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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
ako už aj naši predkovia hovorili         ako už aj naši predkovia hovorili         
(a konali!), máj je časom ľúbosti. Už v (a konali!), máj je časom ľúbosti. Už v 
prvých májových dňoch sa kedysi na prvých májových dňoch sa kedysi na 
dedinách stavali máje ako prejav dedinách stavali máje ako prejav 
náklonnosti mládencov k dievčatám. náklonnosti mládencov k dievčatám. 
Tradı́cie a zvyky sa na mnohých Tradı́cie a zvyky sa na mnohých 
miestach Slovenska opakujú dodnes. miestach Slovenska opakujú dodnes. 
D� alšıḿ prejavom lásky v máji je bozk D� alšıḿ prejavom lásky v máji je bozk 
pod zakvitnutou čerešňou a druhá pod zakvitnutou čerešňou a druhá 
májová nedeľa je venovaná všetkým májová nedeľa je venovaná všetkým 
mamám ako prejav našej vďačnosti za mamám ako prejav našej vďačnosti za 
ich lásku. Kde má pôvod tento mesiac ich lásku. Kde má pôvod tento mesiac 
lásky? lásky? 

V minulosti sa májové obdobie začı-́V minulosti sa májové obdobie začı-́
nalo sláviť sviatkom Beltain, ktorı ́nalo sláviť sviatkom Beltain, ktorı ́
nesie aj iný názov, a to Noc ohňov. nesie aj iný názov, a to Noc ohňov. 
Túto noc z 30. aprıĺa na 1. mája sa Túto noc z 30. aprıĺa na 1. mája sa 
zakladali ohne a pálilo sa všetko zlé a zakladali ohne a pálilo sa všetko zlé a 
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nečisté. A tak v májových dňoch pries-nečisté. A tak v májových dňoch pries-
tor dostali láska, čistota, znovuzrode-tor dostali láska, čistota, znovuzrode-
nie. Neskôr tento sviatok zanikol. nie. Neskôr tento sviatok zanikol. 

Symbolicky v máji aj my prechá-Symbolicky v máji aj my prechá-
dzame do nového obdobia. Sme dzame do nového obdobia. Sme 
častejšie vonku, v záhradách, sadoch, častejšie vonku, v záhradách, sadoch, 
v prıŕode, pri športe. Viac aktıv́ni po v prıŕode, pri športe. Viac aktıv́ni po 
zimných mesiacoch, po prekonanı ́zimných mesiacoch, po prekonanı ́
jarnej únavy, s myšlienkou na blıž́iace jarnej únavy, s myšlienkou na blıž́iace 
sa už skoro letné dni sa nám určite sa už skoro letné dni sa nám určite 
ľahšie prežıv́a každodenný život. Aký ľahšie prežıv́a každodenný život. Aký 
každodenný ž ivot bol  v aprı́ l i , každodenný ž ivot bol  v aprı́ l i , 
prı́padne čo všetko zaujı́mavé nás prı́padne čo všetko zaujı́mavé nás 
čaká v máji a v nasledujúcich mesia-čaká v máji a v nasledujúcich mesia-
coch, si môžete prečıt́ať aj v našom coch, si môžete prečıt́ať aj v našom 
novom čı́sle, ktoré sme pre vás s novom čı́sle, ktoré sme pre vás s 
láskou pripravili.láskou pripravili.
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sa už skoro letné dni sa nám určite 
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riť priestor o 900 m2. Momentálne v riť priestor o 900 m2. Momentálne v 
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riť priestor o 900 m2. Momentálne v 
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nanci sa často zvážajú do práce auta-nanci sa často zvážajú do práce auta-
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pomeru, alebo museli po krátkom 
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nie je pre firmu prijateľné. Zamest-
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vedúci odboru dopravy. vedúci odboru dopravy. 
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dôležité vedieť, ako sa bude firma 
ďalej rozvıj́ať, aby sa o nejaký čas opäť 
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nı́k pri vstupe do vestibulu akoby nı́k pri vstupe do vestibulu akoby 
ostal ohromený. Nikto určite nečakal ostal ohromený. Nikto určite nečakal 
také nádherné dekorácie, tradičné, také nádherné dekorácie, tradičné, 
moderné, megalomanské či miniatúr-moderné, megalomanské či miniatúr-
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dili tú správnu jarnú atmosféru. 
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kurenčnou výstavou. Každý návštev-
nı́k pri vstupe do vestibulu akoby 
ostal ohromený. Nikto určite nečakal 
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moderné, megalomanské či miniatúr-

VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIEVEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIEVEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIEVEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIEVEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIEVEĽKONOČNÁ VÝSTAVA BEZ KONKURENCIE
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ne, hýriace pestrými farbami, alebo ne, hýriace pestrými farbami, alebo 
v nenápadných tónoch prı́rody. v nenápadných tónoch prı́rody. 
Každá škola si svoje miestečko na Každá škola si svoje miestečko na 
výstave dekorovala tak, aby vytvá-výstave dekorovala tak, aby vytvá-
ralo jeden celok a nepôsobilo chao-ralo jeden celok a nepôsobilo chao-
ticky. ticky. 

Základná škola prekvapila nádher-Základná škola prekvapila nádher-
nými prıŕodnými dekoráciami, také nými prıŕodnými dekoráciami, také 
dokonalé by ste nezohnali ani v dokonalé by ste nezohnali ani v 
obchodných reťazcoch. Bravúrne obchodných reťazcoch. Bravúrne 
pretvorili staré dáždniky, posiate pretvorili staré dáždniky, posiate 
kvietkami sa zmenili na jarnú            kvietkami sa zmenili na jarnú            
okrasu. okrasu. 

ZUS�  vytvorila nástenné dekorácie           ZUS�  vytvorila nástenné dekorácie           
s použitıḿ rôznych technıḱ a materi-s použitıḿ rôznych technıḱ a materi-
álov. Talent žiakov sa nezaprel ani álov. Talent žiakov sa nezaprel ani 
pri tvorbe rôznych menšıćh  dekorá-pri tvorbe rôznych menšıćh  dekorá-
ciı.́ciı.́

MS�  ohúrila veľkonočnými vajıč́kami. MS�  ohúrila veľkonočnými vajıč́kami. 
Správne povedané, gigantickými Správne povedané, gigantickými 
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pretvorili staré dáždniky, posiate 
kvietkami sa zmenili na jarnú            
okrasu. 

ZUS�  vytvorila nástenné dekorácie           
s použitıḿ rôznych technıḱ a materi-
álov. Talent žiakov sa nezaprel ani 
pri tvorbe rôznych menšıćh  dekorá-
ciı.́

MS�  ohúrila veľkonočnými vajıč́kami. 
Správne povedané, gigantickými 
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zdobenými vajciami. Takmer metrové zdobenými vajciami. Takmer metrové 
vajıč́ka trónili nielen vo vestibule, ale vajıč́ka trónili nielen vo vestibule, ale 
aj na námestı ́ v dekoračnom košıḱu. aj na námestı ́ v dekoračnom košıḱu. 
Každé bolo vyrobené inou technikou, Každé bolo vyrobené inou technikou, 
s použitı́m rôzneho materiálu a s použitı́m rôzneho materiálu a 
návštevnıći neverili, že sú vyrobené návštevnıći neverili, že sú vyrobené 
ručne.ručne.

