıḱa pred prvým 
radom sedadiel na tribúne,“ dodal Ing. 
Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby. 

Fanúšikovia	posilňovania	majú	
tiež	dôvod	na	radosť 

Pre tých, ktorı ́ radi cvičia s vlastnou 
váhou, máme k dispozıć ii outdoorové 
workout  ihr isko pln é  hrázd  a 
konštrukciı,́ na ktorých dáte zabrať 
celému telu. Ihrisko nájdete na 
sıd́lisku Tehelná a pri jeho zriadenı ́
Mesto Giraltovce tiež požiadalo o 
pomoc PSK. Výstavba vyšla na 11 000 
€. Celkový rozpočet na realizáciu 
stavby workout ihriska a rekonštruk-
cie hľadiska predstavuje sumu viac 
ako 41 000 €. PSK sa na ňom podieľa 
50 % spoluúčasťou. 

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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Giraltovce	na	vlnách	rádiaGiraltovce	na	vlnách	rádia

Vo štvrtok 2. júna ste mohli počuť Vo štvrtok 2. júna ste mohli počuť 
známe hlasy z rádia Regina Východ. známe hlasy z rádia Regina Východ. 
Týždeň predtým v našom meste Týždeň predtým v našom meste 
prebehlo nahrávanie relácie Zvony prebehlo nahrávanie relácie Zvony 
nad krajinou pre vysielanie Redakcie nad krajinou pre vysielanie Redakcie 
národnostného vysielania Rádia národnostného vysielania Rádia 
Patria, štúdio Košice – vysielané na Patria, štúdio Košice – vysielané na 
vlnách Rádia Regina Východ. S�peciali-vlnách Rádia Regina Východ. S�peciali-
zuje sa na vysielanie pre 6 menšıń, z zuje sa na vysielanie pre 6 menšıń, z 
toho jedna je rómska. Redaktor toho jedna je rómska. Redaktor 
Roman Goroľ sa zaujıḿal o školstvo, Roman Goroľ sa zaujıḿal o školstvo, 
aktivity detı,́ profesie a celkový život aktivity detı,́ profesie a celkový život 
rómskej komunity v našom meste. rómskej komunity v našom meste. 
Vyspovedal primátora, riaditeľov škôl Vyspovedal primátora, riaditeľov škôl 
a inštitúciı́ v meste, ale aj deti z a inštitúciı́ v meste, ale aj deti z 
rómskej komunity. rómskej komunity. 

Giraltovce	na	vlnách	rádia

Vo štvrtok 2. júna ste mohli počuť 
známe hlasy z rádia Regina Východ. 
Týždeň predtým v našom meste 
prebehlo nahrávanie relácie Zvony 
nad krajinou pre vysielanie Redakcie 
národnostného vysielania Rádia 
Patria, štúdio Košice – vysielané na 
vlnách Rádia Regina Východ. S�peciali-
zuje sa na vysielanie pre 6 menšıń, z 
toho jedna je rómska. Redaktor 
Roman Goroľ sa zaujıḿal o školstvo, 
aktivity detı,́ profesie a celkový život 
rómskej komunity v našom meste. 
Vyspovedal primátora, riaditeľov škôl 
a inštitúciı́ v meste, ale aj deti z 
rómskej komunity. 

Nový	asfaltový	vstup	do	Parku	Nový	asfaltový	vstup	do	Parku	
mierumieru

Parkovacıćh miest nie je nikdy dosť. Parkovacıćh miest nie je nikdy dosť. 
Rozrastajúca sa firma CONEC, s. r. o., v Rozrastajúca sa firma CONEC, s. r. o., v 
Giraltovciach sa pasuje s podobným Giraltovciach sa pasuje s podobným 
problémom, kde množstvo zamest-problémom, kde množstvo zamest-
nancov dochádzajúcich dennodenne nancov dochádzajúcich dennodenne 
do firmy za prácou parkuje sıće na do firmy za prácou parkuje sıće na 
dostatočne veľkej ploche, no tá je v dostatočne veľkej ploche, no tá je v 
nevyhovuj úcom stave a  s čast i nevyhovuj úcom stave a  s čast i 
zarastená trávou. V posledný májový zarastená trávou. V posledný májový 
deň sa stretli riaditeľ firmy Ján Janek,  deň sa stretli riaditeľ firmy Ján Janek,  
majiteľ budovy Anton Korba spolu s majiteľ budovy Anton Korba spolu s 
poslancom PSK Jánom Vookom a poslancom PSK Jánom Vookom a 
primátorom mesta Jánom Rubisom, primátorom mesta Jánom Rubisom, 
aby navrhli možnosti zvýšenia počtu aby navrhli možnosti zvýšenia počtu 
parkovacı́ch plôch asfaltovanı́m, a parkovacı́ch plôch asfaltovanı́m, a 

Nový	asfaltový	vstup	do	Parku	
mieru

Parkovacıćh miest nie je nikdy dosť. 
Rozrastajúca sa firma CONEC, s. r. o., v 
Giraltovciach sa pasuje s podobným 
problémom, kde množstvo zamest-
nancov dochádzajúcich dennodenne 
do firmy za prácou parkuje sıće na 
dostatočne veľkej ploche, no tá je v 
nevyhovuj úcom stave a  s čast i 
zarastená trávou. V posledný májový 
deň sa stretli riaditeľ firmy Ján Janek,  
majiteľ budovy Anton Korba spolu s 
poslancom PSK Jánom Vookom a 
primátorom mesta Jánom Rubisom, 
aby navrhli možnosti zvýšenia počtu 
parkovacı́ch plôch asfaltovanı́m, a 

ZAUJÍMAVOSTI Z MESTAZAUJÍMAVOSTI Z MESTAZAUJÍMAVOSTI Z MESTAZAUJÍMAVOSTI Z MESTAZAUJÍMAVOSTI Z MESTAZAUJÍMAVOSTI Z MESTA
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priestor na rôzne aktivity v Parku priestor na rôzne aktivity v Parku 
mieru. mieru. 

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

priestor na rôzne aktivity v Parku 
mieru. 

Text	a	foto:	Mária	Osifová

tiež možnosti financovania. Asfaltová tiež možnosti financovania. Asfaltová 
plocha by sa tiahla až za futbalové plocha by sa tiahla až za futbalové 
ihrisko, čıḿ by sa vytvoril rozľahlý ihrisko, čıḿ by sa vytvoril rozľahlý 

tiež možnosti financovania. Asfaltová 
plocha by sa tiahla až za futbalové 
ihrisko, čıḿ by sa vytvoril rozľahlý 

Zprava:	Ján	Vook	–	poslanec	VÚC,	Ján	Rubis	–	primátor	mesta,	Zprava:	Ján	Vook	–	poslanec	VÚC,	Ján	Rubis	–	primátor	mesta,	
Anton	Korba	–	majiteľ	budovy,	Ján	Janek	–	riaditeľ	firmy	CONEC	s.	r.	o,	Anton	Korba	–	majiteľ	budovy,	Ján	Janek	–	riaditeľ	firmy	CONEC	s.	r.	o,	

pán	Petrisko	–	PSK.pán	Petrisko	–	PSK.

Zprava:	Ján	Vook	–	poslanec	VÚC,	Ján	Rubis	–	primátor	mesta,	
Anton	Korba	–	majiteľ	budovy,	Ján	Janek	–	riaditeľ	firmy	CONEC	s.	r.	o,	

pán	Petrisko	–	PSK.
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Koľko sviežosti a farebnej živosti Koľko sviežosti a farebnej živosti 
vedia vniesť kvety a vôbec zeleň do vedia vniesť kvety a vôbec zeleň do 
každého domu, ale aj bytu, do nášho každého domu, ale aj bytu, do nášho 
životného prostredia a miest, v životného prostredia a miest, v 
ktorých žijeme. Kvety v záhradách, na ktorých žijeme. Kvety v záhradách, na 
balkónoch, v oknách skrášlia vzhľad balkónoch, v oknách skrášlia vzhľad 
sivého betónu aj starých domov, sivého betónu aj starých domov, 
zvyšujú estetický vzhľad v exteriéri, zvyšujú estetický vzhľad v exteriéri, 
ale samozrejme aj v interiéri. ale samozrejme aj v interiéri. 

Záhradky pred domom poskytujú Záhradky pred domom poskytujú 
veľa prıĺežitostı,́ aby sa ukázali v plnej veľa prıĺežitostı,́ aby sa ukázali v plnej 

Koľko sviežosti a farebnej živosti 
vedia vniesť kvety a vôbec zeleň do 
každého domu, ale aj bytu, do nášho 
životného prostredia a miest, v 
ktorých žijeme. Kvety v záhradách, na 
balkónoch, v oknách skrášlia vzhľad 
sivého betónu aj starých domov, 
zvyšujú estetický vzhľad v exteriéri, 
ale samozrejme aj v interiéri. 

Záhradky pred domom poskytujú 
veľa prıĺežitostı,́ aby sa ukázali v plnej 

kráse, najmä v týchto mesiacoch, na kráse, najmä v týchto mesiacoch, na 
jar a v lete. Aj teraz, keď sa prejdete jar a v lete. Aj teraz, keď sa prejdete 
uličkami nášho mesta, môžete vidieť uličkami nášho mesta, môžete vidieť 
pestrosť, farebnosť, sviežosť uprave-pestrosť, farebnosť, sviežosť uprave-
ných záhrad a trávnikov. Miestne trho-ných záhrad a trávnikov. Miestne trho-
visko a predajne záhradkárstva ponú-visko a predajne záhradkárstva ponú-
kajú na predaj rôzne druhy kvetov a kajú na predaj rôzne druhy kvetov a 
sadenıć a šikovné gazdinky a gazdo-sadenıć a šikovné gazdinky a gazdo-
via už od rána zvyknú nakupovať via už od rána zvyknú nakupovať 
kvety do svojich záhonov v záhradách kvety do svojich záhonov v záhradách 
či na balkónoch. či na balkónoch. 

Do pozornosti sa nám Do pozornosti sa nám 
dostal nádherný úkaz dostal nádherný úkaz 
v podobe vistérie, v podobe vistérie, 
ktorá zdobı́ svojou ktorá zdobı́ svojou 
jemnou majestátnos-jemnou majestátnos-
ťou záhradu rodiny ťou záhradu rodiny 
Hrinkovcov. Manželia Hrinkovcov. Manželia 
H r i n k o v c i  n á m H r i n k o v c i  n á m 
p r e z r a d i l i ,  ž e  j u p r e z r a d i l i ,  ž e  j u 
pestujú už viac ako 20 pestujú už viac ako 20 
rokov. Starostlivosť o rokov. Starostlivosť o 
ň u  n i e  j e  a ž  t a ká ň u  n i e  j e  a ž  t a ká 
náročná, ale vyžaduje náročná, ale vyžaduje 
si časté strihanie, aby si časté strihanie, aby 
m a l a  p o ž a d ova ný m a l a  p o ž a d ova ný 
tvar. V tomto čase ich tvar. V tomto čase ich 
obdarila rozkvitnu-obdarila rozkvitnu-
tými kvetmi, ktoré tými kvetmi, ktoré 
dorástli do veľkosti dorástli do veľkosti 
až 40 cm aj viac. až 40 cm aj viac. 

P r i  p r e c h á d z k e P r i  p r e c h á d z k e 
mestom sme si všimli mestom sme si všimli 
aj iné záhrady a domy, aj iné záhrady a domy, 
ktoré sa od ostatných ktoré sa od ostatných 
odlišujú. Napr. dom odlišujú. Napr. dom 

kráse, najmä v týchto mesiacoch, na 
jar a v lete. Aj teraz, keď sa prejdete 
uličkami nášho mesta, môžete vidieť 
pestrosť, farebnosť, sviežosť uprave-
ných záhrad a trávnikov. Miestne trho-
visko a predajne záhradkárstva ponú-
kajú na predaj rôzne druhy kvetov a 
sadenıć a šikovné gazdinky a gazdo-
via už od rána zvyknú nakupovať 
kvety do svojich záhonov v záhradách 
či na balkónoch. 

Do pozornosti sa nám 
dostal nádherný úkaz 
v podobe vistérie, 
ktorá zdobı́ svojou 
jemnou majestátnos-
ťou záhradu rodiny 
Hrinkovcov. Manželia 
H r i n k o v c i  n á m 
p r e z r a d i l i ,  ž e  j u 
pestujú už viac ako 20 
rokov. Starostlivosť o 
ň u  n i e  j e  a ž  t a ká 
náročná, ale vyžaduje 
si časté strihanie, aby 
m a l a  p o ž a d ova ný 
tvar. V tomto čase ich 
obdarila rozkvitnu-
tými kvetmi, ktoré 
dorástli do veľkosti 
až 40 cm aj viac. 

P r i  p r e c h á d z k e 
mestom sme si všimli 
aj iné záhrady a domy, 
ktoré sa od ostatných 
odlišujú. Napr. dom 

Giraltovce rozkvitli Giraltovce rozkvitli Giraltovce rozkvitli 
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rodiny Potá-rodiny Potá-
š o v c o v , š o v c o v , 
k t o r ý  j e k t o r ý  j e 
každoročne každoročne 
zahalený do zahalený do 
paviniča. Je paviniča. Je 
t o  r ý c h l o t o  r ý c h l o 
r a s t ú c a r a s t ú c a 
p o p ı́ n a v á p o p ı́ n a v á 
ra s t l i n a  s ra s t l i n a  s 
v e ľ k ý m i v e ľ k ý m i 
l i s t a m i , l i s t a m i , 
ktoré menia ktoré menia 
farbu. Dalo farbu. Dalo 
by sa pove-by sa pove-
dať, že pavinič je agresıv́na drevina. dať, že pavinič je agresıv́na drevina. 
Pravidelný strih a kontrola rastu sú Pravidelný strih a kontrola rastu sú 
preto nevyhnutné aj viackrát za rok. preto nevyhnutné aj viackrát za rok. 
Je vhodná na prekrytie múrov, plotov. Je vhodná na prekrytie múrov, plotov. 
Potášovci ju tiež niekoľkokrát stri-Potášovci ju tiež niekoľkokrát stri-
hajú a upravujú, aby nezasahovala do hajú a upravujú, aby nezasahovala do 
okien a na miesta, ktoré je potrebné okien a na miesta, ktoré je potrebné 
mať prıśtupné. mať prıśtupné. 

Do tretice nás zaujali bambusy v Do tretice nás zaujali bambusy v 
rodine Juhovcov. Aj u nich je to už rodine Juhovcov. Aj u nich je to už 
niekoľkoročná záhradná starostli-niekoľkoročná záhradná starostli-
vosť. Nápad na pestovanie bambusov vosť. Nápad na pestovanie bambusov 
im vnukli prı́buznı́ zo stredného im vnukli prı́buznı́ zo stredného 
Slovenska. Bambus ako taký má tiež Slovenska. Bambus ako taký má tiež 
niekoľko odrôd. Konkrétne táto niekoľko odrôd. Konkrétne táto 
odroda Nigra dokáže za deň narásť aj odroda Nigra dokáže za deň narásť aj 
o pol metra a celkovo až do výšky 5 o pol metra a celkovo až do výšky 5 
metrov. Vďaka svojim bohatým metrov. Vďaka svojim bohatým 
hustým listom a čiernym stonkám je hustým listom a čiernym stonkám je 
miláčikom pestovateľov bambusov. miláčikom pestovateľov bambusov. 
Odoláva mrazom až do -18 stupňov. Odoláva mrazom až do -18 stupňov. 
Miluje veľké množstvo vlahy. Dôležité Miluje veľké množstvo vlahy. Dôležité 
pri pestovanı ́bambusov je mať ohra-pri pestovanı ́bambusov je mať ohra-
ničený koreňový systém. ničený koreňový systém. 

rodiny Potá-
š o v c o v , 
k t o r ý  j e 
každoročne 
zahalený do 
paviniča. Je 
t o  r ý c h l o 
r a s t ú c a 
p o p ı́ n a v á 
ra s t l i n a  s 
v e ľ k ý m i 
l i s t a m i , 
ktoré menia 
farbu. Dalo 
by sa pove-
dať, že pavinič je agresıv́na drevina. 
Pravidelný strih a kontrola rastu sú 
preto nevyhnutné aj viackrát za rok. 
Je vhodná na prekrytie múrov, plotov. 
Potášovci ju tiež niekoľkokrát stri-
hajú a upravujú, aby nezasahovala do 
okien a na miesta, ktoré je potrebné 
mať prıśtupné. 

Do tretice nás zaujali bambusy v 
rodine Juhovcov. Aj u nich je to už 
niekoľkoročná záhradná starostli-
vosť. Nápad na pestovanie bambusov 
im vnukli prı́buznı́ zo stredného 
Slovenska. Bambus ako taký má tiež 
niekoľko odrôd. Konkrétne táto 
odroda Nigra dokáže za deň narásť aj 
o pol metra a celkovo až do výšky 5 
metrov. Vďaka svojim bohatým 
hustým listom a čiernym stonkám je 
miláčikom pestovateľov bambusov. 
Odoláva mrazom až do -18 stupňov. 
Miluje veľké množstvo vlahy. Dôležité 
pri pestovanı ́bambusov je mať ohra-
ničený koreňový systém. 