Súkromná základná škola vytvorila Súkromná základná škola vytvorila 
jeden tematický celok, a to časť jeden tematický celok, a to časť 
chyžky s pieckou, ktorá bola do detai-chyžky s pieckou, ktorá bola do detai-
lov postavená tak, lov postavená tak, 
akoby ste sa nachá-akoby ste sa nachá-
dzali v minulosti dzali v minulosti 
počas Veľkej noci. V počas Veľkej noci. V 
piecke sa práve piecke sa práve 
piekol koláč, na nej piekol koláč, na nej 
u ž  č a k a l i  s a m é u ž  č a k a l i  s a m é 
tradičné dobroty, tradičné dobroty, 
no a na tkanom no a na tkanom 
koberci oddycho-koberci oddycho-
v a l a  h ú s k a  s o v a l a  h ú s k a  s o 
svojimi mláďatka-svojimi mláďatka-
mi. mi. 

Prakt ická  škola Prakt ická  škola 

zdobenými vajciami. Takmer metrové 
vajıč́ka trónili nielen vo vestibule, ale 
aj na námestı ́ v dekoračnom košıḱu. 
Každé bolo vyrobené inou technikou, 
s použitı́m rôzneho materiálu a 
návštevnıći neverili, že sú vyrobené 
ručne.

Súkromná základná škola vytvorila 
jeden tematický celok, a to časť 
chyžky s pieckou, ktorá bola do detai-
lov postavená tak, 
akoby ste sa nachá-
dzali v minulosti 
počas Veľkej noci. V 
piecke sa práve 
piekol koláč, na nej 
u ž  č a k a l i  s a m é 
tradičné dobroty, 
no a na tkanom 
koberci oddycho-
v a l a  h ú s k a  s o 
svojimi mláďatka-
mi. 

Prakt ická  škola 

vytvorila veľkého slameného zajači-vytvorila veľkého slameného zajači-
ka, ktorý zdobil námestie a malı ́obdi-ka, ktorý zdobil námestie a malı ́obdi-
vovatelia sa pri ňom s radosťou fotili. vovatelia sa pri ňom s radosťou fotili. 

Kraslice zdobené voskom nesmú Kraslice zdobené voskom nesmú 
chýbať na žiadnom veľkonočnom chýbať na žiadnom veľkonočnom 
stole. Kto nemá odvahu pustiť sa do stole. Kto nemá odvahu pustiť sa do 
takého zdobenia, mohol si ich kúpiť takého zdobenia, mohol si ich kúpiť 
priamo na výstave. S� ikovné ruky pani priamo na výstave. S� ikovné ruky pani 
Márie Vojtovej vytvorili kraslice Márie Vojtovej vytvorili kraslice 
žiariace rôznymi farbami a na predaj žiariace rôznymi farbami a na predaj 

bol i  klasické ,  a j bol i  klasické ,  a j 
rôzne zaujıḿavo do rôzne zaujıḿavo do 
škrupinky vyre-škrupinky vyre-
zané tvary.zané tvary.

Za obohatenie a Za obohatenie a 
inšpirácie veľko-inšpirácie veľko-
nočných sviatkov nočných sviatkov 
ešte raz ďakujeme ešte raz ďakujeme 
v š e t k ý m ,  k t o r ı ́v š e t k ý m ,  k t o r ı ́
p r i s p e l i  s v o j o u p r i s p e l i  s v o j o u 
prácou k úspechu prácou k úspechu 
tejto výstavy. tejto výstavy. 

Text	a	foto:																	Text	a	foto:																	
Mária	OsifováMária	Osifová

vytvorila veľkého slameného zajači-
ka, ktorý zdobil námestie a malı ́obdi-
vovatelia sa pri ňom s radosťou fotili. 
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takého zdobenia, mohol si ich kúpiť 
priamo na výstave. S� ikovné ruky pani 
Márie Vojtovej vytvorili kraslice 
žiariace rôznymi farbami a na predaj 

bol i  klasické ,  a j 
rôzne zaujıḿavo do 
škrupinky vyre-
zané tvary.

Za obohatenie a 
inšpirácie veľko-
nočných sviatkov 
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v š e t k ý m ,  k t o r ı ́
p r i s p e l i  s v o j o u 
prácou k úspechu 
tejto výstavy. 

Text	a	foto:																	
Mária	Osifová
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8. marca 2022 sa žiaci 3. B triedy v 8. marca 2022 sa žiaci 3. B triedy v 
rı́mskokatolı́ckom kostole svätého rı́mskokatolı́ckom kostole svätého 
Cyrila a Metoda  modlili pobožnosť Cyrila a Metoda  modlili pobožnosť 
krıž́ovej cesty. Obetovali ju za všetky krıž́ovej cesty. Obetovali ju za všetky 
deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia 
hladom, chorobami, zomierajú vo hladom, chorobami, zomierajú vo 
vojnách a pri ťažkých prácach. Prosili vojnách a pri ťažkých prácach. Prosili 
sme za nášho pána riaditeľa, naše sme za nášho pána riaditeľa, naše 
panie učiteľky, pánov učiteľov, vycho-panie učiteľky, pánov učiteľov, vycho-
vávateľky, školnıḱov, kuchárky, upra-vávateľky, školnıḱov, kuchárky, upra-
tovačky. Za všetkých nás, aby sme si v tovačky. Za všetkých nás, aby sme si v 
škole aj doma pomáhali pri nesenı ́škole aj doma pomáhali pri nesenı ́
našich školských krıž́ov.našich školských krıž́ov.

Po dvojročnej prestávke žiaci devia-Po dvojročnej prestávke žiaci devia-
teho ročnıḱa absolvovali celosloven-teho ročnıḱa absolvovali celosloven-
ské testovanie zo slovenského jazyka ské testovanie zo slovenského jazyka 
a z matematiky. Pre deviatakov sú a z matematiky. Pre deviatakov sú 
výsledky z testovania dôležité. Ak sa výsledky z testovania dôležité. Ak sa 
im podarı ́zıśkať z obidvoch predme-im podarı ́zıśkať z obidvoch predme-
tov 90 %, budú prijatı́ na strednú tov 90 %, budú prijatı́ na strednú 
školu bez prijı́macı́ch pohovorov. školu bez prijı́macı́ch pohovorov. 
Verı́m,  že  takýchto deviatakov Verı́m,  že  takýchto deviatakov 
budeme mať viac. To sa ale dozvieme budeme mať viac. To sa ale dozvieme 
až 28. aprıĺa 2022. Ostatným žiakom až 28. aprıĺa 2022. Ostatným žiakom 
držıḿe palce na prijıḿacıćh pohovo-držıḿe palce na prijıḿacıćh pohovo-
roch, ktoré sa blıž́ia.roch, ktoré sa blıž́ia.

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubı́n, Okresné kolo Hviezdoslavov Kubı́n, 
ktoré sa konalo 31. marca 2022 v ktoré sa konalo 31. marca 2022 v 
Podduklianskom osvetovom stre-Podduklianskom osvetovom stre-
disku vo Svidnı́ku, nám prinieslo disku vo Svidnı́ku, nám prinieslo 
veľký úspech. Znova sme sa umiest-veľký úspech. Znova sme sa umiest-
nili na popredných priečkach, z nili na popredných priečkach, z 
ktorých sa tešıḿe. Prvé miesto v prvej ktorých sa tešıḿe. Prvé miesto v prvej 
kategórii zı́skala Alžbetka Filová          kategórii zı́skala Alžbetka Filová          
(2. A) s prozaickou ukážkou. Svojou (2. A) s prozaickou ukážkou. Svojou 

8. marca 2022 sa žiaci 3. B triedy v 
rı́mskokatolı́ckom kostole svätého 
Cyrila a Metoda  modlili pobožnosť 
krıž́ovej cesty. Obetovali ju za všetky 
deti na svete, zvlášť za tie, ktoré trpia 
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sme za nášho pána riaditeľa, naše 
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tovačky. Za všetkých nás, aby sme si v 
škole aj doma pomáhali pri nesenı ́
našich školských krıž́ov.

Po dvojročnej prestávke žiaci devia-
teho ročnıḱa absolvovali celosloven-
ské testovanie zo slovenského jazyka 
a z matematiky. Pre deviatakov sú 
výsledky z testovania dôležité. Ak sa 
im podarı ́zıśkať z obidvoch predme-
tov 90 %, budú prijatı́ na strednú 
školu bez prijı́macı́ch pohovorov. 
Verı́m,  že  takýchto deviatakov 
budeme mať viac. To sa ale dozvieme 
až 28. aprıĺa 2022. Ostatným žiakom 
držıḿe palce na prijıḿacıćh pohovo-
roch, ktoré sa blıž́ia.

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubı́n, 
ktoré sa konalo 31. marca 2022 v 
Podduklianskom osvetovom stre-
disku vo Svidnı́ku, nám prinieslo 
veľký úspech. Znova sme sa umiest-
nili na popredných priečkach, z 
ktorých sa tešıḿe. Prvé miesto v prvej 
kategórii zı́skala Alžbetka Filová          
(2. A) s prozaickou ukážkou. Svojou 

29. a 30. marca 2022 sa konalo 29. a 30. marca 2022 sa konalo 
okresné kolo matematickej súťaže okresné kolo matematickej súťaže 
Pytagoriáda. Z našej školy sa súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa súťaže 
zúčastnilo 14 žiakov od 3. až po 6. zúčastnilo 14 žiakov od 3. až po 6. 
ročnıḱ. U� spešných riešiteľov bolo 7: ročnıḱ. U� spešných riešiteľov bolo 7: 
kategória P3 – 1. miesto Noémi Majer-kategória P3 – 1. miesto Noémi Majer-
nı́ková (3. B), úspešná riešiteľka nı́ková (3. B), úspešná riešiteľka 
Radka C�orbová (3. B); kategória P4 – Radka C�orbová (3. B); kategória P4 – 
2. miesto Jakub Maďar (4. A), úspešná 2. miesto Jakub Maďar (4. A), úspešná 
riešiteľka Sara Mačová (4. A); kategó-riešiteľka Sara Mačová (4. A); kategó-
ria P5 – úspešnı ́riešitelia Karin Koči-ria P5 – úspešnı ́riešitelia Karin Koči-
šová (5. A), Adam Drabik (5. A); kate-šová (5. A), Adam Drabik (5. A); kate-
gória P6 – úspešná riešiteľka Linda gória P6 – úspešná riešiteľka Linda 
Vašková (6. A). Všetkým úspešným Vašková (6. A). Všetkým úspešným 
gratulujeme a všetkým, ktorı ́ sa do gratulujeme a všetkým, ktorı ́ sa do 
súťaže zapojili, ďakujeme. súťaže zapojili, ďakujeme. 

Tohto roku sa na Slovensku uskutoč-Tohto roku sa na Slovensku uskutoč-
nil 17. ročnıḱ medzinárodného podu-nil 17. ročnıḱ medzinárodného podu-
jatia na podporu čıt́ania s názvom Noc jatia na podporu čıt́ania s názvom Noc 
s Andersenom. Ide o podujatie, ktoré s Andersenom. Ide o podujatie, ktoré 
pozýva na čıt́anie rozprávok a kúzel-pozýva na čıt́anie rozprávok a kúzel-
ných prıb́ehov počas jednej čarovnej ných prıb́ehov počas jednej čarovnej 
noci, prıṕ. počas jedného popoludnia. noci, prıṕ. počas jedného popoludnia. 
Aj naša škola sa do tohto podujatia Aj naša škola sa do tohto podujatia 
zapojila. Všetky aktivity sa sústredili zapojila. Všetky aktivity sa sústredili 
okolo rozprávky Cisárove nové šaty, okolo rozprávky Cisárove nové šaty, 
ktorá vyšla pred 185 rokmi – 7. 4. ktorá vyšla pred 185 rokmi – 7. 4. 
1837 a bola preložená do viac ako 100 1837 a bola preložená do viac ako 100 
jazykov sveta. Počas kreatı́vneho jazykov sveta. Počas kreatı́vneho 
podujatia si žiaci zdramatizovali a podujatia si žiaci zdramatizovali a 
zahrali rozprávku, ale aj vytvárali zahrali rozprávku, ale aj vytvárali 
tvorivé záložky. Pre  žiakov to bol tvorivé záložky. Pre  žiakov to bol 
obohacujúci a tvorivo strávený čas. obohacujúci a tvorivo strávený čas. 
Verı́me, že aj takáto forma aktivı́t Verı́me, že aj takáto forma aktivı́t 
bude žiakov viesť k tvorivému a inšpi-bude žiakov viesť k tvorivému a inšpi-
ratıv́nemu čıt́aniu.                     ratıv́nemu čıt́aniu.                     

29. a 30. marca 2022 sa konalo 
okresné kolo matematickej súťaže 
Pytagoriáda. Z našej školy sa súťaže 
zúčastnilo 14 žiakov od 3. až po 6. 
ročnıḱ. U� spešných riešiteľov bolo 7: 
kategória P3 – 1. miesto Noémi Majer-
nı́ková (3. B), úspešná riešiteľka 
Radka C�orbová (3. B); kategória P4 – 
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riešiteľka Sara Mačová (4. A); kategó-
ria P5 – úspešnı ́riešitelia Karin Koči-
šová (5. A), Adam Drabik (5. A); kate-
gória P6 – úspešná riešiteľka Linda 
Vašková (6. A). Všetkým úspešným 
gratulujeme a všetkým, ktorı ́ sa do 
súťaže zapojili, ďakujeme. 

Tohto roku sa na Slovensku uskutoč-
nil 17. ročnıḱ medzinárodného podu-
jatia na podporu čıt́ania s názvom Noc 
s Andersenom. Ide o podujatie, ktoré 
pozýva na čıt́anie rozprávok a kúzel-
ných prıb́ehov počas jednej čarovnej 
noci, prıṕ. počas jedného popoludnia. 
Aj naša škola sa do tohto podujatia 
zapojila. Všetky aktivity sa sústredili 
okolo rozprávky Cisárove nové šaty, 
ktorá vyšla pred 185 rokmi – 7. 4. 
1837 a bola preložená do viac ako 100 
jazykov sveta. Počas kreatı́vneho 
podujatia si žiaci zdramatizovali a 
zahrali rozprávku, ale aj vytvárali 
tvorivé záložky. Pre  žiakov to bol 
obohacujúci a tvorivo strávený čas. 
Verı́me, že aj takáto forma aktivı́t 
bude žiakov viesť k tvorivému a inšpi-
ratıv́nemu čıt́aniu.                     

Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach 
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básňou odbornú porotu zaujala básňou odbornú porotu zaujala 
Radka C� orbová (3. B), ktorá sa Radka C� orbová (3. B), ktorá sa 
umiestnila na peknom druhom umiestnila na peknom druhom 
mieste. Druhé miesto v druhej kate-mieste. Druhé miesto v druhej kate-
górii si odniesla Martinka S�vrčková górii si odniesla Martinka S�vrčková 
(5. B), ktorá predniesla prozaický (5. B), ktorá predniesla prozaický 
prıb́eh. Zastúpenie sme mali aj vo štvr-prıb́eh. Zastúpenie sme mali aj vo štvr-
tej kategórii. Lıv́ia Feňaková zıśkala za tej kategórii. Lıv́ia Feňaková zıśkala za 
svoj prozaický prednes krásne druhé svoj prozaický prednes krásne druhé 
miesto. Recitačný kolektıv́ je ďalšou miesto. Recitačný kolektıv́ je ďalšou 
kategóriou, v ktorej sme bodovali. kategóriou, v ktorej sme bodovali. 
Slniečka z 3. B obsadili zlatú priečku. Slniečka z 3. B obsadili zlatú priečku. 
Všetkým vı́ťazným recitátorom Všetkým vı́ťazným recitátorom 
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umiestnila na peknom druhom 
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tok: „Na chvı́ľu sme sa rozhodli tok: „Na chvı́ľu sme sa rozhodli 
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sme sa trochu báli, ale po prvých sme sa trochu báli, ale po prvých 
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oddýchnuť si od učenia a povinnostı ́a 
vyrazili sme na menšı ́výlet na moto-
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povolanı.́ povolanı.́ 
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6. aprıĺa 2022 sa trojčlenný tıḿ žiakov 
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Sukovský, Timea Krav-
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Historia-	magistra	vitae
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objavovať v sebe dosiaľ nepoznané, a 
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rických osobnostı́ poskytuje tento 
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lým a zároveň si uvedomovať to, čo 
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skej revolúcii. 
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však pravdou. Na hodine dejepisu 
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študentom gymnázia, bol to šok, ale 
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predmetom podnikania, 
l o g o m  a  s l o g a n o m 
hodnotiacu porotu a 
ostatných súťažiacich. Aj 
keď sa firma na hodnote-
ných miestach v jednotli-
v ý c h  k a t e g ó r i á c h 

neumiestnila, pre samotného žiaka to neumiestnila, pre samotného žiaka to 
bola dobrá skúsenosť do budúcnosti bola dobrá skúsenosť do budúcnosti 
pri využıv́anı ́ takejto komunikácie v pri využıv́anı ́ takejto komunikácie v 
podnikanı.́ podnikanı.́ 

Ing.	D.	HajdukováIng.	D.	Hajduková

neumiestnila, pre samotného žiaka to 
bola dobrá skúsenosť do budúcnosti 
pri využıv́anı ́ takejto komunikácie v 
podnikanı.́ 

Ing.	D.	Hajduková

Cvičná firma Cvičná firma 
pri Súkromnej SOŠ Giraltovce pri Súkromnej SOŠ Giraltovce 

sa prezentovalasa prezentovala

Cvičná firma 
pri Súkromnej SOŠ Giraltovce 

sa prezentovala
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Kde bolo, tam bolo, a vlastne ešte stále Kde bolo, tam bolo, a vlastne ešte stále 
je kráľovstvo Knihuľkovo, v ktorom je kráľovstvo Knihuľkovo, v ktorom 
žijú na poličkách malı ́ Knihuľkovia. žijú na poličkách malı ́ Knihuľkovia. 
Takto sa začı́nal prı́beh, ktorý sme Takto sa začı́nal prı́beh, ktorý sme 
deťom pri ich návšteve v knižnici pred-deťom pri ich návšteve v knižnici pred-
stavili. Po dvojročnej pauze sme sa stavili. Po dvojročnej pauze sme sa 
opäť stretli s našimi detskými čitateľ-opäť stretli s našimi detskými čitateľ-
mi. Niektorı́ už vyrástli a niektorı ́mi. Niektorı́ už vyrástli a niektorı ́
prišli do našej Mestskej knižnice v prišli do našej Mestskej knižnice v 
Giraltovciach prvýkrát.  Giraltovciach prvýkrát.  

V marci sme si pre žiakov MS� , ZS�  a SS�  V marci sme si pre žiakov MS� , ZS�  a SS�  
pripravili podujatia, pri ktorých pripravili podujatia, pri ktorých 
mohli opäť nadobudnúť reálny mohli opäť nadobudnúť reálny 
kontakt s našou knihou a knižnicou. kontakt s našou knihou a knižnicou. 
Navštıv́ili nás aj malı ́škôlkari z MS�  v Navštıv́ili nás aj malı ́škôlkari z MS�  v 
Giraltovciach, ale docestovali k nám aj Giraltovciach, ale docestovali k nám aj 
škôlkari z neďalekej obce Lúčka. škôlkari z neďalekej obce Lúčka. 
Kniha ako taká sa im predstavila Kniha ako taká sa im predstavila 
sama. Pomocou rozprávky Domček, sama. Pomocou rozprávky Domček, 
domček, kto v tebe býva sme si domček, kto v tebe býva sme si 
spoločne precvičili aj pozornosť. spoločne precvičili aj pozornosť. 

Najviac navštevované podujatie, Najviac navštevované podujatie, 
ako vždy, bolo Odklıńanie knižnice ako vždy, bolo Odklıńanie knižnice 
určené pre 1. stupeň ZS� . Keďže naše určené pre 1. stupeň ZS� . Keďže naše 
priestory a knihy už niekoľko priestory a knihy už niekoľko 
mesiacov nezažili podujatia a mesiacov nezažili podujatia a 
hromadné akcie pre deti, museli hromadné akcie pre deti, museli 
sme knižnicu opätovne odkliať ako sme knižnicu opätovne odkliať ako 
v rozprávke,  keďže na knihy v rozprávke,  keďže na knihy 
neustále čı́hajú traja zlı́ bratia z neustále čı́hajú traja zlı́ bratia z 
reality, a to Počıt́ačofar, Tabletrav a reality, a to Počıt́ačofar, Tabletrav a 
Zlomobil. Tı́to záškodnı́ci lákajú Zlomobil. Tı́to záškodnı́ci lákajú 
deti a knihy strácali pomaly svoju deti a knihy strácali pomaly svoju 
silu. Ale zdá sa, že sa všetko opäť na silu. Ale zdá sa, že sa všetko opäť na 
dobré obracia. V priebehu marca a dobré obracia. V priebehu marca a 

Kde bolo, tam bolo, a vlastne ešte stále 
je kráľovstvo Knihuľkovo, v ktorom 
žijú na poličkách malı ́ Knihuľkovia. 
Takto sa začı́nal prı́beh, ktorý sme 
deťom pri ich návšteve v knižnici pred-
stavili. Po dvojročnej pauze sme sa 
opäť stretli s našimi detskými čitateľ-
mi. Niektorı́ už vyrástli a niektorı ́
prišli do našej Mestskej knižnice v 
Giraltovciach prvýkrát.  

V marci sme si pre žiakov MS� , ZS�  a SS�  
pripravili podujatia, pri ktorých 
mohli opäť nadobudnúť reálny 
kontakt s našou knihou a knižnicou. 
Navštıv́ili nás aj malı ́škôlkari z MS�  v 
Giraltovciach, ale docestovali k nám aj 
škôlkari z neďalekej obce Lúčka. 
Kniha ako taká sa im predstavila 
sama. Pomocou rozprávky Domček, 
domček, kto v tebe býva sme si 
spoločne precvičili aj pozornosť. 