Michaela	Marcinová,	foto:	Mária	Michaela	Marcinová,	foto:	Mária	
Osifová,	Jozef	Hrinko	Osifová,	Jozef	Hrinko	

Michaela	Marcinová,	foto:	Mária	
Osifová,	Jozef	Hrinko	
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Mnohı́ z nás si pamätajú športový Mnohı́ z nás si pamätajú športový 
deň, ktorý sa niekoľkokrát konal v deň, ktorý sa niekoľkokrát konal v 
našom meste pod názvom Challenge našom meste pod názvom Challenge 
day. Súperili sme v športovej aktivite s day. Súperili sme v športovej aktivite s 
iným mestom. Každý sa musel do iným mestom. Každý sa musel do 
cvičenia zapojiť. Tento rok sme si cvičenia zapojiť. Tento rok sme si 
vyskúšali opäť takúto výzvu, ale len v vyskúšali opäť takúto výzvu, ale len v 
rámci nášho mesta.  27. máj 2022 bol rámci nášho mesta.  27. máj 2022 bol 
medzinárodným dňom športovej medzinárodným dňom športovej 
výzvy, ktorý sa na svete oslavuje od výzvy, ktorý sa na svete oslavuje od 
roku 1991, na Slovensku konkrétne roku 1991, na Slovensku konkrétne 
od roku 1993. Jeho cieľom je venovať od roku 1993. Jeho cieľom je venovať 
s a  1 5  m i n ú t s a  1 5  m i n ú t 
aktıv́nemu cviče-aktıv́nemu cviče-
niu či športovej niu či športovej 
aktivite. aktivite. 

Mesto Giraltovce Mesto Giraltovce 
p re to  p o z va l o p re to  p o z va l o 
žiakov všetkých žiakov všetkých 
škôl na námestie škôl na námestie 
d o  c e n t r a  a d o  c e n t r a  a 
pripravilo si pre pripravilo si pre 

Mnohı́ z nás si pamätajú športový 
deň, ktorý sa niekoľkokrát konal v 
našom meste pod názvom Challenge 
day. Súperili sme v športovej aktivite s 
iným mestom. Každý sa musel do 
cvičenia zapojiť. Tento rok sme si 
vyskúšali opäť takúto výzvu, ale len v 
rámci nášho mesta.  27. máj 2022 bol 
medzinárodným dňom športovej 
výzvy, ktorý sa na svete oslavuje od 
roku 1991, na Slovensku konkrétne 
od roku 1993. Jeho cieľom je venovať 
s a  1 5  m i n ú t 
aktıv́nemu cviče-
niu či športovej 
aktivite. 

Mesto Giraltovce 
p re to  p o z va l o 
žiakov všetkých 
škôl na námestie 
d o  c e n t r a  a 
pripravilo si pre 

nich zaujıḿavý program.  S�portovať nich zaujıḿavý program.  S�portovať 
začı́nali tı́ najmenšı́. Pod vedenı́m začı́nali tı́ najmenšı́. Pod vedenı́m 
svojich učiteliek a Mgr. A. Juhovej sa svojich učiteliek a Mgr. A. Juhovej sa 
rozcvičili na pesničku M. Jaroša – Poď rozcvičili na pesničku M. Jaroša – Poď 
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cvikov, ukázala 
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vyskúšali svoje 
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uvitú z milých slov, piesnı ́a tanca. Všet-
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žiačok 1. stupňa ZS� . Turnaja sa zúčast-
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superfinále, kde sa stretli s Vranovom superfinále, kde sa stretli s Vranovom 
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športové úspechy.športové úspechy.
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zaujıḿavými aktivitami, ako už je v zaujıḿavými aktivitami, ako už je v 
našej škole zvykom. Počas Týždňa našej škole zvykom. Počas Týždňa 
Zeme sme sa zapájali do rôznych Zeme sme sa zapájali do rôznych 
výziev. Jednou z nich bola naša relácia výziev. Jednou z nich bola naša relácia 
v školskom rozhlase, ktorou sme  v školskom rozhlase, ktorou sme  
spolužiakom sprıj́emňovali vyučova-spolužiakom sprıj́emňovali vyučova-
cie hodiny. D� alšie výzvy boli vyrába-cie hodiny. D� alšie výzvy boli vyrába-
nie modelu Zeme z polystyrénovej nie modelu Zeme z polystyrénovej 
gule alebo farebné dni. Chodili sme gule alebo farebné dni. Chodili sme 
oblečenı ́ v danej farbe, ktorá na ten oblečenı ́ v danej farbe, ktorá na ten 
deň pripadla. Hneď v pondelok sme deň pripadla. Hneď v pondelok sme 
začali modrou farbou, ktorá symboli-začali modrou farbou, ktorá symboli-
zuje vodu. Naučili sme sa, ako ňou zuje vodu. Naučili sme sa, ako ňou 
máme šetriť a ako s ňou zaobchádzať. máme šetriť a ako s ňou zaobchádzať. 
V utorok bola témou zelená farba. V utorok bola témou zelená farba. 
Tento školský rok nám gymnazistky z Tento školský rok nám gymnazistky z 
3. A prezentovali projekt Eko Alarm. 3. A prezentovali projekt Eko Alarm. 
Porozprávali nám o ekológii, aj o Porozprávali nám o ekológii, aj o 
správnom triedenı ́ odpadu, za čo sme správnom triedenı ́ odpadu, za čo sme 
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športové úspechy.

Znovu sme si spestrili školské dni 
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žltej farby. Bol Deň narcisov. Zbierkou žltej farby. Bol Deň narcisov. Zbierkou 
sme podporili ľudı ́s rakovinou. No a v sme podporili ľudı ́s rakovinou. No a v 
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farebný týždeň plný úžasných aktivıt́.

Z� iaci 3. B. triedy sa koncom aprıĺa 
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táciu školy a prajeme im veľa úspe-
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V tomto školskom roku sme sa zapo-V tomto školskom roku sme sa zapo-
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ocenenie. Organizátorom súťažnej 
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súťaže prihlásiť aj žiaci z Podkarpat-
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prajeme veľa ďalšıćh úspechov.
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rým organizáciám i jednotlivcom sa rým organizáciám i jednotlivcom sa 
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riı.́ Najusilovnejšı ́ zberači boli práve riı.́ Najusilovnejšı ́ zberači boli práve 
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týždňa vyzbierali 120 kg drobného 
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bola výroba pohľadnice, plagátu ku 
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celého dňa, PaedDr. Matilda Rozpu-
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žiaci sa z tejto zmeny veľmi tešili. Učili 
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Zapojili sme sa tak do výzvy Príroda	Zapojili sme sa tak do výzvy Príroda	
nie	 je	 odpadkový	 kôš	 a urobili tak nie	 je	 odpadkový	 kôš	 a urobili tak 
niečo dobré pre svoje okolie a niečo dobré pre svoje okolie a 
prıŕodu. prıŕodu. 

Nech už robı́me čokoľvek, šetrı́me Nech už robı́me čokoľvek, šetrı́me 
energiu, recyklujeme, upratujeme... energiu, recyklujeme, upratujeme... 
robme to s vedomıḿ, že to má význam robme to s vedomıḿ, že to má význam 
pre nás, no hlavne pre ďalšie generá-pre nás, no hlavne pre ďalšie generá-
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návykov, doma i v škole. Ak sa zapo-návykov, doma i v škole. Ak sa zapo-
jıḿe všetci do jej obnovy a ochrany, jıḿe všetci do jej obnovy a ochrany, 
bude sa nám žiť oveľa lepšie. Robme bude sa nám žiť oveľa lepšie. Robme 
teda všetko preto, aby naša Zem     teda všetko preto, aby naša Zem     
krajšia bola...   krajšia bola...   
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strávili 5 úžasných dnı,́ plných atrak-strávili 5 úžasných dnı,́ plných atrak-
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názvom ,,Nad Zámkom“ nás už nedoč-názvom ,,Nad Zámkom“ nás už nedoč-
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žiam vnútri i vonku. Družstvá riešili žiam vnútri i vonku. Družstvá riešili 
rôzne hlavolamy a spoločne sme si rôzne hlavolamy a spoločne sme si 
zahrali aj rôzne rozprávky.zahrali aj rôzne rozprávky.
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2.deň začı́nal budı́kom a rannou 2.deň začı́nal budı́kom a rannou 
rozcvičkou. Po raňajkách sme sa rozcvičkou. Po raňajkách sme sa 
zbalili a navštıv́ili sme Zoologickú zbalili a navštıv́ili sme Zoologickú 
záhradu. Počasie nám prialo a preto záhradu. Počasie nám prialo a preto 
sa nám ani zvieratká neskrývali. sa nám ani zvieratká neskrývali. 
Okrem medveďov, leva či slonov sme Okrem medveďov, leva či slonov sme 
videli mnoho  druhov zvierat, hmyzu videli mnoho  druhov zvierat, hmyzu 
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Bojnického zámku, v ktorom sme Bojnického zámku, v ktorom sme 
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vyskákali aj vyšmýkali.vyskákali aj vyšmýkali.
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nové dozvedeli.
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Bojnického zámku, v ktorom sme 
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jaskyňou. Dozvedeli sme sa o histórii 
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Po o b e d e  o dvá ž l ivc i  n av š t ı́v i l i Po o b e d e  o dvá ž l ivc i  n av š t ı́v i l i 
unikátnu vyhliadkovú vežu C�ajka. Po unikátnu vyhliadkovú vežu C�ajka. Po 
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pozdravili a cestovali domov, k rodi-pozdravili a cestovali domov, k rodi-
čom, na ktorých sme sa už aj trošku čom, na ktorých sme sa už aj trošku 
tešili.tešili.

Vieme však, že spomienky na tento Vieme však, že spomienky na tento 
týždeň zostanú v každom z nás týždeň zostanú v každom z nás 
navždy. Osobitne by sme sa chceli navždy. Osobitne by sme sa chceli 
poďakovať všetkým deťom, ktoré boli poďakovať všetkým deťom, ktoré boli 
úžasné, rodičom, za prejavenú dôve-úžasné, rodičom, za prejavenú dôve-
ru, úžasnému tıḿu našich animátorov ru, úžasnému tıḿu našich animátorov 
pod vedenıḿ Feďa a nášmu šoférovi pod vedenıḿ Feďa a nášmu šoférovi 
autobusu, ktorý nás bezpečne sprevá-autobusu, ktorý nás bezpečne sprevá-
dzal každou cestou.dzal každou cestou.

Text	a	foto:	PaedDr.	Kecerová	VieraText	a	foto:	PaedDr.	Kecerová	Viera
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Spoznávanie Európy v rámci projek-
tov Erasmus + pokračovalo pre žiakov 
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,,Naša	cesta	za	dobrodružstvom	začala	,,Naša	cesta	za	dobrodružstvom	začala	
vzrušujúcou	 cestou	 lietadlom	 a	vzrušujúcou	 cestou	 lietadlom	 a	
následne	 krátkou	 návštevou	 Milána.	následne	 krátkou	 návštevou	 Milána.	
Kochali	 sme	 sa	pohľadom	na	gotickú	Kochali	 sme	 sa	pohľadom	na	gotickú	
katedrálu	v	Miláne	(il	Duomo	di	Mila-katedrálu	v	Miláne	(il	Duomo	di	Mila-
no),	ktorá	patrí	k	najväčším	budovám	no),	ktorá	patrí	k	najväčším	budovám	
na	svete.	Následne	naša	cesta	pokračo-na	svete.	Následne	naša	cesta	pokračo-
vala	do	mesta	Morgex.	Človek	by	neve-vala	do	mesta	Morgex.	Človek	by	neve-
ril,	 koľko	 sa	 toho	dá	 za	 jeden	 týždeň	ril,	 koľko	 sa	 toho	dá	 za	 jeden	 týždeň	
stihnúť.	Navštívili	sme	vináreň	Cave	du	stihnúť.	Navštívili	sme	vináreň	Cave	du	
mont	Blanc,	kde	nám	ukázali,	ako	 sa	mont	Blanc,	kde	nám	ukázali,	ako	 sa	
vyrába	 víno	 z	 viniča,	vyrába	 víno	 z	 viniča,	
ktoré	 si	 miestni	 ľudia	ktoré	 si	 miestni	 ľudia	
sami	 pestujú.	 Ďalej	 sme	sami	 pestujú.	 Ďalej	 sme	
navštívili	menšiu	farmu,	navštívili	menšiu	farmu,	
na 	 ktore j 	 sme 	 mal i	na 	 ktore j 	 sme 	 mal i	
možnosť	pozorovať,	ako	možnosť	pozorovať,	ako	
majiteľ	 hospodári 	 a	majiteľ	 hospodári 	 a	
stará	 sa	 o	 kravy,	 ktoré	stará	 sa	 o	 kravy,	 ktoré	
mali	 dokonca	 aj	 mená.	mali	 dokonca	 aj	 mená.	
Zistili	 sme,	 že	 sa	 kravy	Zistili	 sme,	 že	 sa	 kravy	
živia	 čerstvou	 trávou	 z	živia	 čerstvou	 trávou	 z	
horských	lúk	a	taktiež,	že	horských	lúk	a	taktiež,	že	
sa	 farba	 mlieka	 v	 zime	sa	 farba	 mlieka	 v	 zime	
mení.	 Ďalšou	 zastávkou	mení.	 Ďalšou	 zastávkou	
bolo	Prírodovedné	múze-bolo	Prírodovedné	múze-
um.	Ukázali	nám	množ-um.	Ukázali	nám	množ-
stvo	zaujímavých	vypre-stvo	zaujímavých	vypre-
parovaných	 zvierat ,	parovaných	 zvierat ,	
semien	rastlín	a	hmyzu.	semien	rastlín	a	hmyzu.	
Skúmali	 sme	 aj	 pohyb	Skúmali	 sme	 aj	 pohyb	
vlkov	v	prírode	pomocou	vlkov	v	prírode	pomocou	
DNA.	Stihli	sme	si	zatan-DNA.	Stihli	sme	si	zatan-
covať	 aj	 zumbu,	 ktorá	covať	 aj	 zumbu,	 ktorá	
nám	veľmi	nešla,	no	naša	nám	veľmi	nešla,	no	naša	
pani	 učiteľka	 Kytíková	pani	 učiteľka	 Kytíková	
to	zvládla	ľavou	zadnou.	to	zvládla	ľavou	zadnou.	
Nakukli	 sme	 taktiež	 do	Nakukli	 sme	 taktiež	 do	
mesta	 Aosta,	 kde	 sme	mesta	 Aosta,	 kde	 sme	
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stvo	zaujímavých	vypre-
parovaných	 zvierat ,	
semien	rastlín	a	hmyzu.	
Skúmali	 sme	 aj	 pohyb	
vlkov	v	prírode	pomocou	
DNA.	Stihli	sme	si	zatan-
covať	 aj	 zumbu,	 ktorá	
nám	veľmi	nešla,	no	naša	
pani	 učiteľka	 Kytíková	
to	zvládla	ľavou	zadnou.	
Nakukli	 sme	 taktiež	 do	
mesta	 Aosta,	 kde	 sme	

spolu	 s	 našimi	 zahraničnými	 kama-spolu	 s	 našimi	 zahraničnými	 kama-
rátmi	 hľadali	 poklad	 a	 spoznávali	rátmi	 hľadali	 poklad	 a	 spoznávali	
pritom	 historické	 pamiatky	 mesta.	pritom	 historické	 pamiatky	 mesta.	
Zaujala	nás	 i	 návšteva	múzea	 s	 lieči-Zaujala	nás	 i	 návšteva	múzea	 s	 lieči-
vými	rastlinami	a	možnosť	vyrobiť	si	vými	rastlinami	a	možnosť	vyrobiť	si	
vlastný	balzam	na	pery.	Krásy	Talian-vlastný	balzam	na	pery.	Krásy	Talian-
ska	sme	spoznávali,	ale	aj	prechádzka-ska	sme	spoznávali,	ale	aj	prechádzka-
mi,	vďaka	ktorým	sme	mohli	obdivovať	mi,	vďaka	ktorým	sme	mohli	obdivovať	
ich	 očarujúcu	 prírodu.	 Veľmi	 sme	 si	ich	 očarujúcu	 prírodu.	 Veľmi	 sme	 si	
túto	 mobilitu	 užili	 a	 priala	 by	 som	túto	 mobilitu	 užili	 a	 priala	 by	 som	
každému	 zažiť	 podobný	 zážitok	 ako	každému	 zažiť	 podobný	 zážitok	 ako	

spolu	 s	 našimi	 zahraničnými	 kama-
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ska	sme	spoznávali,	ale	aj	prechádzka-
mi,	vďaka	ktorým	sme	mohli	obdivovať	
ich	 očarujúcu	 prírodu.	 Veľmi	 sme	 si	
túto	 mobilitu	 užili	 a	 priala	 by	 som	
každému	 zažiť	 podobný	 zážitok	 ako	
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my.	 Dalo	 nám	 to	 množstvo	 nových	my.	 Dalo	 nám	 to	 množstvo	 nových	
skúsenosti,	 zážitkov	 a	 hlavne	 nových	skúsenosti,	 zážitkov	 a	 hlavne	 nových	
priateľských	vzťahov	so	zahraničnými	priateľských	vzťahov	so	zahraničnými	
študentmi,	 s	 ktorými	 sa	 snáď	 ešte	študentmi,	 s	 ktorými	 sa	 snáď	 ešte	
niekedy	uvidíme.“niekedy	uvidíme.“

Svoje zážitky zo slnečnej Sicı́lie Svoje zážitky zo slnečnej Sicı́lie 
hodnotı ́Michal Peter Mitráš, žiak 2.A:hodnotı ́Michal Peter Mitráš, žiak 2.A:

,,Od	 tohto	 projektu	 som	 mal	 veľké	,,Od	 tohto	 projektu	 som	 mal	 veľké	
očakávania	a	trošku	aj	strach.	 	Počas	očakávania	a	trošku	aj	strach.	 	Počas	
celého	pobytu	som	zažil	veľa	dobrých	celého	pobytu	som	zažil	veľa	dobrých	
vecí	 a	 zážitkov,	 ktoré	by	 som	doprial	vecí	 a	 zážitkov,	 ktoré	by	 som	doprial	
každému.	 Najviac	 ma	 zaujala	 sopka	každému.	 Najviac	 ma	 zaujala	 sopka	
Etna,	 na	 ktorej	 prebiehala	 činnosť	Etna,	 na	 ktorej	 prebiehala	 činnosť	
chrlenie	 lávy.	 Boli	 sme	 ubytovaní	 v	chrlenie	 lávy.	 Boli	 sme	 ubytovaní	 v	
meste	Acireale	s	veľmi	pekným	námes-meste	Acireale	s	veľmi	pekným	námes-
tím.	Počas	môjho	pobytu	som	si		našiel	tím.	Počas	môjho	pobytu	som	si		našiel	
veľa	nových	zahraničných	kamarátov,	veľa	nových	zahraničných	kamarátov,	
s	 ktorými	 som	 v	 kontakte	 dodnes	 a	s	 ktorými	 som	 v	 kontakte	 dodnes	 a	
verím,	že	ich	ešte	stretnem	a	naše	pria-verím,	že	ich	ešte	stretnem	a	naše	pria-
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niekedy	uvidíme.“

Svoje zážitky zo slnečnej Sicı́lie 
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veľa	nových	zahraničných	kamarátov,	
s	 ktorými	 som	 v	 kontakte	 dodnes	 a	
verím,	že	ich	ešte	stretnem	a	naše	pria-

teľstvo	 sa	 nikdy	 neskončí.	 Svojou	teľstvo	 sa	 nikdy	 neskončí.	 Svojou	
veľkosťou	 ma	 ohúrila	 škola	 High	veľkosťou	 ma	 ohúrila	 škola	 High	
School	Archimedes,	 	kde	som	si	našiel	School	Archimedes,	 	kde	som	si	našiel	
mnoho	 nových	 kamarátov	 a	 zahral	mnoho	 nových	 kamarátov	 a	 zahral	
som	 si	 futbal,	 volejbal	 a	 stolný	 tenis.	som	 si	 futbal,	 volejbal	 a	 stolný	 tenis.	
Počas	celého	pobytu	som	si	nesmierne	Počas	celého	pobytu	som	si	nesmierne	
zdokonalil	 angličtinu,	 okúsil	 novú	zdokonalil	 angličtinu,	 okúsil	 novú	
kultúru,	novú	kuchyňu	a	mestský	život.	kultúru,	novú	kuchyňu	a	mestský	život.	
Taliansko	ako	krajina	je	veľmi	pekná	a	Taliansko	ako	krajina	je	veľmi	pekná	a	
zaujímavá,	vedel	by	som	si	tam	pred-zaujímavá,	vedel	by	som	si	tam	pred-
staviť	svoju	budúcnosť,	nájsť	si	prácu	a	staviť	svoju	budúcnosť,	nájsť	si	prácu	a	
žiť	pokojný	život.	Moje	očakávania	sa	žiť	pokojný	život.	Moje	očakávania	sa	
splnili,	 nebol	 som	z	ničoho	 sklamaný,	splnili,	 nebol	 som	z	ničoho	 sklamaný,	
táto	 destinácia	 ma	 prekvapovala	táto	 destinácia	 ma	 prekvapovala	
každý	 deň	 niečím	 novým	 a	 milým.	každý	 deň	 niečím	 novým	 a	 milým.	
Týmto	ďakujem	všetkým,	ktorí	boli	pri	Týmto	ďakujem	všetkým,	ktorí	boli	pri	
organizovaní	projektu	Erasmus+,	vede-organizovaní	projektu	Erasmus+,	vede-
niu	 školy,	 učiteľom	a	 spolužiakom	 za	niu	 školy,	 učiteľom	a	 spolužiakom	 za	
krásne	strávené	chvíle	a	momenty,	na	krásne	strávené	chvíle	a	momenty,	na	
ktoré	do	konca	života	nezabudnem.ktoré	do	konca	života	nezabudnem.
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V sále Kultúrneho domu v Giraltov-V sále Kultúrneho domu v Giraltov-
ciach sa po dlhom čase opäť rozozvu-ciach sa po dlhom čase opäť rozozvu-
čali hudobné nástroje. Z� iaci a učitelia čali hudobné nástroje. Z� iaci a učitelia 
ZUS�  v Giraltovciach pripravili Jarný ZUS�  v Giraltovciach pripravili Jarný 
koncert, ktorého sa zúčastnili nielen koncert, ktorého sa zúčastnili nielen 
rodičia žiakov, ale aj verejnosť z rodičia žiakov, ale aj verejnosť z 
okolia Giraltoviec. Konečne naživo, okolia Giraltoviec. Konečne naživo, 
pomysleli si mnohı ́v publiku a nechali pomysleli si mnohı ́v publiku a nechali 
sa unášať prıj́emnými melódiami. V sa unášať prıj́emnými melódiami. V 
naplnenej sále odzneli profesionálne naplnenej sále odzneli profesionálne 
výkony od najmladšıćh žiakov až po výkony od najmladšıćh žiakov až po 
žiakov druhého stupňa hudobného žiakov druhého stupňa hudobného 
odboru. Vypočuli sme si diela klasi-odboru. Vypočuli sme si diela klasi-
kov, súčasnej tvorby, ľudové melódie, kov, súčasnej tvorby, ľudové melódie, 
ale aj skladby s nádychom tanečnej a ale aj skladby s nádychom tanečnej a 
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rockovej hudby. Program bol výborne rockovej hudby. Program bol výborne 
dramaturgicky zostavený a gradoval dramaturgicky zostavený a gradoval 
až do posledných tónov. Skvelé až do posledných tónov. Skvelé 
výkony predviedli žiaci v sólovej hre výkony predviedli žiaci v sólovej hre 
na klavı́ri, v hre na gitare, flaute, na klavı́ri, v hre na gitare, flaute, 
husliach, violončele, saxofóne či akor-husliach, violončele, saxofóne či akor-
deóne. Veľký úspech zožali naši deóne. Veľký úspech zožali naši 
speváci, ktorých sprevádzali hudobné speváci, ktorých sprevádzali hudobné 
telesá. Predstavili sa tanečná kapela, telesá. Predstavili sa tanečná kapela, 
akordeónový a gitarový súbor, ale aj akordeónový a gitarový súbor, ale aj 
školský spevácky zbor. Prı́jemným školský spevácky zbor. Prı́jemným 
spestrenıḿ koncertu bolo vystúpenie spestrenıḿ koncertu bolo vystúpenie 
tanečnıḱov s originálnymi choreogra-tanečnıḱov s originálnymi choreogra-
fiami. Koncert zavŕšilo vystúpenie fiami. Koncert zavŕšilo vystúpenie 
školského sláčikového orchestra.školského sláčikového orchestra.

rockovej hudby. Program bol výborne 
dramaturgicky zostavený a gradoval 
až do posledných tónov. Skvelé 
výkony predviedli žiaci v sólovej hre 
na klavı́ri, v hre na gitare, flaute, 
husliach, violončele, saxofóne či akor-
deóne. Veľký úspech zožali naši 
speváci, ktorých sprevádzali hudobné 
telesá. Predstavili sa tanečná kapela, 
akordeónový a gitarový súbor, ale aj 
školský spevácky zbor. Prı́jemným 
spestrenıḿ koncertu bolo vystúpenie 
tanečnıḱov s originálnymi choreogra-
fiami. Koncert zavŕšilo vystúpenie 
školského sláčikového orchestra.

Jarný koncert Jarný koncert Jarný koncert 
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Jar sme v ZUS�  začali úspešne. Verıḿe, Jar sme v ZUS�  začali úspešne. Verıḿe, 
že sa už čoskoro stretneme na ďalšom že sa už čoskoro stretneme na ďalšom 
koncerte, ktorý prinesie radosť a koncerte, ktorý prinesie radosť a 

Jar sme v ZUS�  začali úspešne. Verıḿe, 
že sa už čoskoro stretneme na ďalšom 
koncerte, ktorý prinesie radosť a 

úspech mladým umelcom a divákom úspech mladým umelcom a divákom 
prıj́emný umelecký zážitok. prıj́emný umelecký zážitok. 

Beáta	DaňkováBeáta	Daňková

úspech mladým umelcom a divákom 
prıj́emný umelecký zážitok. 

Beáta	Daňková

4.	jún	Medzinárodný	deň	nevinných	4.	jún	Medzinárodný	deň	nevinných	
detských	 obetí	 agresie Bol vyhlá-detských	 obetí	 agresie Bol vyhlá-
sený OSN v roku 1982 na výročie sený OSN v roku 1982 na výročie 
nevinných palestı́nskych a libanon-nevinných palestı́nskych a libanon-
ských detských obetı́ izraelského ských detských obetı́ izraelského 
vpádu do Libanonu. Cieľom tohto dňa vpádu do Libanonu. Cieľom tohto dňa 
je pripomenúť ľuďom, že na celom je pripomenúť ľuďom, že na celom 
svete existuje veľa detı́, ktoré sú svete existuje veľa detı́, ktoré sú 
obeťami fyzického, duševného a obeťami fyzického, duševného a 
emocionálneho zneužıv́ania. emocionálneho zneužıv́ania. 

5. 	 jún	 Svetový	 deň	 životného	5. 	 jún	 Svetový	 deň	 životného	
prostredia Tento deň si každoročne prostredia Tento deň si každoročne 
p r i p o m ı́ n a m e  o d  r o k u  1 9 7 3 . p r i p o m ı́ n a m e  o d  r o k u  1 9 7 3 . 

4.	jún	Medzinárodný	deň	nevinných	
detských	 obetí	 agresie Bol vyhlá-
sený OSN v roku 1982 na výročie 
nevinných palestı́nskych a libanon-
ských detských obetı́ izraelského 
vpádu do Libanonu. Cieľom tohto dňa 
je pripomenúť ľuďom, že na celom 
svete existuje veľa detı́, ktoré sú 
obeťami fyzického, duševného a 
emocionálneho zneužıv́ania. 

5. 	 jún	 Svetový	 deň	 životného	
prostredia Tento deň si každoročne 
p r i p o m ı́ n a m e  o d  r o k u  1 9 7 3 . 

1.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 detí 1.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 detí 
Myšlienka vymedziť pre deti ich deň Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 
vznikla na Svetovej konferencii pre vznikla na Svetovej konferencii pre 
blaho detı ́vo švajčiarskej Z� eneve ešte blaho detı ́vo švajčiarskej Z� eneve ešte 
v roku 1925. Na tejto konferencii v roku 1925. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajıń schválili dekla-zástupcovia 54 krajıń schválili dekla-
ráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, ráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelanıḿ  a inými detskou prácou, vzdelanıḿ  a inými 
otázkami týkajúcimi sa detı ́na celom otázkami týkajúcimi sa detı ́na celom 
svete. U� plne prvýkrát vo svete bol Deň svete. U� plne prvýkrát vo svete bol Deň 
detı́ oslavovaný v San Francisku v detı́ oslavovaný v San Francisku v 
spomıńanom roku 1925, na Sloven-spomıńanom roku 1925, na Sloven-
sku sa slávi od roku 1952.sku sa slávi od roku 1952.

1.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 detí 
Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 
vznikla na Svetovej konferencii pre 
blaho detı ́vo švajčiarskej Z� eneve ešte 
v roku 1925. Na tejto konferencii 
zástupcovia 54 krajıń schválili dekla-
ráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelanıḿ  a inými 
otázkami týkajúcimi sa detı ́na celom 
svete. U� plne prvýkrát vo svete bol Deň 
detı́ oslavovaný v San Francisku v 
spomıńanom roku 1925, na Sloven-
sku sa slávi od roku 1952.

MEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ JÚNOVÉ DNI
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Zmyslom je upriamenie pozornosti Zmyslom je upriamenie pozornosti 
na globálne problémy spojená s život-na globálne problémy spojená s život-
ným prostredı́m a na spôsoby ich ným prostredı́m a na spôsoby ich 
riešenia. V mnohých krajinách sú riešenia. V mnohých krajinách sú 
súčasťou osláv koncerty, environ-súčasťou osláv koncerty, environ-
mentálne aktivity, recyklačné a upra-mentálne aktivity, recyklačné a upra-
tovacie kampane a pod..tovacie kampane a pod..

6.	 jún	 výročie	memoranda	národa	6.	 jún	 výročie	memoranda	národa	
slovenského Memorandum národa slovenského Memorandum národa 
slovenského bol programový doku-slovenského bol programový doku-
ment vychádzajúci z požiadaviek ment vychádzajúci z požiadaviek 
slovenského národa, ktorý bol schvá-slovenského národa, ktorý bol schvá-
lený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 lený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 
v Turčianskom sv. Martine. Autorom v Turčianskom sv. Martine. Autorom 
memoranda bol S� tefan Marko Daxner memoranda bol S� tefan Marko Daxner 
a jeho cieľom bolo uznanie osobitostı ́a jeho cieľom bolo uznanie osobitostı ́
slovenského národa a návrh na slovenského národa a návrh na 
rovnoprávne postavenie Slovákov v rovnoprávne postavenie Slovákov v 
Uhorsku.Uhorsku.

8.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 oceánov	8.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 oceánov	
Bol vyhlásený v roku 1992 na Konfe-Bol vyhlásený v roku 1992 na Konfe-
rencii OSN o životnom prostredı ́v Riu rencii OSN o životnom prostredı ́v Riu 
de Janeiro. Pripomıń a, že rovnako ako de Janeiro. Pripomıń a, že rovnako ako 
životné prostredie je potrebné chrá-životné prostredie je potrebné chrá-
niť aj slané nebo. niť aj slané nebo. 

Deň	 najlepších	 priateľov	 Ide o Deň	 najlepších	 priateľov	 Ide o 
oslavu pravého priateľstva. Počiat-oslavu pravého priateľstva. Počiat-
kom bolo stretnutie asi štyridsiatich kom bolo stretnutie asi štyridsiatich 
mladých ľudı́ v Richmonde v roku mladých ľudı́ v Richmonde v roku 

Zmyslom je upriamenie pozornosti 
na globálne problémy spojená s život-
ným prostredı́m a na spôsoby ich 
riešenia. V mnohých krajinách sú 
súčasťou osláv koncerty, environ-
mentálne aktivity, recyklačné a upra-
tovacie kampane a pod..

6.	 jún	 výročie	memoranda	národa	
slovenského Memorandum národa 
slovenského bol programový doku-
ment vychádzajúci z požiadaviek 
slovenského národa, ktorý bol schvá-
lený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 
v Turčianskom sv. Martine. Autorom 
memoranda bol S� tefan Marko Daxner 
a jeho cieľom bolo uznanie osobitostı ́
slovenského národa a návrh na 
rovnoprávne postavenie Slovákov v 
Uhorsku.

8.	 jún	 Medzinárodný	 deň	 oceánov	
Bol vyhlásený v roku 1992 na Konfe-
rencii OSN o životnom prostredı ́v Riu 
de Janeiro. Pripomıń a, že rovnako ako 
životné prostredie je potrebné chrá-
niť aj slané nebo. 

Deň	 najlepších	 priateľov	 Ide o 
oslavu pravého priateľstva. Počiat-
kom bolo stretnutie asi štyridsiatich 
mladých ľudı́ v Richmonde v roku 

2001, ktorı ́ oslavovali svoje priateľ-2001, ktorı ́ oslavovali svoje priateľ-
stvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia stvo. Od tohto dňa sa stretávajú ľudia 
každoročne v rôznych mestách, aby každoročne v rôznych mestách, aby 
strávili spolu spoločné chvıĺe a oslá-strávili spolu spoločné chvıĺe a oslá-
vili svoj vzťah.vili svoj vzťah.

9.	 jún	 Svetový	 deň	 proti	 detskej	9.	 jún	 Svetový	 deň	 proti	 detskej	
práci Zaviedla ho Medzinárodná orga-práci Zaviedla ho Medzinárodná orga-
nizácia práce v roku 2002 s cieľom nizácia práce v roku 2002 s cieľom 
upozorniť na kritickú situáciu a veľký upozorniť na kritickú situáciu a veľký 
počet pracujúcich detı́ v mnohých počet pracujúcich detı́ v mnohých 
krajinách a prijala záväzok bojovať s krajinách a prijala záväzok bojovať s 
prıč́inami detskej práce, aby chránila prıč́inami detskej práce, aby chránila 
ich práva. ich práva. 

14.	 jún	Svetový	deň	darcov	V tento 14.	 jún	Svetový	deň	darcov	V tento 
deň v roku 1968 sa narodil Karl Land-deň v roku 1968 sa narodil Karl Land-
steiner, lekár a nositeľ Nobelovej ceny steiner, lekár a nositeľ Nobelovej ceny 
za medicıńu a fyziológiu za určenie za medicıńu a fyziológiu za určenie 
systému 4 krvných skupıń. Podieľal sa systému 4 krvných skupıń. Podieľal sa 
tiež na objavenı ́ Rh faktora. Deň je tiež na objavenı ́ Rh faktora. Deň je 
prıĺežitosťou poďakovať sa dobrovoľ-prıĺežitosťou poďakovať sa dobrovoľ-
ným darcom krvi, ktorı́ robia pre ným darcom krvi, ktorı́ robia pre 
spoločnosť neoceniteľnú službu bez spoločnosť neoceniteľnú službu bez 
akejkoľvek odmeny a zároveň jeho akejkoľvek odmeny a zároveň jeho 
cieľom sú podnietenie a podpora cieľom sú podnietenie a podpora 
ostatných ľudı,́ aby ich v tom nasledo-ostatných ľudı,́ aby ich v tom nasledo-
vali.vali.