Najviac navštevované podujatie, 
ako vždy, bolo Odklıńanie knižnice 
určené pre 1. stupeň ZS� . Keďže naše 
priestory a knihy už niekoľko 
mesiacov nezažili podujatia a 
hromadné akcie pre deti, museli 
sme knižnicu opätovne odkliať ako 
v rozprávke,  keďže na knihy 
neustále čı́hajú traja zlı́ bratia z 
reality, a to Počıt́ačofar, Tabletrav a 
Zlomobil. Tı́to záškodnı́ci lákajú 
deti a knihy strácali pomaly svoju 
silu. Ale zdá sa, že sa všetko opäť na 
dobré obracia. V priebehu marca a 

aprıĺa navštıv́ilo toto podujatie skoro aprıĺa navštıv́ilo toto podujatie skoro 
200 detı,́ dokonca aj zo ZS�  v Z� elma-200 detı,́ dokonca aj zo ZS�  v Z� elma-
novciach. O� smaci ZS�  Giraltovce sa začı-́novciach. O� smaci ZS�  Giraltovce sa začı-́
tali do knıh́ ich veku blıźkym aj keď tali do knıh́ ich veku blıźkym aj keď 
aktıv́ne čıt́anie trvalo v rámci poduja-aktıv́ne čıt́anie trvalo v rámci poduja-
tia len 15 minút. Dokonalé ticho pri tia len 15 minút. Dokonalé ticho pri 
čıt́anı ́nás úprimne prekvapilo. čıt́anı ́nás úprimne prekvapilo. 

Každodenný život sa opäť vracia do Každodenný život sa opäť vracia do 
normálu, verıḿe, že aj činnosť kniž-normálu, verıḿe, že aj činnosť kniž-
n i c e  u ž  b u d e  v i a c - m e n e j  b e z n i c e  u ž  b u d e  v i a c - m e n e j  b e z 
obmedzenı.́ A našim obľúbeným akti-obmedzenı.́ A našim obľúbeným akti-
vitám pre deti a žiakov z mesta a vitám pre deti a žiakov z mesta a 
okolia už nič nebude stáť v ceste. Kniž-okolia už nič nebude stáť v ceste. Kniž-
nica je odkliata a knihy čakajú na všet-nica je odkliata a knihy čakajú na všet-
kých, malých aj veľkých. kých, malých aj veľkých. 

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	

aprıĺa navštıv́ilo toto podujatie skoro 
200 detı,́ dokonca aj zo ZS�  v Z� elma-
novciach. O� smaci ZS�  Giraltovce sa začı-́
tali do knıh́ ich veku blıźkym aj keď 
aktıv́ne čıt́anie trvalo v rámci poduja-
tia len 15 minút. Dokonalé ticho pri 
čıt́anı ́nás úprimne prekvapilo. 

Každodenný život sa opäť vracia do 
normálu, verıḿe, že aj činnosť kniž-
n i c e  u ž  b u d e  v i a c - m e n e j  b e z 
obmedzenı.́ A našim obľúbeným akti-
vitám pre deti a žiakov z mesta a 
okolia už nič nebude stáť v ceste. Kniž-
nica je odkliata a knihy čakajú na všet-
kých, malých aj veľkých. 

Michaela	Marcinová	

ODKLÍNANIE KNIŽNICEODKLÍNANIE KNIŽNICEODKLÍNANIE KNIŽNICEODKLÍNANIE KNIŽNICEODKLÍNANIE KNIŽNICEODKLÍNANIE KNIŽNICE

Žiaci	SZŠ	GiraltovceŽiaci	SZŠ	GiraltovceŽiaci	SZŠ	Giraltovce
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Deň Rómov v osadeDeň Rómov v osadeDeň Rómov v osade

Komunitné centrum v Giraltovciach Komunitné centrum v Giraltovciach 
znovu zorganizovalo 2. ročnıḱ oslavy znovu zorganizovalo 2. ročnıḱ oslavy 
Dňa Rómov. Po pozitıv́nom ohlase Dňa Rómov. Po pozitıv́nom ohlase 
prvého ročnıḱa sme sa rozhodli, že prvého ročnıḱa sme sa rozhodli, že 
takúto aktivitu budeme organizovať takúto aktivitu budeme organizovať 
každý rok, ale nepriaznivá situácia s každý rok, ale nepriaznivá situácia s 
výskytom pandémie covidu-19 nám v výskytom pandémie covidu-19 nám v 
tom zabránila,  preto sme mali tom zabránila,  preto sme mali 
nechcenú dvojročnú prestávku. nechcenú dvojročnú prestávku. 

Tohto roku sme sa pre zmenu stretli s Tohto roku sme sa pre zmenu stretli s 
nepriaznivým počasıḿ, potom nasle-nepriaznivým počasıḿ, potom nasle-
dovala Veľká noc, tak sme náš druhý dovala Veľká noc, tak sme náš druhý 
ročnı́k zorganizovali 20. 4. 2022. ročnı́k zorganizovali 20. 4. 2022. 
Musı́m sa poďakovať chlapcom z Musı́m sa poďakovať chlapcom z 

Komunitné centrum v Giraltovciach 
znovu zorganizovalo 2. ročnıḱ oslavy 
Dňa Rómov. Po pozitıv́nom ohlase 
prvého ročnıḱa sme sa rozhodli, že 
takúto aktivitu budeme organizovať 
každý rok, ale nepriaznivá situácia s 
výskytom pandémie covidu-19 nám v 
tom zabránila,  preto sme mali 
nechcenú dvojročnú prestávku. 

Tohto roku sme sa pre zmenu stretli s 
nepriaznivým počasıḿ, potom nasle-
dovala Veľká noc, tak sme náš druhý 
ročnı́k zorganizovali 20. 4. 2022. 
Musı́m sa poďakovať chlapcom z 

MOPS, ktorı́ nám boli veľmi nápo-MOPS, ktorı́ nám boli veľmi nápo-
mocnı ́s prıṕravou rekvizıt́ a ohniska. mocnı ́s prıṕravou rekvizıt́ a ohniska. 
Zároveň dávali pozor na pokojný prie-Zároveň dávali pozor na pokojný prie-
beh celej akcie. D� alšie veľké poďako-beh celej akcie. D� alšie veľké poďako-
vanie patrı ́ chlapcom z osady, ktorı ́vanie patrı ́ chlapcom z osady, ktorı ́
celý program sprevádzali živou celý program sprevádzali živou 
hudbou, predviedli sa so svojou hudbou, predviedli sa so svojou 
mladou kapelou. Program spočıv́al v mladou kapelou. Program spočıv́al v 
súťažiach pre deti aj dospelých ako súťažiach pre deti aj dospelých ako 
rezanie a rúbanie dreva, skákanie cez rezanie a rúbanie dreva, skákanie cez 
švihadlo, prekážková dráha a maľova-švihadlo, prekážková dráha a maľova-
nie veľkonočných vajıč́ok kriedami na nie veľkonočných vajıč́ok kriedami na 
chodnıḱ. Deti si za pomoci staršıćh chodnıḱ. Deti si za pomoci staršıćh 
tıńedžerov opekali klobásky, ktoré im tıńedžerov opekali klobásky, ktoré im 

MOPS, ktorı́ nám boli veľmi nápo-
mocnı ́s prıṕravou rekvizıt́ a ohniska. 
Zároveň dávali pozor na pokojný prie-
beh celej akcie. D� alšie veľké poďako-
vanie patrı ́ chlapcom z osady, ktorı ́
celý program sprevádzali živou 
hudbou, predviedli sa so svojou 
mladou kapelou. Program spočıv́al v 
súťažiach pre deti aj dospelých ako 
rezanie a rúbanie dreva, skákanie cez 
švihadlo, prekážková dráha a maľova-
nie veľkonočných vajıč́ok kriedami na 
chodnıḱ. Deti si za pomoci staršıćh 
tıńedžerov opekali klobásky, ktoré im 
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chutili. Akcia sa niesla v priateľskom chutili. Akcia sa niesla v priateľskom 
duchu a na záver dostal každý účast-duchu a na záver dostal každý účast-
nıḱ sladkú odmenu. Myslıḿ e si, že v nıḱ sladkú odmenu. Myslıḿ e si, že v 
tejto ťažkej dobe, plnej zlých správ z tejto ťažkej dobe, plnej zlých správ z 
každej strany, sme všetci prišli na iné každej strany, sme všetci prišli na iné 
myšlienky a každému dobre padlo myšlienky a každému dobre padlo 
vrátiť sa do starých koľajı́ plných vrátiť sa do starých koľajı́ plných 
úsmevu, tanca a lásky.úsmevu, tanca a lásky.

chutili. Akcia sa niesla v priateľskom 
duchu a na záver dostal každý účast-
nıḱ sladkú odmenu. Myslıḿ e si, že v 
tejto ťažkej dobe, plnej zlých správ z 
každej strany, sme všetci prišli na iné 
myšlienky a každému dobre padlo 
vrátiť sa do starých koľajı́ plných 
úsmevu, tanca a lásky.

Za kolektıv́ KC chcem povedať, že taký-Za kolektıv́ KC chcem povedať, že taký-
mito aktivitami sa budeme zaoberať a mito aktivitami sa budeme zaoberať a 
pokračovať v nich aj v budúcnosti. pokračovať v nich aj v budúcnosti. 
D� akujem všetkým za účasť.D� akujem všetkým za účasť.

Mgr.	Janette	BučkováMgr.	Janette	Bučková

	odborná	pracovníčka	–	garantka	KC	odborná	pracovníčka	–	garantka	KC

Za kolektıv́ KC chcem povedať, že taký-
mito aktivitami sa budeme zaoberať a 
pokračovať v nich aj v budúcnosti. 
D� akujem všetkým za účasť.

Mgr.	Janette	Bučková

	odborná	pracovníčka	–	garantka	KC

Poslovia jari – pozná ich snáď každý. Poslovia jari – pozná ich snáď každý. 
Dospelı ́ aj deti. Spája sa s nimi množ-Dospelı ́ aj deti. Spája sa s nimi množ-
stvo ľudových prıślovı ́ a porekadiel, stvo ľudových prıślovı ́ a porekadiel, 
ktoré však všeobecne pripisujú bocia-ktoré však všeobecne pripisujú bocia-
nom prıńos šťastia, nového života a nom prıńos šťastia, nového života a 
blahobytu.blahobytu.

Viete, koľko bocianov k nám priletelo Viete, koľko bocianov k nám priletelo 
počas minulého roka? Skúsite uhád-počas minulého roka? Skúsite uhád-
nuť, koľko bocianıćh hniezd sa v roku nuť, koľko bocianıćh hniezd sa v roku 
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Viete, koľko bocianov k nám priletelo 
počas minulého roka? Skúsite uhád-
nuť, koľko bocianıćh hniezd sa v roku 

2021 podarilo týmto bielym operen-2021 podarilo týmto bielym operen-
com obsadiť? A odhadnete, koľko ľudı ́com obsadiť? A odhadnete, koľko ľudı ́
sa na Slovensku zaoberá pozorova-sa na Slovensku zaoberá pozorova-
nıḿ bociana bieleho?nıḿ bociana bieleho?

Zaujıḿavé údaje a štatistiky prezen-Zaujıḿavé údaje a štatistiky prezen-
toval uznávaný odbornıḱ RNDr. Miro-toval uznávaný odbornıḱ RNDr. Miro-
slav Fulıń, CSc., zo ZO SZOPK Bocian slav Fulıń, CSc., zo ZO SZOPK Bocian 
na online webinári s názvom Zo na online webinári s názvom Zo 
života bocianov v roku 2021.života bocianov v roku 2021.

2021 podarilo týmto bielym operen-
com obsadiť? A odhadnete, koľko ľudı ́
sa na Slovensku zaoberá pozorova-
nıḿ bociana bieleho?

Zaujıḿavé údaje a štatistiky prezen-
toval uznávaný odbornıḱ RNDr. Miro-
slav Fulıń, CSc., zo ZO SZOPK Bocian 
na online webinári s názvom Zo 
života bocianov v roku 2021.

Bocian	z	neďalekej	obce	Bocian	z	neďalekej	obce	Bocian	z	neďalekej	obce	

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA BOCIANOV ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA BOCIANOV 

NIELEN TÝCH GIRALTOVSKÝCHNIELEN TÝCH GIRALTOVSKÝCH

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŽIVOTA BOCIANOV 

NIELEN TÝCH GIRALTOVSKÝCH
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„Na Slovensku máme 88 stálych pozo-„Na Slovensku máme 88 stálych pozo-
rovateľov bocianov a 242 individuál-rovateľov bocianov a 242 individuál-
nych prispievateľov. Tı́to nadšenci nych prispievateľov. Tı́to nadšenci 
pravidelne pozorujú, čo sa deje v         pravidelne pozorujú, čo sa deje v         
1	376	hniezdach	 v	 1	 039	 obciach 1	376	hniezdach	 v	 1	 039	 obciach 
Slovenska. Pozorovateľom sa v minu-Slovenska. Pozorovateľom sa v minu-
lom roku v obdobı ́od začiatku marca lom roku v obdobı ́od začiatku marca 
do konca aprıĺa podarilo zachytiť a do konca aprıĺa podarilo zachytiť a 
zaznamenať prıĺety do 421 hniezd.  zaznamenať prıĺety do 421 hniezd.  
Tešı ́ nás, že sme zaznamenali trend Tešı ́ nás, že sme zaznamenali trend 
poklesu obsadených hniezd na poklesu obsadených hniezd na 
stlp� och elektrického vedenia. Z 367 stlp� och elektrického vedenia. Z 367 
takýchto hniezd sa v roku 2000 poda-takýchto hniezd sa v roku 2000 poda-
rilo ich počet znıž́iť na 165.“rilo ich počet znıž́iť na 165.“

Tento chránený druh je 125 cm Tento chránený druh je 125 cm 
vysoký a váži až 4,5 kg, S rozpätıḿ vysoký a váži až 4,5 kg, S rozpätıḿ 
krıd́el až 200 cm. S partnerom sa zdra-krıd́el až 200 cm. S partnerom sa zdra-
via klopanı́m zobákom. Bociany sa via klopanı́m zobákom. Bociany sa 
dožıv́ajú najčastejšie 8 – 10 rokov. dožıv́ajú najčastejšie 8 – 10 rokov. 
Najstaršı ́doložený vek bociana je 35 Najstaršı ́doložený vek bociana je 35 
rokov. Najstaršı ́ u nás bol 14-ročný rokov. Najstaršı ́ u nás bol 14-ročný 
bocian v Králi.bocian v Králi.