16.	jún	Medzinárodný	deň	afrického	16.	jún	Medzinárodný	deň	afrického	
dieťaťa Vznikol z iniciatıv́y Organizá-dieťaťa Vznikol z iniciatıv́y Organizá-
cie africkej jednoty, pripomıńa sa od cie africkej jednoty, pripomıńa sa od 
roku 1991 a je podporovaný Detským roku 1991 a je podporovaný Detským 
fondom OSN. V tento deň roku 1976 v fondom OSN. V tento deň roku 1976 v 
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19.	 jún	 Deň	 otcov Prezident USA 19.	 jún	 Deň	 otcov Prezident USA 
Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 
zákonom podporiť takýto návrh zákonom podporiť takýto návrh 
oslavy dňa otcov, ale situácia tomu oslavy dňa otcov, ale situácia tomu 
nebola naklonená. Myšlienku oživiť nebola naklonená. Myšlienku oživiť 
pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj 
prvé mierové dni po druhej svetovej prvé mierové dni po druhej svetovej 
vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA 
muži, až keď do kresla prezidenta muži, až keď do kresla prezidenta 
zasadol Lyndon B. Johnson v roku zasadol Lyndon B. Johnson v roku 
1966. Ten v Bielom dome podpıśal 1966. Ten v Bielom dome podpıśal 
proklamáciu o sviatku a stanovil deň proklamáciu o sviatku a stanovil deň 
oslavy na tretiu nedeľu v júni. oslavy na tretiu nedeľu v júni. 

20.	jún	Svetový	deň	utečencov Tento 20.	jún	Svetový	deň	utečencov Tento 
dátum bol vybraný podľa Afrického dátum bol vybraný podľa Afrického 
dňa utečencov a následne zjednotený dňa utečencov a následne zjednotený 
po celom svete. Hlavným zmyslom po celom svete. Hlavným zmyslom 
Dňa utečencov je poukázať na životné Dňa utečencov je poukázať na životné 
podmienky a problémy utečencov a podmienky a problémy utečencov a 
vzbudiť povedomie spoločnosti o vzbudiť povedomie spoločnosti o 
týchto problémoch.týchto problémoch.

21.	jún	Svetový	deň	hudby	Bol inicio-21.	jún	Svetový	deň	hudby	Bol inicio-
vaný vo Francúzsku v roku 1981 vaný vo Francúzsku v roku 1981 
Jackom Langom, vtedajšıḿ francúz-Jackom Langom, vtedajšıḿ francúz-
skym ministrom kultúry a prvýkrát sa skym ministrom kultúry a prvýkrát sa 
oslavoval v Anglicku v roku 1982. oslavoval v Anglicku v roku 1982. 
Slúži na propagáciu hudobného Slúži na propagáciu hudobného 
umenia, oslavuje živú hudbu, ktorá umenia, oslavuje živú hudbu, ktorá 
zvýrazňuje rôznorodosť hudobných zvýrazňuje rôznorodosť hudobných 
štýlov. štýlov. 

19.	 jún	 Deň	 otcov Prezident USA 
Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 
zákonom podporiť takýto návrh 
oslavy dňa otcov, ale situácia tomu 
nebola naklonená. Myšlienku oživiť 
pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj 
prvé mierové dni po druhej svetovej 
vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA 
muži, až keď do kresla prezidenta 
zasadol Lyndon B. Johnson v roku 
1966. Ten v Bielom dome podpıśal 
proklamáciu o sviatku a stanovil deň 
oslavy na tretiu nedeľu v júni. 

20.	jún	Svetový	deň	utečencov Tento 
dátum bol vybraný podľa Afrického 
dňa utečencov a následne zjednotený 
po celom svete. Hlavným zmyslom 
Dňa utečencov je poukázať na životné 
podmienky a problémy utečencov a 
vzbudiť povedomie spoločnosti o 
týchto problémoch.

21.	jún	Svetový	deň	hudby	Bol inicio-
vaný vo Francúzsku v roku 1981 
Jackom Langom, vtedajšıḿ francúz-
skym ministrom kultúry a prvýkrát sa 
oslavoval v Anglicku v roku 1982. 
Slúži na propagáciu hudobného 
umenia, oslavuje živú hudbu, ktorá 
zvýrazňuje rôznorodosť hudobných 
štýlov. 

Sowete pri Johannesburgu bolo Sowete pri Johannesburgu bolo 
zastrelených viac ako sto školákov, zastrelených viac ako sto školákov, 
ktorı́ demonštrovali proti nı́zkej ktorı́ demonštrovali proti nı́zkej 
kvalite vzdelávania a požadovali vzde-kvalite vzdelávania a požadovali vzde-
lávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň lávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň 
je určený ich pamiatke, ale tiež sa je určený ich pamiatke, ale tiež sa 
upozorňuje na súčasné problémy upozorňuje na súčasné problémy 
afrických detı ́ako chudoba, zlý zdra-afrických detı ́ako chudoba, zlý zdra-
votný stav, obchodovanie s deťmi a votný stav, obchodovanie s deťmi a 
nedostatok vzdelania.nedostatok vzdelania.

17.	jún	Svetový	deň	boja	proti	rozši-17.	jún	Svetový	deň	boja	proti	rozši-
rovaniu	púští	a	sucha	Ide o deň prija-rovaniu	púští	a	sucha	Ide o deň prija-
tia Dohovoru OSN o boji proti dezerti-tia Dohovoru OSN o boji proti dezerti-
fikácii. Sviatok slúži na objasnenie a fikácii. Sviatok slúži na objasnenie a 
pripomenutie problému dezertifiká-pripomenutie problému dezertifiká-
cie obyvateľom celej planéty.cie obyvateľom celej planéty.

18.	jún	Medzinárodný	deň	piknikov  18.	jún	Medzinárodný	deň	piknikov  
Piknik je prıĺežitosťou na výlet s rodi-Piknik je prıĺežitosťou na výlet s rodi-
nou alebo priateľmi do prıŕody, pre nou alebo priateľmi do prıŕody, pre 
ktorý sú typické sedenie na deke a ktorý sú typické sedenie na deke a 
konzumácia prineseného jedla. konzumácia prineseného jedla. 
Cieľom sú oslava stolovania vonku a Cieľom sú oslava stolovania vonku a 
relax.relax.

19.	 jún	 Svetový	 deň	 žonglovania  19.	 jún	 Svetový	 deň	 žonglovania  
Pripomı́na sa od roku 1995 a je Pripomı́na sa od roku 1995 a je 
podporovaný Medzinárodnou asociá-podporovaný Medzinárodnou asociá-
ciou žonglérov. Deň je oslavou žonglo-ciou žonglérov. Deň je oslavou žonglo-
vania a talentovaných ľudı́, ktorı ́vania a talentovaných ľudı́, ktorı ́
žonglovať dokážu. žonglovať dokážu. 

Sowete pri Johannesburgu bolo 
zastrelených viac ako sto školákov, 
ktorı́ demonštrovali proti nı́zkej 
kvalite vzdelávania a požadovali vzde-
lávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň 
je určený ich pamiatke, ale tiež sa 
upozorňuje na súčasné problémy 
afrických detı ́ako chudoba, zlý zdra-
votný stav, obchodovanie s deťmi a 
nedostatok vzdelania.

17.	jún	Svetový	deň	boja	proti	rozši-
rovaniu	púští	a	sucha	Ide o deň prija-
tia Dohovoru OSN o boji proti dezerti-
fikácii. Sviatok slúži na objasnenie a 
pripomenutie problému dezertifiká-
cie obyvateľom celej planéty.

18.	jún	Medzinárodný	deň	piknikov  
Piknik je prıĺežitosťou na výlet s rodi-
nou alebo priateľmi do prıŕody, pre 
ktorý sú typické sedenie na deke a 
konzumácia prineseného jedla. 
Cieľom sú oslava stolovania vonku a 
relax.

19.	 jún	 Svetový	 deň	 žonglovania  
Pripomı́na sa od roku 1995 a je 
podporovaný Medzinárodnou asociá-
ciou žonglérov. Deň je oslavou žonglo-
vania a talentovaných ľudı́, ktorı ́
žonglovať dokážu. 
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22.	 jún	 Svetový	 deň	 hádzanej	       22.	 jún	 Svetový	 deň	 hádzanej	       
Vznikol pod záštitou Medzinárodnej Vznikol pod záštitou Medzinárodnej 
federácie hádzanej v roku 1994. Deň federácie hádzanej v roku 1994. Deň 
je určený na podporu tejto tıḿovej je určený na podporu tejto tıḿovej 
loptovej hry, v ktorej proti sebe hrajú loptovej hry, v ktorej proti sebe hrajú 
dva tıḿy a ich cieľom je hodiť loptu do dva tıḿy a ich cieľom je hodiť loptu do 
súperovej bránky.súperovej bránky.

27.	 jún	 Svetový	 deň	 rybárstva      27.	 jún	 Svetový	 deň	 rybárstva      
Oslavuje sa od roku 1985 s cieľom Oslavuje sa od roku 1985 s cieľom 
upozorniť na dôležitosť zachovania upozorniť na dôležitosť zachovania 
svetového rybolovu. Ryby tvoria dôle-svetového rybolovu. Ryby tvoria dôle-
žitú súčasť stravy ľudı ́na celom svete žitú súčasť stravy ľudı ́na celom svete 
a je potrebné zvýšiť povedomie o rizi-a je potrebné zvýšiť povedomie o rizi-
kách, ako sú strata dôležitých rybıćh kách, ako sú strata dôležitých rybıćh 

22.	 jún	 Svetový	 deň	 hádzanej	       
Vznikol pod záštitou Medzinárodnej 
federácie hádzanej v roku 1994. Deň 
je určený na podporu tejto tıḿovej 
loptovej hry, v ktorej proti sebe hrajú 
dva tıḿy a ich cieľom je hodiť loptu do 
súperovej bránky.

27.	 jún	 Svetový	 deň	 rybárstva      
Oslavuje sa od roku 1985 s cieľom 
upozorniť na dôležitosť zachovania 
svetového rybolovu. Ryby tvoria dôle-
žitú súčasť stravy ľudı ́na celom svete 
a je potrebné zvýšiť povedomie o rizi-
kách, ako sú strata dôležitých rybıćh 

biotopov, znečistenie a globálne otep-biotopov, znečistenie a globálne otep-
ľovanie, ktoré ohrozujú výskyt rýb.ľovanie, ktoré ohrozujú výskyt rýb.

29.	 jún	Medzinárodný	 deň	Dunaja 29.	 jún	Medzinárodný	 deň	Dunaja 
Tento deň je podporovaný Medziná-Tento deň je podporovaný Medziná-
rodnou komisiou na ochranu rieky rodnou komisiou na ochranu rieky 
Dunaj a EU�  od roku 2004. V tento deň Dunaj a EU�  od roku 2004. V tento deň 
v Sofii podpıśali Dohovor o spolupráci v Sofii podpıśali Dohovor o spolupráci 
pri ochrane a trvalom využı́vanı ́pri ochrane a trvalom využı́vanı ́
Dunaja. Sviatok je oslavou čistejšej a Dunaja. Sviatok je oslavou čistejšej a 
bezpečnejšej rieky s cieľom upozor-bezpečnejšej rieky s cieľom upozor-
niť na význam ochrany prıŕodných niť na význam ochrany prıŕodných 
zdrojov. zdrojov. 

Zdroj:	internetZdroj:	internet
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Ani ťažké obdobie, ktoré prežıv́ame Ani ťažké obdobie, ktoré prežıv́ame 
neustálymi informáciami o vojnových neustálymi informáciami o vojnových 
udalostiach na Ukrajine a zhoršujúcej udalostiach na Ukrajine a zhoršujúcej 
sa životnej úrovne, nám členom SZPB, sa životnej úrovne, nám členom SZPB, 
zástupcom samospráv a obyvateľom, zástupcom samospráv a obyvateľom, 
neprekazilo, aby sme si 8. mája nepri-neprekazilo, aby sme si 8. mája nepri-
pomenuli 77. výročie oslobodenia pomenuli 77. výročie oslobodenia 
našej vlasti položenı́m vencov pri našej vlasti položenı́m vencov pri 
pamätnıḱu C�apajevovcov v Kobylni-pamätnıḱu C�apajevovcov v Kobylni-
ciach a pri Matke s dieťaťom v Giral-ciach a pri Matke s dieťaťom v Giral-
tovciach.tovciach.

Oslavy 77. výročia oslobodenia vyvr-Oslavy 77. výročia oslobodenia vyvr-
cholili o 11,00 hod. v obci S� tefurov a to cholili o 11,00 hod. v obci S� tefurov a to 
odhalenıḿ pamätnıḱa a dvoch pamät-odhalenıḿ pamätnıḱa a dvoch pamät-
ných tabúľ rodákov z obce S� tefurov ných tabúľ rodákov z obce S� tefurov 
generálmajora v. v. Jána Bačkovského generálmajora v. v. Jána Bačkovského 
a Petra Babeja. Toto pamätné miesto a Petra Babeja. Toto pamätné miesto 
vybudovali svojpomocne členovia ZO vybudovali svojpomocne členovia ZO 
SZPB v Giraltovciach s prispenı́m    SZPB v Giraltovciach s prispenı́m    
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ných tabúľ rodákov z obce S� tefurov 
generálmajora v. v. Jána Bačkovského 
a Petra Babeja. Toto pamätné miesto 
vybudovali svojpomocne členovia ZO 
SZPB v Giraltovciach s prispenı́m    

regionálneho prı́spevku v rámci regionálneho prı́spevku v rámci 
Akčného plánu rozvoja menej rozvi-Akčného plánu rozvoja menej rozvi-
nutých okresov. Slávnostný program nutých okresov. Slávnostný program 
osláv a pietnej spomienky pripravili osláv a pietnej spomienky pripravili 
členovia ZO SZPB v Giraltovciach členovia ZO SZPB v Giraltovciach 
spolu s obcou S� tefurov a mestom spolu s obcou S� tefurov a mestom 
Giraltovce. Po svätej liturgii v kostole Giraltovce. Po svätej liturgii v kostole 
Nanebovstúpenia Panny Márie sa Nanebovstúpenia Panny Márie sa 
začal program priamo pri pamätnıḱu. začal program priamo pri pamätnıḱu. 
Po štátnych hymnách C�eskej a Sloven-Po štátnych hymnách C�eskej a Sloven-
skej a položenıḿ vencov, so slávnost-skej a položenıḿ vencov, so slávnost-
ným prıh́ovorom vystúpil predseda ným prıh́ovorom vystúpil predseda 
ZO SZPB z Giraltoviec Ing. Ľubomıŕ ZO SZPB z Giraltoviec Ing. Ľubomıŕ 
Filo. D� alšıḿ vystupujúcim bol pred-Filo. D� alšıḿ vystupujúcim bol pred-
nosta OU�  vo Svidnıḱu Michal Ilkanin, nosta OU�  vo Svidnıḱu Michal Ilkanin, 
predseda Oblastného výboru SZPB vo predseda Oblastného výboru SZPB vo 
Svidnı́ku Jozef Rodák a syn Jána Svidnı́ku Jozef Rodák a syn Jána 
Babeja z Prahy Alexander Babej, Babeja z Prahy Alexander Babej, 
ktorý bližšie pohovoril o odkaze ktorý bližšie pohovoril o odkaze 

regionálneho prı́spevku v rámci 
Akčného plánu rozvoja menej rozvi-
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osláv a pietnej spomienky pripravili 
členovia ZO SZPB v Giraltovciach 
spolu s obcou S� tefurov a mestom 
Giraltovce. Po svätej liturgii v kostole 
Nanebovstúpenia Panny Márie sa 
začal program priamo pri pamätnıḱu. 
Po štátnych hymnách C�eskej a Sloven-
skej a položenıḿ vencov, so slávnost-
ným prıh́ovorom vystúpil predseda 
ZO SZPB z Giraltoviec Ing. Ľubomıŕ 
Filo. D� alšıḿ vystupujúcim bol pred-
nosta OU�  vo Svidnıḱu Michal Ilkanin, 
predseda Oblastného výboru SZPB vo 
Svidnı́ku Jozef Rodák a syn Jána 
Babeja z Prahy Alexander Babej, 
ktorý bližšie pohovoril o odkaze 

NA POZABUDNUTÝCH HRDINOV,NA POZABUDNUTÝCH HRDINOV,NA POZABUDNUTÝCH HRDINOV,

UŽ NEZABÚDAJME.UŽ NEZABÚDAJME.UŽ NEZABÚDAJME.
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svojho otca pre dnešné generácie. svojho otca pre dnešné generácie. 
Spestrenıḿ bola i čestná stráž členov Spestrenıḿ bola i čestná stráž členov 
Matice Slovenskej. Po ukončenı ́Matice Slovenskej. Po ukončenı ́
programu členovia SZPB s hosťami programu členovia SZPB s hosťami 
odišli položiť veniec i na hrob Jána odišli položiť veniec i na hrob Jána 
Bačkovského na obecný cintorıń. Po Bačkovského na obecný cintorıń. Po 
ukončenı ́pietneho aktu bolo podané ukončenı ́pietneho aktu bolo podané 
občerstvenie v zrekonštruovanom občerstvenie v zrekonštruovanom 
Kultúrnom Dome v S� tefurove. Zvlášť Kultúrnom Dome v S� tefurove. Zvlášť 
poďakovanie patrı́ zo strany pred-poďakovanie patrı́ zo strany pred-
nostu OU� , predsedu Oblastného nostu OU� , predsedu Oblastného 
výboru a syna Jána Bačkovského výboru a syna Jána Bačkovského 
členom ZO SZPB v Giraltovciach a obci členom ZO SZPB v Giraltovciach a obci 
za vybudovanie pamätnıḱa v S� tefu-za vybudovanie pamätnıḱa v S� tefu-
rove a za vysoký priebeh osláv.  rove a za vysoký priebeh osláv.  

Ján	BačkovskýJán	Bačkovský

Generálmajor V.V.Generálmajor V.V.