Bocian, symbol rodiny, vraj nežije až Bocian, symbol rodiny, vraj nežije až 
takým rozprávkovým rodinným živo-takým rozprávkovým rodinným živo-
tom. „Predpokladalo	sa,	že	bocian	je	tom. „Predpokladalo	sa,	že	bocian	je	
verný	po	celý	život	v	 jednom	páre,	verný	po	celý	život	v	 jednom	páre,	
no	 ukázalo	 sa,	 že	 to	 tak	 nie	 je,“	no	 ukázalo	 sa,	 že	 to	 tak	 nie	 je,“	

„Na Slovensku máme 88 stálych pozo-
rovateľov bocianov a 242 individuál-
nych prispievateľov. Tı́to nadšenci 
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vysoký a váži až 4,5 kg, S rozpätıḿ 
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rokov. Najstaršı ́ u nás bol 14-ročný 
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no	 ukázalo	 sa,	 že	 to	 tak	 nie	 je,“	

hovorı ́riaditeľ správy Pienapu Vladi-hovorı ́riaditeľ správy Pienapu Vladi-
mıŕ Klc� ̌, ktorý na základe krúžkovania mıŕ Klc� ̌, ktorý na základe krúžkovania 
vie o bocianom živote veľa prezradiť.	vie o bocianom živote veľa prezradiť.	
„Pri	 krúžkovaní	 sme	 v	 hniezdach	 pri	„Pri	 krúžkovaní	 sme	 v	 hniezdach	 pri	
mláďatách	 našli	 iba	 samice.	 Ak	 teda	mláďatách	 našli	 iba	 samice.	 Ak	 teda	
hovoríme	 o	 nevere,	 ktovie,	 kde	 sa	hovoríme	 o	 nevere,	 ktovie,	 kde	 sa	
nachádzala	 tá	 mužská	 časť.“ Aj keď nachádzala	 tá	 mužská	 časť.“ Aj keď 
ochranár upozornil, že to nie samce ochranár upozornil, že to nie samce 
hľadajú iných partnerov a mužské hľadajú iných partnerov a mužské 
pokolenie bránil. „No	 musím	 pove-pokolenie bránil. „No	 musím	 pove-
dať,	že	neverné	sú	hlavne	bociani-dať,	že	neverné	sú	hlavne	bociani-
ce,“ dodáva odbornıḱ. ce,“ dodáva odbornıḱ. 

Bociany sú verné svojmu hniezdu. To Bociany sú verné svojmu hniezdu. To 
znamená, že z ďalekej Afriky letia dva znamená, že z ďalekej Afriky letia dva 
až tri mesiace do svojho hniezda, opra-až tri mesiace do svojho hniezda, opra-
vujú ho a pripravujú pre mláďatá. V vujú ho a pripravujú pre mláďatá. V 
na šom meste  monitorujeme 6 na šom meste  monitorujeme 6 
hniezd: internát SSOS� , Dom kultúry, hniezd: internát SSOS� , Dom kultúry, 
bývalé kožiarske závody, lesný závod, bývalé kožiarske závody, lesný závod, 
DSS a bývala budova súdu. Bohužiaľ, DSS a bývala budova súdu. Bohužiaľ, 
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firme RIKOSTAV Containers, s. r. o., firme RIKOSTAV Containers, s. r. o., 
zachvát i l  pož iar.  Snáď si  jeho zachvát i l  pož iar.  Snáď si  jeho 
operenci čoskoro vybudujú nové býva-operenci čoskoro vybudujú nové býva-
nie v našom pokojnom a pre tieto nie v našom pokojnom a pre tieto 
vtáky vyhovujúcom prostredı.́ vtáky vyhovujúcom prostredı.́ 
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vtáky vyhovujúcom prostredı.́ 

Text:	Mária	Osifová,																							
foto:	Ladislav	Lukáč

V máji, najkrajšom mesiaci roka, V máji, najkrajšom mesiaci roka, 
mesiaci lásky a mladých zaľúbencov, mesiaci lásky a mladých zaľúbencov, 
sa spájali viaceré ľudové zvyky a obra-sa spájali viaceré ľudové zvyky a obra-
dy. Niektoré mali viac ľúbostných dy. Niektoré mali viac ľúbostných 
prvkov, iné súviseli s jarnými prácami prvkov, iné súviseli s jarnými prácami 
na poliach, v záhradách i vo vinohra-na poliach, v záhradách i vo vinohra-
doch. D� alšie sa viazali k tečúcej vode, doch. D� alšie sa viazali k tečúcej vode, 
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rannej rose, súviseli s privolanı́m rannej rose, súviseli s privolanı́m 
dažďa i so zabezpečenıḿ zdravia. Nuž dažďa i so zabezpečenıḿ zdravia. Nuž 
ale najviditeľnejšie sa predsa len ale najviditeľnejšie sa predsa len 
prejavila časť venovaná ľúbosti. Veď prejavila časť venovaná ľúbosti. Veď 
každé dievča sa chcelo vydať a každý každé dievča sa chcelo vydať a každý 
mládenec sa raz mal oženiť, stať sa mládenec sa raz mal oženiť, stať sa 
dobrým gazdom, správnym, pracovi-dobrým gazdom, správnym, pracovi-
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tým a čestným chlapom. tým a čestným chlapom. 

V prvý májový deň si v obciach a V prvý májový deň si v obciach a 
mestečkách Slovenska každý hneď mestečkách Slovenska každý hneď 
všimol vysoké ozdobené máje, ktoré všimol vysoké ozdobené máje, ktoré 
mládenci  potajomky postavil i . mládenci  potajomky postavil i . 
Spoločný máj pre všetky slobodné Spoločný máj pre všetky slobodné 
dievky bol v strede obce, pred dievky bol v strede obce, pred 
krčmou, niekde pred kostolom. krčmou, niekde pred kostolom. 
Samostatné máje stáli pri domoch Samostatné máje stáli pri domoch 
dievčat, o ktoré sa mládenci vážne dievčat, o ktoré sa mládenci vážne 
uchádzali. Bolo by hanbou mládenca, uchádzali. Bolo by hanbou mládenca, 
keby svojej milej nepostavil máj a keby svojej milej nepostavil máj a 
hanbou i urážkou dievky, keby máj od hanbou i urážkou dievky, keby máj od 
jej milého nestál pred domom, v jej milého nestál pred domom, v 
ktorom bývala. ktorom bývala. 