Narodil sa 24. októbra 1919 v obci Narodil sa 24. októbra 1919 v obci 
S� tefurov a zomrel 08. novembra 2006 S� tefurov a zomrel 08. novembra 2006 
v Prahe. Jeho telesné pozostatky sú v Prahe. Jeho telesné pozostatky sú 
uložené na obecnom cintorıńe v jeho uložené na obecnom cintorıńe v jeho 
rodnej obci S� tefurov.rodnej obci S� tefurov.

svojho otca pre dnešné generácie. 
Spestrenıḿ bola i čestná stráž členov 
Matice Slovenskej. Po ukončenı ́
programu členovia SZPB s hosťami 
odišli položiť veniec i na hrob Jána 
Bačkovského na obecný cintorıń. Po 
ukončenı ́pietneho aktu bolo podané 
občerstvenie v zrekonštruovanom 
Kultúrnom Dome v S� tefurove. Zvlášť 
poďakovanie patrı́ zo strany pred-
nostu OU� , predsedu Oblastného 
výboru a syna Jána Bačkovského 
členom ZO SZPB v Giraltovciach a obci 
za vybudovanie pamätnıḱa v S� tefu-
rove a za vysoký priebeh osláv.  

Ján	Bačkovský

Generálmajor V.V.

Narodil sa 24. októbra 1919 v obci 
S� tefurov a zomrel 08. novembra 2006 
v Prahe. Jeho telesné pozostatky sú 
uložené na obecnom cintorıńe v jeho 
rodnej obci S� tefurov.

NEZLOMILO	 HO	 ZAJATIE,	 ANI	NEZLOMILO	 HO	 ZAJATIE,	 ANI	
GULAG	A	HLAD	NA	SIBÍRI,	ANI	BOJE	GULAG	A	HLAD	NA	SIBÍRI,	ANI	BOJE	
O	 SOKOLOVO	 A	 KYJEV,	 ALE	 ANI	O	 SOKOLOVO	 A	 KYJEV,	 ALE	 ANI	
VOJNOVÉ	PEKLO	NA	KÓTE	534	NA	VOJNOVÉ	PEKLO	NA	KÓTE	534	NA	
DUKLE	A	ŤAŽKÉ	ZRANENIA.DUKLE	A	ŤAŽKÉ	ZRANENIA.

Peter	BabejPeter	Babej

Narodil sa 25.07.1900 v obci S� tefurov. Narodil sa 25.07.1900 v obci S� tefurov. 
Zomrel 19.11.1979 v Prešove, kde je Zomrel 19.11.1979 v Prešove, kde je 
aj pochovaný.aj pochovaný.

PRENASLEDOVNÝ	 POLITICKÝ	PRENASLEDOVNÝ	 POLITICKÝ	
PRACOVNÍK,	SPOLUORGANIZÁTOR	PRACOVNÍK,	SPOLUORGANIZÁTOR	
PARTIZÁNSKEJ	 SKUPINY	 ČAPAJEV	PARTIZÁNSKEJ	 SKUPINY	 ČAPAJEV	
A	JEJ	KOMISÁR,	OSOBNOSŤ	PROTI-A	JEJ	KOMISÁR,	OSOBNOSŤ	PROTI-
FAŠISTICKÉHO	 ODBOJA	 V 	 I I .	FAŠISTICKÉHO	 ODBOJA	 V 	 I I .	
SVETOVEJ	VOJNE.SVETOVEJ	VOJNE.

Peter	 Babej	 bol	 tiež	 jedným	 z	Peter	 Babej	 bol	 tiež	 jedným	 z	
prvých	organizátorov	partizánskej	prvých	organizátorov	partizánskej	
skupiny	 Čapajev	 v	 lesoch	 pri	skupiny	 Čapajev	 v	 lesoch	 pri	
Matiaške.	Matiaške.	

Ing.	Ľubomír	Filo,																												Ing.	Ľubomír	Filo,																												
predseda	ZO	SZPB	v	Giraltovciachpredseda	ZO	SZPB	v	Giraltovciach

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravouČlánok	neprešiel	jazykovou	úpravou
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aj pochovaný.
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predseda	ZO	SZPB	v	Giraltovciach

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou

SPOMIENKA NA PROFESORA PAVLA MEŠŤANASPOMIENKA NA PROFESORA PAVLA MEŠŤANASPOMIENKA NA PROFESORA PAVLA MEŠŤANA
Vo veku 75 rokov sa navždy zastavilo Vo veku 75 rokov sa navždy zastavilo 
srdce významného predstaviteľa srdce významného predstaviteľa 
židovskej komunity na Slovensku. židovskej komunity na Slovensku. 
Zomrel Pavol	 Mešťan, ktorý bol Zomrel Pavol	 Mešťan, ktorý bol 
takmer tridsať rokov riaditeľom	takmer tridsať rokov riaditeľom	
Múzea	židovskej	kultúry	v	Bratisla-Múzea	židovskej	kultúry	v	Bratisla-
ve. Viedol ho od jeho založenia. ve. Viedol ho od jeho založenia. 
Taktiež bol aj iniciátorom vybudova-Taktiež bol aj iniciátorom vybudova-
nia Múzea holokaustu v Seredi, ktoré nia Múzea holokaustu v Seredi, ktoré 
sa nachádza v areáli niekdajšieho sa nachádza v areáli niekdajšieho 
koncentračného tábora nútených koncentračného tábora nútených 
prác.prác.

Profesor Pavol Mešťan spolupracoval Profesor Pavol Mešťan spolupracoval 
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nia Múzea holokaustu v Seredi, ktoré 
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Pri pohľade na túto fotografiu možno Pri pohľade na túto fotografiu možno 
hlavne vy skôr narodenı ́zareagujete: hlavne vy skôr narodenı ́zareagujete: 
Veď ja tú pani poznám! Milá, láskavá a Veď ja tú pani poznám! Milá, láskavá a 
usmievavá osoba, ktorá celé desaťro-usmievavá osoba, ktorá celé desaťro-
čia pripravovala tie najchutnejšie čia pripravovala tie najchutnejšie 
pokrmy v „lahôdkach“ v Giraltov-pokrmy v „lahôdkach“ v Giraltov-
ciach. A� no, je to pani Mária Kmecová z ciach. A� no, je to pani Mária Kmecová z 
Brezova, ktorá sa 24. 5. 2022 dožila Brezova, ktorá sa 24. 5. 2022 dožila 
100 rokov.100 rokov.

Je to výnimočná udalosť, pretože len Je to výnimočná udalosť, pretože len 
málo ľudı ́sa k takému úctyhodnému málo ľudı ́sa k takému úctyhodnému 
veku vôbec priblıž́i. Ak je to dar, ktorý veku vôbec priblıž́i. Ak je to dar, ktorý 
sa zıśkava za zásluhy, tak potom pani sa zıśkava za zásluhy, tak potom pani 
Mária si to svojou skromnosťou, poko-Mária si to svojou skromnosťou, poko-
rou, srdečnosťou a obetavosťou isto rou, srdečnosťou a obetavosťou isto 
zaslúžila. Je to žena so srdcom plným zaslúžila. Je to žena so srdcom plným 
lásky pre všetkých. Je to človek, lásky pre všetkých. Je to človek, 
ktorého má v jeho rodnej obci každý ktorého má v jeho rodnej obci každý 
rád. Mladým výzorom pripomı́na rád. Mladým výzorom pripomı́na 
milú rozprávkovú babičku so strie-milú rozprávkovú babičku so strie-
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100 rokov.

Je to výnimočná udalosť, pretože len 
málo ľudı ́sa k takému úctyhodnému 
veku vôbec priblıž́i. Ak je to dar, ktorý 
sa zıśkava za zásluhy, tak potom pani 
Mária si to svojou skromnosťou, poko-
rou, srdečnosťou a obetavosťou isto 
zaslúžila. Je to žena so srdcom plným 
lásky pre všetkých. Je to človek, 
ktorého má v jeho rodnej obci každý 
rád. Mladým výzorom pripomı́na 
milú rozprávkovú babičku so strie-

bornými vlasmi a tým staršıḿ zostáva bornými vlasmi a tým staršıḿ zostáva 
v mysli ako vynikajúca kuchárka, v mysli ako vynikajúca kuchárka, 
ktorá im varila na nejednej svadbe či ktorá im varila na nejednej svadbe či 
oslave.oslave.

Aj keď práca v kuchyni nebola isto Aj keď práca v kuchyni nebola isto 
ľahká, robila ju s láskou. A možno ľahká, robila ju s láskou. A možno 
práve pre toto sa výrazne nepodpıśala práve pre toto sa výrazne nepodpıśala 
na jej fyzickom zdravı.́ Málokto by jej na jej fyzickom zdravı.́ Málokto by jej 
totiž tipoval sto rokov. Pochopiteľne, totiž tipoval sto rokov. Pochopiteľne, 
chôdza, to už nie je to, čo bývalo pred chôdza, to už nie je to, čo bývalo pred 
rokmi, no pani Mária je vo vynikajúcej rokmi, no pani Mária je vo vynikajúcej 
m e n t á l n e j  k o n d ı́ c i i .  E š t e  v m e n t á l n e j  k o n d ı́ c i i .  E š t e  v 
„predkovidovom“ obdobı ́ chodievala „predkovidovom“ obdobı ́ chodievala 
pravidelne do kostola.                pravidelne do kostola.                

V súčasnosti, podobne ako počas uply-V súčasnosti, podobne ako počas uply-
nulých rokov, sa venuje každoden-nulých rokov, sa venuje každoden-
nému čıt́aniu náboženskej literatúry. nému čıt́aniu náboženskej literatúry. 
Tešı́  sa na stretnutia s ľuďmi, s Tešı́  sa na stretnutia s ľuďmi, s 
ktorými sa rada rozpráva. Tı́, ktorı ́ktorými sa rada rozpráva. Tı́, ktorı ́
prıd́u na návštevu k nej a jej dcére prıd́u na návštevu k nej a jej dcére 

bornými vlasmi a tým staršıḿ zostáva 
v mysli ako vynikajúca kuchárka, 
ktorá im varila na nejednej svadbe či 
oslave.

Aj keď práca v kuchyni nebola isto 
ľahká, robila ju s láskou. A možno 
práve pre toto sa výrazne nepodpıśala 
na jej fyzickom zdravı.́ Málokto by jej 
totiž tipoval sto rokov. Pochopiteľne, 
chôdza, to už nie je to, čo bývalo pred 
rokmi, no pani Mária je vo vynikajúcej 
m e n t á l n e j  k o n d ı́ c i i .  E š t e  v 
„predkovidovom“ obdobı ́ chodievala 
pravidelne do kostola.                

V súčasnosti, podobne ako počas uply-
nulých rokov, sa venuje každoden-
nému čıt́aniu náboženskej literatúry. 
Tešı́  sa na stretnutia s ľuďmi, s 
ktorými sa rada rozpráva. Tı́, ktorı ́
prıd́u na návštevu k nej a jej dcére 

s našıḿ mestom v oblasti židovskej s našıḿ mestom v oblasti židovskej 
kultúry a histórie. Bol prıt́omný aj na kultúry a histórie. Bol prıt́omný aj na 
podujatiach, ktoré niesli názov Dni podujatiach, ktoré niesli názov Dni 
židovskej kultúry. Takto o nich hovo-židovskej kultúry. Takto o nich hovo-
ril: ril: 

„Dni židovskej kultúry v Giraltovciach „Dni židovskej kultúry v Giraltovciach 
sa stali dôležitou tradıćiou. Vďaka nim sa stali dôležitou tradıćiou. Vďaka nim 
sme si pripomı́nali kultúru, ktorá sme si pripomı́nali kultúru, ktorá 
patrı ́k najstaršıḿ v histórii. Som vďač-patrı ́k najstaršıḿ v histórii. Som vďač-
ným všetkým, ktorı ́mi pomohli nájsť ným všetkým, ktorı ́mi pomohli nájsť 
krásnych ľudı́ v Giraltovciach. Som krásnych ľudı́ v Giraltovciach. Som 
rád, že som sa tohto dožil a je to niečo rád, že som sa tohto dožil a je to niečo 
nevıd́ané. Mal som zimomriavky na nevıd́ané. Mal som zimomriavky na 
tele, pretože som zažil to, kedy tele, pretože som zažil to, kedy 
môžem chodiť a hovoriť – videl som môžem chodiť a hovoriť – videl som 

s našıḿ mestom v oblasti židovskej 
kultúry a histórie. Bol prıt́omný aj na 
podujatiach, ktoré niesli názov Dni 
židovskej kultúry. Takto o nich hovo-
ril: 

„Dni židovskej kultúry v Giraltovciach 
sa stali dôležitou tradıćiou. Vďaka nim 
sme si pripomı́nali kultúru, ktorá 
patrı ́k najstaršıḿ v histórii. Som vďač-
ným všetkým, ktorı ́mi pomohli nájsť 
krásnych ľudı́ v Giraltovciach. Som 
rád, že som sa tohto dožil a je to niečo 
nevıd́ané. Mal som zimomriavky na 
tele, pretože som zažil to, kedy 
môžem chodiť a hovoriť – videl som 

ožiť cintorıń,“ opıśal svoje pocity P. ožiť cintorıń,“ opıśal svoje pocity P. 
M e š ťa n .  To  b o l i  j e h o  s l o v á M e š ťa n .  To  b o l i  j e h o  s l o v á 
bezprostredne po návšteve nášho bezprostredne po návšteve nášho 
miestneho židovského cintorı́na, miestneho židovského cintorı́na, 
ktorý pred niekoľkými rokmi prešiel ktorý pred niekoľkými rokmi prešiel 
rekonštrukciou. rekonštrukciou. 

Profesor Mešťan bol jednou z mála Profesor Mešťan bol jednou z mála 
osobnostı,́ ktorým záležalo na minu-osobnostı,́ ktorým záležalo na minu-
losti a histórii, najmä s dôrazom na losti a histórii, najmä s dôrazom na 
šı́renie posolstva o hrôzach holo-šı́renie posolstva o hrôzach holo-
kaustu, aby sa už takéto dni neopako-kaustu, aby sa už takéto dni neopako-
vali. Jeho celoživotná práca je odka-vali. Jeho celoživotná práca je odka-
zom pre budúce generácie. C�esť jeho zom pre budúce generácie. C�esť jeho 
pamiatke...pamiatke...

Alenka	Kmecová	Alenka	Kmecová	

ožiť cintorıń,“ opıśal svoje pocity P. 
M e š ťa n .  To  b o l i  j e h o  s l o v á 
bezprostredne po návšteve nášho 
miestneho židovského cintorı́na, 
ktorý pred niekoľkými rokmi prešiel 
rekonštrukciou. 

Profesor Mešťan bol jednou z mála 
osobnostı,́ ktorým záležalo na minu-
losti a histórii, najmä s dôrazom na 
šı́renie posolstva o hrôzach holo-
kaustu, aby sa už takéto dni neopako-
vali. Jeho celoživotná práca je odka-
zom pre budúce generácie. C�esť jeho 
pamiatke...

Alenka	Kmecová	

Vzácne jubileum u susedovVzácne jubileum u susedovVzácne jubileum u susedov
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Marte, s ktorou žije, nikdy od nich Marte, s ktorou žije, nikdy od nich 
neodıd́u s prázdnymi rukami, pretože neodıd́u s prázdnymi rukami, pretože 
Marte, s ktorou žije, nikdy od nich 
neodıd́u s prázdnymi rukami, pretože 

im obom sú vlastné pohostinnosť, im obom sú vlastné pohostinnosť, 
štedrosť a nezištnosť.štedrosť a nezištnosť.
im obom sú vlastné pohostinnosť, 
štedrosť a nezištnosť.

Starosta	obce		Brezov	Mgr.	Ladislav	Lukáč	gratuluje	jubilantkeStarosta	obce		Brezov	Mgr.	Ladislav	Lukáč	gratuluje	jubilantkeStarosta	obce		Brezov	Mgr.	Ladislav	Lukáč	gratuluje	jubilantke

Pani	Mária	Kmecová	v	strede	s	dcérou	(prvá	zľava).Pani	Mária	Kmecová	v	strede	s	dcérou	(prvá	zľava).Pani	Mária	Kmecová	v	strede	s	dcérou	(prvá	zľava).
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Jún v záhradeJún v záhradeJún v záhrade
Ak sme nestihli vysadiť plodovú zele-Ak sme nestihli vysadiť plodovú zele-
ninu, ešte to môžeme urobiť až do ninu, ešte to môžeme urobiť až do 
polovice júna. Sadıḿe rajčiaky, papri-polovice júna. Sadıḿe rajčiaky, papri-
ku, baklažány, uhorky, patizóny a cuke-ku, baklažány, uhorky, patizóny a cuke-
ty. Výsev krıč́kovej fazule by sme mali ty. Výsev krıč́kovej fazule by sme mali 
ukončiť do polovice mesiaca. Sejeme ukončiť do polovice mesiaca. Sejeme 
šalát ľadový a listový. Začiatok júna je šalát ľadový a listový. Začiatok júna je 
posledným termıńom na sejbu nesko-posledným termıńom na sejbu nesko-
rej mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, rej mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, 
vhodné sú už iba neskoré odrody, vhodné sú už iba neskoré odrody, 
ktoré vysievame do polovice ktoré vysievame do polovice 
augusta. Siať môžeme špenát, augusta. Siať môžeme špenát, 
ďalej pór, kel kučeravý, šalát, ďalej pór, kel kučeravý, šalát, 
brokolicu a karfiol.brokolicu a karfiol.

Vyštipujeme a vyväzujeme kolı-́Vyštipujeme a vyväzujeme kolı-́
kové rajčiaky. Prihnojujeme a kové rajčiaky. Prihnojujeme a 
zavlažujeme plodovú zeleninu, zavlažujeme plodovú zeleninu, 
kyprı́me pôdu a ničı́me buriny. kyprı́me pôdu a ničı́me buriny. 

Ak sme nestihli vysadiť plodovú zele-
ninu, ešte to môžeme urobiť až do 
polovice júna. Sadıḿe rajčiaky, papri-
ku, baklažány, uhorky, patizóny a cuke-
ty. Výsev krıč́kovej fazule by sme mali 
ukončiť do polovice mesiaca. Sejeme 
šalát ľadový a listový. Začiatok júna je 
posledným termıńom na sejbu nesko-
rej mrkvy. Ak chceme siať reďkovku, 
vhodné sú už iba neskoré odrody, 
ktoré vysievame do polovice 
augusta. Siať môžeme špenát, 
ďalej pór, kel kučeravý, šalát, 
brokolicu a karfiol.

Vyštipujeme a vyväzujeme kolı-́
kové rajčiaky. Prihnojujeme a 
zavlažujeme plodovú zeleninu, 
kyprı́me pôdu a ničı́me buriny. 

Ošetrujeme uhorky proti plesni,  Ošetrujeme uhorky proti plesni,  
zemiaky a rajčiaky proti fytoftóre. zemiaky a rajčiaky proti fytoftóre. 
Podľa potreby ošetrı́me papriku a Podľa potreby ošetrı́me papriku a 
hlúboviny proti voškám. Prihŕňame hlúboviny proti voškám. Prihŕňame 
zeminu k rajčiakom, ktoré podporı ́zeminu k rajčiakom, ktoré podporı ́
tvorbu nových koreňov.tvorbu nových koreňov.

Mesiac jún sa počı́ta už za letný Mesiac jún sa počı́ta už za letný 
mesiac. Prebierku plodov, okrem mesiac. Prebierku plodov, okrem 
jablk� ,  robıḿe aj pri hruškách, brosky-jablk� ,  robıḿe aj pri hruškách, brosky-
niach i marhuliach. V našich oblas-niach i marhuliach. V našich oblas-

Ošetrujeme uhorky proti plesni,  
zemiaky a rajčiaky proti fytoftóre. 
Podľa potreby ošetrı́me papriku a 
hlúboviny proti voškám. Prihŕňame 
zeminu k rajčiakom, ktoré podporı ́
tvorbu nových koreňov.

Mesiac jún sa počı́ta už za letný 
mesiac. Prebierku plodov, okrem 
jablk� ,  robıḿe aj pri hruškách, brosky-
niach i marhuliach. V našich oblas-

Pani Mária vyniká neuveriteľnou Pani Mária vyniká neuveriteľnou 
skromnosťou. Dokonca keď sa dozve-skromnosťou. Dokonca keď sa dozve-
dela, že Obecný úrad v Brezove jej dela, že Obecný úrad v Brezove jej 
p l á n u j e  z o r g a n i z ova ť  o s l av u , p l á n u j e  z o r g a n i z ova ť  o s l av u , 
spočiatku sa tomu bránila. Najdôleži-spočiatku sa tomu bránila. Najdôleži-
tejšia bola pre ňu svätá omša, ktorú tejšia bola pre ňu svätá omša, ktorú 
celebroval duchovný otec Daniel celebroval duchovný otec Daniel 
Gurský. A prıj́emným prekvapenıḿ, a Gurský. A prıj́emným prekvapenıḿ, a 
nielen pre pani Máriu, bol nádherný nielen pre pani Máriu, bol nádherný 
spev duchovných piesnı́ v podanı ́spev duchovných piesnı́ v podanı ́
speváčky Hanky Servickej. Svätá speváčky Hanky Servickej. Svätá 
omša, plná pokory pred životom a omša, plná pokory pred životom a 
jeho oslavy zároveň, bola zavŕšená jeho oslavy zároveň, bola zavŕšená 
množstvom dojatých gratulantov.  množstvom dojatých gratulantov.  

Stretnúť storočného človeka nie je Stretnúť storočného človeka nie je 
vôbec bežné, a preto sa, prirodzene, vôbec bežné, a preto sa, prirodzene, 

Pani Mária vyniká neuveriteľnou 
skromnosťou. Dokonca keď sa dozve-
dela, že Obecný úrad v Brezove jej 
p l á n u j e  z o r g a n i z ova ť  o s l av u , 
spočiatku sa tomu bránila. Najdôleži-
tejšia bola pre ňu svätá omša, ktorú 
celebroval duchovný otec Daniel 
Gurský. A prıj́emným prekvapenıḿ, a 
nielen pre pani Máriu, bol nádherný 
spev duchovných piesnı́ v podanı ́
speváčky Hanky Servickej. Svätá 
omša, plná pokory pred životom a 
jeho oslavy zároveň, bola zavŕšená 
množstvom dojatých gratulantov.  

Stretnúť storočného človeka nie je 
vôbec bežné, a preto sa, prirodzene, 

každému natıśka otázka, aká je cesta každému natıśka otázka, aká je cesta 
k takejto dlhovekosti. Ak sa na to k takejto dlhovekosti. Ak sa na to 
opýtate pani Márie, odpovie, že v opýtate pani Márie, odpovie, že v 
prvom rade to vnıḿa ako nesmiernu prvom rade to vnıḿa ako nesmiernu 
Božiu milosť. Silu jej vždy dávali a Božiu milosť. Silu jej vždy dávali a 
dávajú celoživotná dôvera v Pána dávajú celoživotná dôvera v Pána 
Boha a  vďačnosť za každý prežitý Boha a  vďačnosť za každý prežitý 
deň. Za dôležitú v živote tiež považuje deň. Za dôležitú v živote tiež považuje 
rozvahu a schopnosť snažiť sa vždy rozvahu a schopnosť snažiť sa vždy 
reagovať s pokojom, pokorou a reagovať s pokojom, pokorou a 
láskou. láskou. 

Pani Márii srdečne gratulujeme a do Pani Márii srdečne gratulujeme a do 
ďalšıćh rokov prajeme predovšetkým ďalšıćh rokov prajeme predovšetkým 
pevné zdravie a pokojné dni v spoloč-pevné zdravie a pokojné dni v spoloč-
nosti jej milovanej a starostlivej dcéry.nosti jej milovanej a starostlivej dcéry.

 Text	a	foto:	Ladislav	Lukáč Text	a	foto:	Ladislav	Lukáč
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láskou. 

Pani Márii srdečne gratulujeme a do 
ďalšıćh rokov prajeme predovšetkým 
pevné zdravie a pokojné dni v spoloč-
nosti jej milovanej a starostlivej dcéry.

 Text	a	foto:	Ladislav	Lukáč
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Narodili	sa:	

Eliška Hajdová, Adam Gruľ, Jozef Križánek, Eliška Hajdová, Adam Gruľ, Jozef Križánek, 

Noemi Hudáčková, Stela Ducárová, Noemi Hudáčková, Stela Ducárová, 

Oliver Fedák a Noemi Kurečajová.Oliver Fedák a Noemi Kurečajová.

Dieťa	je	naplnením	života,	jediná	skutočná	hodnota...Dieťa	je	naplnením	života,	jediná	skutočná	hodnota...

Navždy	nás	opustili:	Navždy	nás	opustili:	

 24.05.2022 Stanislav Katuščák (1960)  24.05.2022 Stanislav Katuščák (1960) 

V	súvislosti	s	nenapraviteľnou	stratou	prinášame	vašej	rodine	úprimnú	sústrasť.	V	súvislosti	s	nenapraviteľnou	stratou	prinášame	vašej	rodine	úprimnú	sústrasť.	
Nech	mu	je	zem	ľahká...Nech	mu	je	zem	ľahká...

Svoje	životné	jubileá	v	júni	oslávia: Svoje	životné	jubileá	v	júni	oslávia: 

85	rokov	 75	rokov85	rokov	 75	rokovAnna Maťašová;  Viera Bakaľárová, Mária Jurčová, Peter Vasi-Anna Maťašová;  Viera Bakaľárová, Mária Jurčová, Peter Vasi-
lišin; 70 rokov Janka C�ellárová, Daniela Juházyová, Eva S�amková;  lišin; 70 rokov Janka C�ellárová, Daniela Juházyová, Eva S�amková;  65	rokov65	rokov
Vlasta C�urliková, Viera Janošková, Anna Krajňáková, Valéria Slaninková; Vlasta C�urliková, Viera Janošková, Anna Krajňáková, Valéria Slaninková; 																				
60	rokov 	55	rokov60	rokov 	55	rokov Marián Digoň;  Daniela Bartošová, Marcela Dreveňaková,  Marián Digoň;  Daniela Bartošová, Marcela Dreveňaková, 
Ján Halek, Gabriela Pastirčáková, Ján Pešta, Dana Sotáková, Viktor Tušek Ján Halek, Gabriela Pastirčáková, Ján Pešta, Dana Sotáková, Viktor Tušek 																								
50	rokov50	rokov Anna Blanárová, S� tefan Vaľany Anna Blanárová, S� tefan Vaľany

Do	ďalších	 rokoch	 rokov	 prajeme	 všetko,	 čo	 robí	 život	 krásnym	a	 príjemným.	Do	ďalších	 rokoch	 rokov	 prajeme	 všetko,	 čo	 robí	 život	 krásnym	a	 príjemným.	
Lásku,	šťastie,	spokojnosť	a	pevného	zdravia	stále	dosť.Lásku,	šťastie,	spokojnosť	a	pevného	zdravia	stále	dosť.

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Ján Kurej a Gabriela PetováJán Kurej a Gabriela Petová

S� tefan Palian a Sandra KotľárováS� tefan Palian a Sandra Kotľárová

Andrej S� tefanıḱ a Markéta ZadákováAndrej S� tefanıḱ a Markéta Zadáková

Marek Dzuriš a Lucia S�kolováMarek Dzuriš a Lucia S�kolová

Srdečne	vám	blahoželáme	k	uzavretiu	manželstva	a	na	spoločnej	ceste	životom	Srdečne	vám	blahoželáme	k	uzavretiu	manželstva	a	na	spoločnej	ceste	životom	
prajeme	predovšetkým	veľa	lásky,	veď	láska	je	trpezlivá,	dobrotivá,	láska	všetko	prajeme	predovšetkým	veľa	lásky,	veď	láska	je	trpezlivá,	dobrotivá,	láska	všetko	
vydrží,	láska	nikdy	nezanikne.vydrží,	láska	nikdy	nezanikne.

Narodili	sa:	

Eliška Hajdová, Adam Gruľ, Jozef Križánek, 

Noemi Hudáčková, Stela Ducárová, 

Oliver Fedák a Noemi Kurečajová.

Dieťa	je	naplnením	života,	jediná	skutočná	hodnota...

Navždy	nás	opustili:	

 24.05.2022 Stanislav Katuščák (1960) 

V	súvislosti	s	nenapraviteľnou	stratou	prinášame	vašej	rodine	úprimnú	sústrasť.	
Nech	mu	je	zem	ľahká...

Svoje	životné	jubileá	v	júni	oslávia: 

85	rokov	 75	rokovAnna Maťašová;  Viera Bakaľárová, Mária Jurčová, Peter Vasi-
lišin; 70 rokov Janka C�ellárová, Daniela Juházyová, Eva S�amková;  65	rokov
Vlasta C�urliková, Viera Janošková, Anna Krajňáková, Valéria Slaninková; 										
60	rokov 	55	rokov Marián Digoň;  Daniela Bartošová, Marcela Dreveňaková, 
Ján Halek, Gabriela Pastirčáková, Ján Pešta, Dana Sotáková, Viktor Tušek 												
50	rokov Anna Blanárová, S� tefan Vaľany

Do	ďalších	 rokoch	 rokov	 prajeme	 všetko,	 čo	 robí	 život	 krásnym	a	 príjemným.	
Lásku,	šťastie,	spokojnosť	a	pevného	zdravia	stále	dosť.

Manželstvo	uzavreli:	

Ján Kurej a Gabriela Petová
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prajeme	predovšetkým	veľa	lásky,	veď	láska	je	trpezlivá,	dobrotivá,	láska	všetko	
vydrží,	láska	nikdy	nezanikne.
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tosti a múčnatke. Tesne pred kvitnu-tosti a múčnatke. Tesne pred kvitnu-
tıḿ ošetrıḿe vinič proti peronospóre tıḿ ošetrıḿe vinič proti peronospóre 
a múčnatke. Od polovice júna začı-́a múčnatke. Od polovice júna začı-́
name s postrekmi rajčiakov, zemia-name s postrekmi rajčiakov, zemia-
kov a uhoriek.kov a uhoriek.
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Naši mladı ́pästiari z MBK Giraltovce Naši mladı ́pästiari z MBK Giraltovce 
sa naďalej činia a dávajú o sebe vedieť. sa naďalej činia a dávajú o sebe vedieť. 
Na konci aprıĺa sa zúčastnili Majstrov-Na konci aprıĺa sa zúčastnili Majstrov-
stiev Slovenska žiakov, ž iačok, stiev Slovenska žiakov, ž iačok, 
dorastencov a dorasteniek. V kategó-dorastencov a dorasteniek. V kategó-
riách od 30 do 90 kg súperilo vo riách od 30 do 90 kg súperilo vo 
Vranove 108 boxerov a boxeriek. V Vranove 108 boxerov a boxeriek. V 
sobotnom programe zabojovali naše sobotnom programe zabojovali naše 

Naši mladı ́pästiari z MBK Giraltovce 
sa naďalej činia a dávajú o sebe vedieť. 
Na konci aprıĺa sa zúčastnili Majstrov-
stiev Slovenska žiakov, ž iačok, 
dorastencov a dorasteniek. V kategó-
riách od 30 do 90 kg súperilo vo 
Vranove 108 boxerov a boxeriek. V 
sobotnom programe zabojovali naše 

želiezka v ohni o nedeľné finále. A boli želiezka v ohni o nedeľné finále. A boli 
úspešnı!́ Majstrami Slovenskej repub-úspešnı!́ Majstrami Slovenskej repub-
liky sa v roku 2022 stali pre nás už liky sa v roku 2022 stali pre nás už 
známe mená: Radovan	 Melničák známe mená: Radovan	 Melničák 
(mladšı́  ž iaci do 32 kg),Tomáš	(mladšı́  ž iaci do 32 kg),Tomáš	
Handzuš	 (mladšı ́ dorast do 48 kg), Handzuš	 (mladšı ́ dorast do 48 kg), 
Ne l l a 	 Čm i l ňáková  ( m l a d š i e Ne l l a 	 Čm i l ňáková  ( m l a d š i e 
dorastenky do 52 kg) a Aaron	Bzdiľ dorastenky do 52 kg) a Aaron	Bzdiľ 
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Handzuš	 (mladšı ́ dorast do 48 kg), 
Ne l l a 	 Čm i l ňáková  ( m l a d š i e 
dorastenky do 52 kg) a Aaron	Bzdiľ 

ŠPORT

Vranov	nad	Topľou,	30.	apríl	–	1.	máj	2022Vranov	nad	Topľou,	30.	apríl	–	1.	máj	2022

Štyri	zlaté	medaily	pre	MBK	GiraltovceŠtyri	zlaté	medaily	pre	MBK	Giraltovce
Vranov	nad	Topľou,	30.	apríl	–	1.	máj	2022

Štyri	zlaté	medaily	pre	MBK	Giraltovce

MAJSTROVSTVÁ REPUBLIKY 2022MAJSTROVSTVÁ REPUBLIKY 2022MAJSTROVSTVÁ REPUBLIKY 2022

V BOXE ŽIAKOV, ŽIAČOK, V BOXE ŽIAKOV, ŽIAČOK, 

DORASTENCOV A DORASTENIEKDORASTENCOV A DORASTENIEK

V BOXE ŽIAKOV, ŽIAČOK, 

DORASTENCOV A DORASTENIEK



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

31

Rakúska,	Slovinska,	Poľska	a	Ukrajiny.	Rakúska,	Slovinska,	Poľska	a	Ukrajiny.	
Umenie našich mladých pästiarov Umenie našich mladých pästiarov 
sme mali možnosť zhliadnuť aj v sme mali možnosť zhliadnuť aj v 
piatok 27. mája na Olympijskom	špor-piatok 27. mája na Olympijskom	špor-
tovom	 dni pred našı́m mestským tovom	 dni pred našı́m mestským 
úradom. V júni ich čaká ešte 6. kolo úradom. V júni ich čaká ešte 6. kolo 
boxerskej ligy v	 Kamenici	 nad	 Ciro-boxerskej ligy v	 Kamenici	 nad	 Ciro-
chou	v miestnom dome kultúry.  Všet-chou	v miestnom dome kultúry.  Všet-
kým našim mladým boxerom blaho-kým našim mladým boxerom blaho-
želáme k pekným úspechom, ďaku-želáme k pekným úspechom, ďaku-
jeme za skvelú reprezentáciu klubu aj jeme za skvelú reprezentáciu klubu aj 
mesta Giraltovce a držı́me im na mesta Giraltovce a držı́me im na 
turnajoch v Devínskej	 Novej	 Vsi	 a	turnajoch v Devínskej	 Novej	 Vsi	 a	
Kamenici	nad	Cirochou	päste.Kamenici	nad	Cirochou	päste.

Text:	Jozef	Onufer	a																													Text:	Jozef	Onufer	a																													
Vladislav	KristiňákVladislav	Kristiňák

Foto:	MBK	GiraltovceFoto:	MBK	Giraltovce
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želáme k pekným úspechom, ďaku-
jeme za skvelú reprezentáciu klubu aj 
mesta Giraltovce a držı́me im na 
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Vladislav	Kristiňák

Foto:	MBK	Giraltovce

(mladšı ́dorast do 63 kg).                       (mladšı ́dorast do 63 kg).                       

Svoj finálový duel prehral Teodor	Svoj finálový duel prehral Teodor	
Babej	(mladšı ́žiaci do 30 kg), ktorého Babej	(mladšı ́žiaci do 30 kg), ktorého 
pokoril na body skúsený boxer z pokoril na body skúsený boxer z 
Galanty z Akadémie	 Tomiho	 Kida	Galanty z Akadémie	 Tomiho	 Kida	
Kovácsa. Podobne aj Kristián	 Kuba-Kovácsa. Podobne aj Kristián	 Kuba-
rych v peknom boxerskom predsta-rych v peknom boxerskom predsta-
venı ́podľahol súperovi z Komárna.			     venı ́podľahol súperovi z Komárna.			     

Naši mladı ́ šampióni Nella,	 Aaron	 a	Naši mladı ́ šampióni Nella,	 Aaron	 a	
Tomáš  d o s t a l i  re p re z e n t a č n ú Tomáš  d o s t a l i  re p re z e n t a č n ú 
pozvánku na Turnaj	 olympijských	pozvánku na Turnaj	 olympijských	
nádejí	 v	Devínskej	Novej	Vsi	v dňoch nádejí	 v	Devínskej	Novej	Vsi	v dňoch 
21. – 22.mája 2022. Tentoraz budú 21. – 22.mája 2022. Tentoraz budú 
hájiť farby Slovenska na podujatı ́ s hájiť farby Slovenska na podujatı ́ s 
medzinárodným puncom, kde budú medzinárodným puncom, kde budú 
štartovať borci zo Slovenska,	 Česka,	štartovať borci zo Slovenska,	 Česka,	
Maďarska,	 Litvy,	 Lotyšska,	 Izraela,	Maďarska,	 Litvy,	 Lotyšska,	 Izraela,	

(mladšı ́dorast do 63 kg).                       
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pokoril na body skúsený boxer z 
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squadra zaznamenala výrazný herný squadra zaznamenala výrazný herný 
pokrok a poškuľovala po postupe z pokrok a poškuľovala po postupe z 
krajských majstrovstiev o súťaž krajských majstrovstiev o súťaž 
vyššie. Prvý pokus nevyšiel. Postup si vyššie. Prvý pokus nevyšiel. Postup si 
vybojoval Družstevník	 Čaňa, pričom vybojoval Družstevník	 Čaňa, pričom 
sa dramaticky rozhodovalo v posled-sa dramaticky rozhodovalo v posled-
ných kolách. Druhý pokus v ročnıḱu ných kolách. Druhý pokus v ročnıḱu 
1981/82 bol z našej strany už úspeš-1981/82 bol z našej strany už úspeš-
ný. Krajské	majstrovstvá sme vyhrali s ný. Krajské	majstrovstvá sme vyhrali s 
trojbodovým náskokom pred magne-trojbodovým náskokom pred magne-
zitármi z Jelšavy, tretı ́ skončil Baník	zitármi z Jelšavy, tretı ́ skončil Baník	
Rožňava.	 Postup sa však nerodil Rožňava.	 Postup sa však nerodil 
ľahko. Po jesennej časti si okrem favo-ľahko. Po jesennej časti si okrem favo-
rizovanej Jelšavy brúsil zuby na rizovanej Jelšavy brúsil zuby na 
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sa dramaticky rozhodovalo v posled-
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Ten čas ale letı.́ V júni uplynie presne Ten čas ale letı.́ V júni uplynie presne 
40 rokov od postupu futbalistov 40 rokov od postupu futbalistov 
Slovana	ZZ	Giraltovce	do vtedajšej II.	Slovana	ZZ	Giraltovce	do vtedajšej II.	
SNFL	–	východ. Vo futbalovej hierar-SNFL	–	východ. Vo futbalovej hierar-
chii to bola v rámci vtedajšej ČSSR	chii to bola v rámci vtedajšej ČSSR	
tretia najvyššia súťaž, hneď po fede-tretia najvyššia súťaž, hneď po fede-
rálnej I. futbalovej lige a I. SNFL (čo rálnej I. futbalovej lige a I. SNFL (čo 
boli v tej dobe de facto profesionálne boli v tej dobe de facto profesionálne 
formáty).formáty).

Trénerom nášho A tıḿu bol vtedy Igor	Trénerom nášho A tıḿu bol vtedy Igor	
Novák, s ktorým sa spája aj najsláv-Novák, s ktorým sa spája aj najsláv-
nejšia éra v 106- ročnej histórii klubu. nejšia éra v 106- ročnej histórii klubu. 
Igor bol pri giraltovskom kormidle Igor bol pri giraltovskom kormidle 
druhú sezónu a už počas tej prvej jeho druhú sezónu a už počas tej prvej jeho 

Ten čas ale letı.́ V júni uplynie presne 
40 rokov od postupu futbalistov 
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chii to bola v rámci vtedajšej ČSSR	
tretia najvyššia súťaž, hneď po fede-
rálnej I. futbalovej lige a I. SNFL (čo 
boli v tej dobe de facto profesionálne 
formáty).
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nejšia éra v 106- ročnej histórii klubu. 
Igor bol pri giraltovskom kormidle 
druhú sezónu a už počas tej prvej jeho 

40 ROKOV OD HISTORICKÉHO POSTUPU 40 ROKOV OD HISTORICKÉHO POSTUPU 

SLOVANA ZZ GIRALTOVCE SLOVANA ZZ GIRALTOVCE 

DO II. SNFL – VÝCHODDO II. SNFL – VÝCHOD
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uniformách prišli na	 Deň	 víťazstva	uniformách prišli na	 Deň	 víťazstva	
nad	fašizmom na niekoľkých autobu-nad	fašizmom na niekoľkých autobu-
soch zafandiť „svojim“ Jelšavčanom. A soch zafandiť „svojim“ Jelšavčanom. A 
diali sa veci. V polčase sme viedli diali sa veci. V polčase sme viedli 
gólom Štefana	Bačkaya, ale hostia po gólom Štefana	Bačkaya, ale hostia po 
prestávke otočili na 1 : 2 a s pomocou prestávke otočili na 1 : 2 a s pomocou 
rozhodcovského tria si tento stav rozhodcovského tria si tento stav 
držali až do samého záveru. Lenže bič držali až do samého záveru. Lenže bič 
plieskal na úplnom konci stretnutia a plieskal na úplnom konci stretnutia a 
po góle	Pavla	Paľu z pokutového kopu po góle	Pavla	Paľu z pokutového kopu 
v 88. minúte sme aj s deviatimi hráčmi v 88. minúte sme aj s deviatimi hráčmi 
uhrali mimoriadne cennú remıźu, po uhrali mimoriadne cennú remıźu, po 
ktorej sme už do konca súťaže ktorej sme už do konca súťaže 
prehrali len raz. Na posledný duel prehrali len raz. Na posledný duel 
ročnı́ka sme v oklieštenej zostave ročnı́ka sme v oklieštenej zostave 
cestovali do Košıć na štadión miest-cestovali do Košıć na štadión miest-
nych Spojov. V tabuľke sme mali nych Spojov. V tabuľke sme mali 
rovných 40 bodov, takže matematicky rovných 40 bodov, takže matematicky 
nám stačilo na spečatenie postupu nám stačilo na spečatenie postupu 
remizovať, čo sa aj potvrdilo a zápas remizovať, čo sa aj potvrdilo a zápas 
sa skončil 1 : 1. Legendárna fotka kraj-sa skončil 1 : 1. Legendárna fotka kraj-
ských šampiónov vznikla tesne po ských šampiónov vznikla tesne po 
záverečnom hvizde v Košiciach. záverečnom hvizde v Košiciach. 
Nechýba na nej ani náš strelec par Nechýba na nej ani náš strelec par 
excellance Jozef	Goliaš, ktorý si krátko excellance Jozef	Goliaš, ktorý si krátko 
pred týmto kľúčovým zápasom zlomil pred týmto kľúčovým zápasom zlomil 
nohu, takže je na nej v civile. V nohu, takže je na nej v civile. V 
hornom rade zľava sú: Ladislav	Mati,	hornom rade zľava sú: Ladislav	Mati,	
Jozef	 Kokoška,	 Ing.	 Pavol	 Paľa,	 Jozef	Jozef	 Kokoška,	 Ing.	 Pavol	 Paľa,	 Jozef	
Kožlej,	Jozef	Goliaš, tréner	Igor	Novák Kožlej,	Jozef	Goliaš, tréner	Igor	Novák 
a tajomnı́k klubu Milan	 Varganin.	a tajomnı́k klubu Milan	 Varganin.	
Dolný rad zľava:	Ján	Kmec,	Jozef	Gnap,	Dolný rad zľava:	Ján	Kmec,	Jozef	Gnap,	
Pavol	 Cigan,	 Jozef	 Mikula,	 Štefan	Pavol	 Cigan,	 Jozef	 Mikula,	 Štefan	
Bačkay,	 Miroslav	 Knap	 a	 Miroslav	Bačkay,	 Miroslav	 Knap	 a	 Miroslav	
Dvorský.	Okrem nich boli v majstrov-Dvorský.	Okrem nich boli v majstrov-
skom kádri ešte	 Jozef	 Krajčík,	 Anton	skom kádri ešte	 Jozef	 Krajčík,	 Anton	
Mikita,	Anton	Lejko,	Vladimír	Michal-Mikita,	Anton	Lejko,	Vladimír	Michal-
čík	 a	 František	 Bandžák, ktorı́ z čík	 a	 František	 Bandžák, ktorı́ z 
rôznych dôvodov do Košıć na Spoje rôznych dôvodov do Košıć na Spoje 
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excellance Jozef	Goliaš, ktorý si krátko 
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Mikita,	Anton	Lejko,	Vladimír	Michal-
čík	 a	 František	 Bandžák, ktorı́ z 
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V tej dobe bolo ešte vıť́azstvo za dva V tej dobe bolo ešte vıť́azstvo za dva 
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niektoré duely v tejto postupovej sezó-
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Jelšavy	dorazil	do	Giraltoviec	početný 
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TJ	Slovan	ZZ.	Oslavy trvali dva týždne, TJ	Slovan	ZZ.	Oslavy trvali dva týždne, 
ale potom sa už musela naša kabıńa ale potom sa už musela naša kabıńa 
chystať (aj s čerstvými posilami) na chystať (aj s čerstvými posilami) na 
nový level a nové dobrodružstvo.  Na nový level a nové dobrodružstvo.  Na 
to, ako sa im v II.	SNFL	–	východ	darilo, to, ako sa im v II.	SNFL	–	východ	darilo, 
si zaspomıńame v letnom dvojčıśle si zaspomıńame v letnom dvojčıśle 
Spravodajcu. Spravodajcu. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

	Foto:	archív	MFK	Slovan	Giraltovce	Foto:	archív	MFK	Slovan	Giraltovce
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Končár,	vedúci mužstva	Miroslav	Deut-Končár,	vedúci mužstva	Miroslav	Deut-
sch, masér	 Ján	 Švač a všetci obetavı ́sch, masér	 Ján	 Švač a všetci obetavı ́
členovia výboru futbalového oddielu členovia výboru futbalového oddielu 
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TOP 10 v Sobranciach. S domácim TOP 10 v Sobranciach. S domácim 
Sobraneckom sme remizovali 1 : 1, Sobraneckom sme remizovali 1 : 1, 
keď vyrovnávajúci gól zaznamenal keď vyrovnávajúci gól zaznamenal 
Marián	Kuriplach v 86. minúte. Týmto Marián	Kuriplach v 86. minúte. Týmto 
zápisom sme sa vrátili na deviatu zápisom sme sa vrátili na deviatu 
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zápisom sme sa vrátili na deviatu 

V máji sme využili priaznivý žreb a ani V máji sme využili priaznivý žreb a ani 
raz neprehrali. Celkovo sme nazbie-raz neprehrali. Celkovo sme nazbie-
rali 8 bodov po dvoch výhrach a dvoch rali 8 bodov po dvoch výhrach a dvoch 
remıźach. Najprv sme zıśkali mimo-remıźach. Najprv sme zıśkali mimo-
riadne cenný bod v priamom súboji o riadne cenný bod v priamom súboji o 
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V MÁJI BEZ PREHRY, ALE MOHLO BYŤ AJ LEPŠIEV MÁJI BEZ PREHRY, ALE MOHLO BYŤ AJ LEPŠIEV MÁJI BEZ PREHRY, ALE MOHLO BYŤ AJ LEPŠIE

III.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHOD
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šı́m tı́mom v treťoligovej tabuľke. šı́m tı́mom v treťoligovej tabuľke. 
Dobrá správa je, že sme tentoraz v Dobrá správa je, že sme tentoraz v 
záveroch zápasov zıśkavali body my, záveroch zápasov zıśkavali body my, 
nie naši súperi. A tento fakt treba nie naši súperi. A tento fakt treba 
oceniť. Na čele tabuľky je 1. FC Tatran oceniť. Na čele tabuľky je 1. FC Tatran 
Prešov a je už len krok od triumfu, na Prešov a je už len krok od triumfu, na 
chvoste je po 27. kole Pokrok SEZ chvoste je po 27. kole Pokrok SEZ 
Krompachy, ale len s minimálnou stra-Krompachy, ale len s minimálnou stra-
tou na Rudňany, Svidnıḱ a Raslavice. V tou na Rudňany, Svidnıḱ a Raslavice. V 
júni odohráme posledné tri duely v júni odohráme posledné tri duely v 
ročnıḱu 2021/2022, všetky s klubmi z ročnıḱu 2021/2022, všetky s klubmi z 
hornej polovice tabuľky, takže na hornej polovice tabuľky, takže na 
záver sezóny nás čaká ešte poriadna záver sezóny nás čaká ešte poriadna 
fuška.fuška.

Program	stretnutí	na	jún	je	nasle-Program	stretnutí	na	jún	je	nasle-
dovný:dovný:

4. 6. 2022 S�K Odeva Lipany – MFK	4. 6. 2022 S�K Odeva Lipany – MFK	
Slovan (28. kolo o 17.00)Slovan (28. kolo o 17.00)

11. 6. 2022 MFK	Slovan – 1. FC 11. 6. 2022 MFK	Slovan – 1. FC 
Tatran Prešov (29. kolo o 17.00)Tatran Prešov (29. kolo o 17.00)

18. 6. 2022 MFK	Slovan – Slávia TU 18. 6. 2022 MFK	Slovan – Slávia TU 
Košice (30. kolo o 17.00)Košice (30. kolo o 17.00)

Text:	Vladislav	Kristiňák Text:	Vladislav	Kristiňák 
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Dobrá správa je, že sme tentoraz v 
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ustrážili si ustrážili si 
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závere aspoň remizovali 3 : 3. Obrat v 
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Smeti naše každodenné - dnes smetı ́cintorıńskeSmeti naše každodenné - dnes smetı ́cintorıńske

Čo	kupuješ,	to	podporuješ.Čo	kupuješ,	to	podporuješ.

   
Smeti naše každodenné - dnes smetı ́cintorıńske

Čo	kupuješ,	to	podporuješ.

Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend

Sme na začiatku leta, nie je november, Sme na začiatku leta, nie je november, 
ani Dušičky, prečo sa teda venovať ani Dušičky, prečo sa teda venovať 
odpadom na cintorıńe? Je jún a na odpadom na cintorıńe? Je jún a na 
cintorıńoch to vyzerá presne tak, ako cintorıńoch to vyzerá presne tak, ako 
na Dušičky. Hroby sú obsypané sviet-na Dušičky. Hroby sú obsypané sviet-
nikmi, kvetmi. A aby to bolo čo nikmi, kvetmi. A aby to bolo čo 
„najtrvácnejšie“, tak umelými sviet-„najtrvácnejšie“, tak umelými sviet-
nikmi, umelými kvetmi... Trocha nikmi, umelými kvetmi... Trocha 
poslúžia, určite tých zosnulých nepo-poslúžia, určite tých zosnulých nepo-
tešia a skončia v odpadovom koši.tešia a skončia v odpadovom koši.

Nie je to inak ani na našom cintorıńe. Nie je to inak ani na našom cintorıńe. 
Nenájdete hrob, kde by niečo „večné“ Nenájdete hrob, kde by niečo „večné“ 
nebolo. Sú hroby, na ktorých je viac nebolo. Sú hroby, na ktorých je viac 
ako 30 kahancov. Aj keď veľká časť ako 30 kahancov. Aj keď veľká časť 
vyspel ého sveta prechádza na vyspel ého sveta prechádza na 
prıŕodné materiály a živé kvety, u nás prıŕodné materiály a živé kvety, u nás 
to ešte vôbec nie je vidieť. to ešte vôbec nie je vidieť. 

Cintorıń je symbolom pominuteľnosti Cintorıń je symbolom pominuteľnosti 
a kolobehu života. Ten sa týka i neži-a kolobehu života. Ten sa týka i neži-
vých vecı ́ a nakladanie s nimi sa v vých vecı ́ a nakladanie s nimi sa v 
konečnom dôsledku dotýka i nás. konečnom dôsledku dotýka i nás. 
Myslite na to uži pri nasledujúcom Myslite na to uži pri nasledujúcom 
nákupe a dajte prednosť riešeniam, nákupe a dajte prednosť riešeniam, 
ktoré majú budúcnosť.ktoré majú budúcnosť.

Kde	končí	odpad	z	cintorína?Kde	končí	odpad	z	cintorína?

Určite ste si všimli pri vstupe na cinto-Určite ste si všimli pri vstupe na cinto-
rı́n farebné nádoby na triedený rı́n farebné nádoby na triedený 
odpad, ale aj vedľa stojací	 nadroz-odpad, ale aj vedľa stojací	 nadroz-
merný	 veľkokapacitný	 kontajner.	 A merný	 veľkokapacitný	 kontajner.	 A 
práve tam končı ́skoro 100 % odpadu práve tam končı ́skoro 100 % odpadu 
z cintorı́na. Obsah kontajnera sa z cintorı́na. Obsah kontajnera sa 
vyprázdni na skládke odpadov a vyprázdni na skládke odpadov a 

Sme na začiatku leta, nie je november, 
ani Dušičky, prečo sa teda venovať 
odpadom na cintorıńe? Je jún a na 
cintorıńoch to vyzerá presne tak, ako 
na Dušičky. Hroby sú obsypané sviet-
nikmi, kvetmi. A aby to bolo čo 
„najtrvácnejšie“, tak umelými sviet-
nikmi, umelými kvetmi... Trocha 
poslúžia, určite tých zosnulých nepo-
tešia a skončia v odpadovom koši.

Nie je to inak ani na našom cintorıńe. 
Nenájdete hrob, kde by niečo „večné“ 
nebolo. Sú hroby, na ktorých je viac 
ako 30 kahancov. Aj keď veľká časť 
vyspel ého sveta prechádza na 
prıŕodné materiály a živé kvety, u nás 
to ešte vôbec nie je vidieť. 

Cintorıń je symbolom pominuteľnosti 
a kolobehu života. Ten sa týka i neži-
vých vecı ́ a nakladanie s nimi sa v 
konečnom dôsledku dotýka i nás. 
Myslite na to uži pri nasledujúcom 
nákupe a dajte prednosť riešeniam, 
ktoré majú budúcnosť.

Kde	končí	odpad	z	cintorína?

Určite ste si všimli pri vstupe na cinto-
rı́n farebné nádoby na triedený 
odpad, ale aj vedľa stojací	 nadroz-
merný	 veľkokapacitný	 kontajner.	 A 
práve tam končı ́skoro 100 % odpadu 
z cintorı́na. Obsah kontajnera sa 
vyprázdni na skládke odpadov a 

„slúži“ svojmu účelu ďalej a dookola. „slúži“ svojmu účelu ďalej a dookola. 
Nekonečný kolotoč. Odpad z cinto-Nekonečný kolotoč. Odpad z cinto-
rıńa teda končı,́ až na malé výnimky, rıńa teda končı,́ až na malé výnimky, 
všetok na skládke, kde sa rozkladá všetok na skládke, kde sa rozkladá 
bez prıśtupu vzduchu a výsledkom je bez prıśtupu vzduchu a výsledkom je 
produkcia skládkových plynov, najmä produkcia skládkových plynov, najmä 
CO2 a metánu.CO2 a metánu.

Prečo	 je	 odpad	 z	 cintorína	 ťažko	Prečo	 je	 odpad	 z	 cintorína	 ťažko	
triediteľný?triediteľný?

Dôvodom je jeho zloženie. Nie je to Dôvodom je jeho zloženie. Nie je to 
čistý plast, ktorý sa dá jednoducho čistý plast, ktorý sa dá jednoducho 
vytriediť. Nie je to čisté sklo, ktoré vytriediť. Nie je to čisté sklo, ktoré 
môže ıśť do zelenej nádoby. Nie je to môže ıśť do zelenej nádoby. Nie je to 
čistý veniec. Všetko sú to kombino-čistý veniec. Všetko sú to kombino-
vané materiály, veľmi ťažko triediteľ-vané materiály, veľmi ťažko triediteľ-
né. Aspoň pre „konzumne“ sa správa-né. Aspoň pre „konzumne“ sa správa-
júceho návštevnıḱa cintorıńa. Z� iadne júceho návštevnıḱa cintorıńa. Z� iadne 
rozoberanie, len vyhodiť do najbliž-rozoberanie, len vyhodiť do najbliž-
šieho kontajnera. šieho kontajnera. 

Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša 
vyrobené z viacerých materiálov a vyrobené z viacerých materiálov a 
nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou 
sú tak odsúdené na skládku odpadov, sú tak odsúdené na skládku odpadov, 
kde sa rozkladajú stovky rokov. kde sa rozkladajú stovky rokov. 
Veľkým problémom je aj množstvo Veľkým problémom je aj množstvo 
sviečok v plastovom alebo sklenenom sviečok v plastovom alebo sklenenom 
obale. Ak sa nevytriedia, končia na obale. Ak sa nevytriedia, končia na 
skládkach, kde sa menia na „večný skládkach, kde sa menia na „večný 
odpad“.odpad“.

Dá	sa	to	zmeniť?	Určite	áno.	Ako?Dá	sa	to	zmeniť?	Určite	áno.	Ako?

Každý môže priložiť ruku k dielu. Každý môže priložiť ruku k dielu. 
Rezervy má mesto ako správca cinto-Rezervy má mesto ako správca cinto-

„slúži“ svojmu účelu ďalej a dookola. 
Nekonečný kolotoč. Odpad z cinto-
rıńa teda končı,́ až na malé výnimky, 
všetok na skládke, kde sa rozkladá 
bez prıśtupu vzduchu a výsledkom je 
produkcia skládkových plynov, najmä 
CO2 a metánu.

Prečo	 je	 odpad	 z	 cintorína	 ťažko	
triediteľný?

Dôvodom je jeho zloženie. Nie je to 
čistý plast, ktorý sa dá jednoducho 
vytriediť. Nie je to čisté sklo, ktoré 
môže ıśť do zelenej nádoby. Nie je to 
čistý veniec. Všetko sú to kombino-
vané materiály, veľmi ťažko triediteľ-
né. Aspoň pre „konzumne“ sa správa-
júceho návštevnıḱa cintorıńa. Z� iadne 
rozoberanie, len vyhodiť do najbliž-
šieho kontajnera. 

Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša 
vyrobené z viacerých materiálov a 
nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou 
sú tak odsúdené na skládku odpadov, 
kde sa rozkladajú stovky rokov. 
Veľkým problémom je aj množstvo 
sviečok v plastovom alebo sklenenom 
obale. Ak sa nevytriedia, končia na 
skládkach, kde sa menia na „večný 
odpad“.

Dá	sa	to	zmeniť?	Určite	áno.	Ako?

Každý môže priložiť ruku k dielu. 
Rezervy má mesto ako správca cinto-
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rı́na,  rezervy majú  výrobcovia rı́na,  rezervy majú  výrobcovia 
„ozdôb“ a samozrejme, 	 najviac	„ozdôb“ a samozrejme, 	 najviac	
môžeme	 veci	 pomôcť	 my	 ľudia,	 tzv.	môžeme	 veci	 pomôcť	 my	 ľudia,	 tzv.	
pozostalí.pozostalí.

üüMenej je niekedy viac. Veľké množ-Menej je niekedy viac. Veľké množ-

stvo ozdôb na hrobe ešte nič neho-stvo ozdôb na hrobe ešte nič neho-
vorı́ o veľkosti spomienky na vorı́ o veľkosti spomienky na 
zosnulého. zosnulého. 

üüNekupujme veci, ktorých osud sa Nekupujme veci, ktorých osud sa 

nenávratne končı́  na skládke. nenávratne končı́  na skládke. 
Produkty na jedno použitie a ich Produkty na jedno použitie a ich 
následné vyhadzovanie sú v pomy-následné vyhadzovanie sú v pomy-
selnom rozpore s ideou Dušičiek.selnom rozpore s ideou Dušičiek.

üü Prechod od umelých k Prechod od umelých k 

prı́rodným materiálom by prı́rodným materiálom by 
zmenil samotný charakter zmenil samotný charakter 
o d p a d u  n a  c i n t o r ı́ n e . o d p a d u  n a  c i n t o r ı́ n e . 
Potreba „zelenej“ nádoby na Potreba „zelenej“ nádoby na 
našom cintorı́ne je už aj našom cintorı́ne je už aj 
teraz  –  pož iadavka na teraz  –  pož iadavka na 
správcu a vedenie mesta je správcu a vedenie mesta je 
tu už dlho, bohužiaľ, všetko tu už dlho, bohužiaľ, všetko 
t r v á  t a k  d l h o . . .  P o d ľa t r v á  t a k  d l h o . . .  P o d ľa 
analýzy odpadov z cintorıńa analýzy odpadov z cintorıńa 
v jednom meste na Sloven-v jednom meste na Sloven-
sku tvorı ́biologicky rozloži-sku tvorı ́biologicky rozloži-
teľný odpad až 57 % celko-teľný odpad až 57 % celko-
vých odpadov a až 86 % vých odpadov a až 86 % 
odpadov je takých, ktoré sa odpadov je takých, ktoré sa 
dajú vytriediť. U nás skoro dajú vytriediť. U nás skoro 
všetko končı ́na skládke.všetko končı ́na skládke.

üü Použı́vanı́m prı́rodných Použı́vanı́m prı́rodných 

m a t e r i á l o v  v r a c i a m e m a t e r i á l o v  v r a c i a m e 
prıŕode to, čo nám ona dáva. prıŕode to, čo nám ona dáva. 
J e d n o d u c h ý  p r ı́ r o d n ý J e d n o d u c h ý  p r ı́ r o d n ý 
veniec sı́ce nevydržı́  na veniec sı́ce nevydržı́  na 
hrobe mesiace, no takisto hrobe mesiace, no takisto 
ako život, aj prıŕodný výro-ako život, aj prıŕodný výro-

rı́na,  rezervy majú  výrobcovia 
„ozdôb“ a samozrejme, 	 najviac	
môžeme	 veci	 pomôcť	 my	 ľudia,	 tzv.	
pozostalí.

üMenej je niekedy viac. Veľké množ-

stvo ozdôb na hrobe ešte nič neho-
vorı́ o veľkosti spomienky na 
zosnulého. 

üNekupujme veci, ktorých osud sa 

nenávratne končı́  na skládke. 
Produkty na jedno použitie a ich 
následné vyhadzovanie sú v pomy-
selnom rozpore s ideou Dušičiek.

ü Prechod od umelých k 

prı́rodným materiálom by 
zmenil samotný charakter 
o d p a d u  n a  c i n t o r ı́ n e . 
Potreba „zelenej“ nádoby na 
našom cintorı́ne je už aj 
teraz  –  pož iadavka na 
správcu a vedenie mesta je 
tu už dlho, bohužiaľ, všetko 
t r v á  t a k  d l h o . . .  P o d ľa 
analýzy odpadov z cintorıńa 
v jednom meste na Sloven-
sku tvorı ́biologicky rozloži-
teľný odpad až 57 % celko-
vých odpadov a až 86 % 
odpadov je takých, ktoré sa 
dajú vytriediť. U nás skoro 
všetko končı ́na skládke.

ü Použı́vanı́m prı́rodných 

m a t e r i á l o v  v r a c i a m e 
prıŕode to, čo nám ona dáva. 
J e d n o d u c h ý  p r ı́ r o d n ý 
veniec sı́ce nevydržı́  na 
hrobe mesiace, no takisto 
ako život, aj prıŕodný výro-

bok je pominuteľný. Zloženie bok je pominuteľný. Zloženie 
produktov ovplyvniť nevieme, produktov ovplyvniť nevieme, 
môžeme ale využıv́ať veci, ktoré sa môžeme ale využıv́ať veci, ktoré sa 
do prı́rody vracajú predsa len do prı́rody vracajú predsa len 
ľahšie. Rozhodovať sa ekologicky ľahšie. Rozhodovať sa ekologicky 
musıḿe už na samom začiatku.musıḿe už na samom začiatku.

üü Trieďme aj na cintorı́ne. Doma Trieďme aj na cintorı́ne. Doma 

nám to ide celkom dobre. Aj nám to ide celkom dobre. Aj 
prıŕodné materiály raz skončia ako prıŕodné materiály raz skončia ako 
odpad. Z� ivé kvety bez plastových odpad. Z� ivé kvety bez plastových 
obalov, stužiek a drôtikov, kvety z obalov, stužiek a drôtikov, kvety z 
kvetináčov, burinu, lıśtie či koná-kvetináčov, burinu, lıśtie či koná-
riky vytrieďme, aby zbytočne nepu-riky vytrieďme, aby zbytočne nepu-
tovali na skládku.tovali na skládku.

bok je pominuteľný. Zloženie 
produktov ovplyvniť nevieme, 
môžeme ale využıv́ať veci, ktoré sa 
do prı́rody vracajú predsa len 
ľahšie. Rozhodovať sa ekologicky 
musıḿe už na samom začiatku.

ü Trieďme aj na cintorı́ne. Doma 

nám to ide celkom dobre. Aj 
prıŕodné materiály raz skončia ako 
odpad. Z� ivé kvety bez plastových 
obalov, stužiek a drôtikov, kvety z 
kvetináčov, burinu, lıśtie či koná-
riky vytrieďme, aby zbytočne nepu-
tovali na skládku.



üüMalá zmena – veľký výsledok. Malá zmena – veľký výsledok. 

Skúsme to už odteraz robiť inak. Skúsme to už odteraz robiť inak. 
Namiesto umelých kvetov, vencov Namiesto umelých kvetov, vencov 
a iných ozdôb prinesme na hroby a iných ozdôb prinesme na hroby 
našich blıźkych živé kvety, alebo našich blıźkych živé kvety, alebo 
kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydr-kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydr-
žia možno menej ako umelé, ale žia možno menej ako umelé, ale 
prečo by mali byť drahé náhrobné prečo by mali byť drahé náhrobné 
kamenné dosky založené celý rok kamenné dosky založené celý rok 
lacnými umelými kvetmi? Staviť lacnými umelými kvetmi? Staviť 
môžeme aj na výzdobu z prıŕod-môžeme aj na výzdobu z prıŕod-
ných materiálov – šišky, sušené ných materiálov – šišky, sušené 
kvety či ihličie. Ak už máme skle-kvety či ihličie. Ak už máme skle-
nené kahance alebo svietniky, nené kahance alebo svietniky, 
použı́vajme ich čo najdlhšie. použı́vajme ich čo najdlhšie. 
Nenosme si každý „svoj“ kahanec, Nenosme si každý „svoj“ kahanec, 
využıv́ajme tie, ktoré už na hrobe využıv́ajme tie, ktoré už na hrobe 
sú. A je ich tam tak veľa. Za zváženie sú. A je ich tam tak veľa. Za zváženie 
stojı ́použitie sviečok zo sójového stojı ́použitie sviečok zo sójového 
alebo včelieho vosku...alebo včelieho vosku...

üMalá zmena – veľký výsledok. 

Skúsme to už odteraz robiť inak. 
Namiesto umelých kvetov, vencov 
a iných ozdôb prinesme na hroby 
našich blıźkych živé kvety, alebo 
kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydr-
žia možno menej ako umelé, ale 
prečo by mali byť drahé náhrobné 
kamenné dosky založené celý rok 
lacnými umelými kvetmi? Staviť 
môžeme aj na výzdobu z prıŕod-
ných materiálov – šišky, sušené 
kvety či ihličie. Ak už máme skle-
nené kahance alebo svietniky, 
použı́vajme ich čo najdlhšie. 
Nenosme si každý „svoj“ kahanec, 
využıv́ajme tie, ktoré už na hrobe 
sú. A je ich tam tak veľa. Za zváženie 
stojı ́použitie sviečok zo sójového 
alebo včelieho vosku...

Nečakajme so zmenami nášho sprá-Nečakajme so zmenami nášho sprá-
vania na cintorıńoch až na Dušičky. vania na cintorıńoch až na Dušičky. 
Zmeniť ho môžeme kedykoľvek. Zmeniť ho môžeme kedykoľvek. 
Najlepšie hneď..Najlepšie hneď..

Dobrých prıḱladov máme veľa všade Dobrých prıḱladov máme veľa všade 
okolo nás. Na poslednom pohrebe, na okolo nás. Na poslednom pohrebe, na 
ktorom som sa zúčastnil, boli na ktorom som sa zúčastnil, boli na 
hrobe iba živé kvety a veniec z prıŕod-hrobe iba živé kvety a veniec z prıŕod-
ných materiálov. S�koda len, že keď ných materiálov. S�koda len, že keď 
„doslúžia“, musia skončiť vo veľkoob-„doslúžia“, musia skončiť vo veľkoob-
jemovom kontajneri na zmesový jemovom kontajneri na zmesový 
odpad. Verıḿ, že sa tak nemusı ́stať a odpad. Verıḿ, že sa tak nemusı ́stať a 
„zelený“ kontajner tam bude už v „zelený“ kontajner tam bude už v 
najbližšıćh dňoch.najbližšıćh dňoch.

Našıḿ cieľom by malo byť mať na Našıḿ cieľom by malo byť mať na 
cintorı́ne čo najväčšı́ kontajner na cintorı́ne čo najväčšı́ kontajner na 
„zelený“ odpad a ten najmenšı́ na „zelený“ odpad a ten najmenšı́ na 
zmesový odpad, ktorý končı ́na sklád-zmesový odpad, ktorý končı ́na sklád-
ke.ke.

Dušan	VerčimakDušan	Verčimak

Nečakajme so zmenami nášho sprá-
vania na cintorıńoch až na Dušičky. 
Zmeniť ho môžeme kedykoľvek. 
Najlepšie hneď..

Dobrých prıḱladov máme veľa všade 
okolo nás. Na poslednom pohrebe, na 
ktorom som sa zúčastnil, boli na 
hrobe iba živé kvety a veniec z prıŕod-
ných materiálov. S�koda len, že keď 
„doslúžia“, musia skončiť vo veľkoob-
jemovom kontajneri na zmesový 
odpad. Verıḿ, že sa tak nemusı ́stať a 
„zelený“ kontajner tam bude už v 
najbližšıćh dňoch.

Našıḿ cieľom by malo byť mať na 
cintorı́ne čo najväčšı́ kontajner na 
„zelený“ odpad a ten najmenšı́ na 
zmesový odpad, ktorý končı ́na sklád-
ke.

Dušan	Verčimak