O máji sa zvyklo hovoriť: Máj,	chleba	O máji sa zvyklo hovoriť: Máj,	chleba	
daj.	 Májová	 tráva	moc	 úžitkov	 dáva. daj.	 Májová	 tráva	moc	 úžitkov	 dáva. 
Naši predkovia mali pre máj pranos-Naši predkovia mali pre máj pranos-
tiky na kratšie aj dlhšie obdobie: Ak	je	tiky na kratšie aj dlhšie obdobie: Ak	je	
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máj	teplý	a	 jasný,	bude	jún	daždivý	a	máj	teplý	a	 jasný,	bude	jún	daždivý	a	
chladný. Ak	na	prvého	mája	večer	prší,	chladný. Ak	na	prvého	mája	večer	prší,	
bude	 celý	 rok	 pekne. Viac pranostıḱ bude	 celý	 rok	 pekne. Viac pranostıḱ 
bolo o budúcej úrode: Dážď	na	prvého	bolo o budúcej úrode: Dážď	na	prvého	
mája	 –	 úrodný	 rok.	 Studený	 máj,	 v	mája	 –	 úrodný	 rok.	 Studený	 máj,	 v	
stodole	raj.	Chladný	máj,	pre	ovocie	raj. stodole	raj.	Chladný	máj,	pre	ovocie	raj. 
Kým pre roľnı́kov bol studený máj Kým pre roľnı́kov bol studený máj 
priaznivý, vinohradnı́kom neprial, priaznivý, vinohradnı́kom neprial, 
lebo:	V	máji	chladno,	bude	vína	na	dno.	lebo:	V	máji	chladno,	bude	vína	na	dno.	
Pranostiky sa viazali aj ku konkrét-Pranostiky sa viazali aj ku konkrét-
nym májovým dňom, najmä k 12. až nym májovým dňom, najmä k 12. až 
14. máju:, Pankrác,	Servác,	Bonifác	–	14. máju:, Pankrác,	Servác,	Bonifác	–	
traja	ľadoví	muži.	Vtedy mohol zrazu traja	ľadoví	muži.	Vtedy mohol zrazu 
prı́sť ranný mráz, ktorý poškodil prı́sť ranný mráz, ktorý poškodil 
rastlinky. O deň neskôr, čiže 15. mája, rastlinky. O deň neskôr, čiže 15. mája, 
sa zasa strachovali vinohradnıći, že sa zasa strachovali vinohradnıći, že 
im zmrzne vinič a nebudú mať úrodu im zmrzne vinič a nebudú mať úrodu 
hrozna, nuž sa hovorilo:	 Žofia	 víno	hrozna, nuž sa hovorilo:	 Žofia	 víno	
vypíja,	No tento deň bol vraj dobrý na vypíja,	No tento deň bol vraj dobrý na 
siatie ľanu a konope. siatie ľanu a konope. 
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Obyvatelia bytového domu Obyvatelia bytového domu 
na Hviezdoslavovej ulici na Hviezdoslavovej ulici 
450/6 boli v sobotu ráno 23. 450/6 boli v sobotu ráno 23. 
aprı́la nemilo prekvapenı́, aprı́la nemilo prekvapenı́, 
keď na stene svojej budovy keď na stene svojej budovy 
n a š l i  u m e l e c k é  d i e l o . n a š l i  u m e l e c k é  d i e l o . 
Neznámy páchateľ formou Neznámy páchateľ formou 
graffiti znehodnotil zrekon-graffiti znehodnotil zrekon-
štruovanú fasádu. Ružovo-štruovanú fasádu. Ružovo-
č iernu maľbu sa zatiaľ č iernu maľbu sa zatiaľ 
neznámemu sprejerovi poda-neznámemu sprejerovi poda-
rilo urobiť v nočných hodi-rilo urobiť v nočných hodi-
nách. Udalosť bola ozná-nách. Udalosť bola ozná-
mená policajnému zboru a mená policajnému zboru a 
pri stotožnenı ́páchateľa podľa výšky pri stotožnenı ́páchateľa podľa výšky 
škody môže dôjsť k finančnému škody môže dôjsť k finančnému 
postihu pri škode do 261 €, alebo k postihu pri škode do 261 €, alebo k 
trestnému stı́haniu aj s náhradou trestnému stı́haniu aj s náhradou 
škody. škody. 

Podobný prıṕ ad, ktorý sa stal v Giral-Podobný prıṕ ad, ktorý sa stal v Giral-
tovciach pred tromi rokmi na židov-tovciach pred tromi rokmi na židov-
skom cintorıńe, má svojho páchateľa. skom cintorıńe, má svojho páchateľa. 
Policajti NAKA objasnili tento  prıṕad Policajti NAKA objasnili tento  prıṕad 
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na Hviezdoslavovej ulici 
450/6 boli v sobotu ráno 23. 
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mená policajnému zboru a 
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postriekaného pomnı́ka. Páchateľ postriekaného pomnı́ka. Páchateľ 
koncom júna 2019 nasprejoval na koncom júna 2019 nasprejoval na 
n á h r o b n ý  k a m e ň  n á p i s  „ s i e g n á h r o b n ý  k a m e ň  n á p i s  „ s i e g 
hail”.Národná kriminálna agentúra hail”.Národná kriminálna agentúra 
prıṕad riešila ako hanobenie miesta prıṕad riešila ako hanobenie miesta 
posledného odpočinku a extrémiz-posledného odpočinku a extrémiz-
mus a stotožnila podozrivého. Ako mus a stotožnila podozrivého. Ako 
informovala polıćia na sociálnej sieti, informovala polıćia na sociálnej sieti, 
muž pred činom popıj́al s kamarátmi, muž pred činom popıj́al s kamarátmi, 
cestou domov preskočil plot na cinto-cestou domov preskočil plot na cinto-

r ı́ n  a  n a  p o m n ı́ k r ı́ n  a  n a  p o m n ı́ k 
nastriekal pozmenený nastriekal pozmenený 
nacistický pozdrav. nacistický pozdrav. 
Policajti počas akcie Policajti počas akcie 
Revolta vykonali  u Revolta vykonali  u 
podozrivého domovú podozrivého domovú 
prehliadku a zaistili prehliadku a zaistili 
dôkazy. Mladý Giral-dôkazy. Mladý Giral-
tovčan bol za svoje tovčan bol za svoje 
konanie postihnutý. konanie postihnutý. 
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Určite ste aj vy pri jarnom upratovanı ́Určite ste aj vy pri jarnom upratovanı ́
svojej domácnosti natrafili na staré svojej domácnosti natrafili na staré 
gramofónové LP platne, ktoré by bolo gramofónové LP platne, ktoré by bolo 
hriechom vyhodiť do kontajnera. To hriechom vyhodiť do kontajnera. To 
isté platı ́aj pre magnetofónové kazety isté platı ́aj pre magnetofónové kazety 
a zrejme aj pre CD. Tieto médiá v roku a zrejme aj pre CD. Tieto médiá v roku 
2022 už zrejme stratili svoju podsta-2022 už zrejme stratili svoju podsta-
tu. Mnohé z nich majú na svojom tu. Mnohé z nich majú na svojom 
obale logo slovenského hudobného obale logo slovenského hudobného 
vydavateľstva OPUS (čo v taliančine vydavateľstva OPUS (čo v taliančine 
z n a m e n á :  d i e l o ) ,  k to ré  a ko by z n a m e n á :  d i e l o ) ,  k to ré  a ko by 
záhadne zmizlo zo zemského povr-záhadne zmizlo zo zemského povr-
chu. Prıb́eh tejto kedysi obľúbenej a chu. Prıb́eh tejto kedysi obľúbenej a 
rešpektovanej značky stojı́ za hlbšı ́rešpektovanej značky stojı́ za hlbšı ́
prieskum.                                                                                                                        prieskum.                                                                                                                        

V bývalom C� eskoslovensku bol V bývalom C� eskoslovensku bol 
hudobný trh prıśne riadený z Prahy. hudobný trh prıśne riadený z Prahy. 
Všetky oficiálne hudobné nahrávky Všetky oficiálne hudobné nahrávky 
manažoval monopolný Supraphon, manažoval monopolný Supraphon, 
ktorý mal slovenskú pobočku v ktorý mal slovenskú pobočku v 
Bratislave. V tejto brandži však ešte za Bratislave. V tejto brandži však ešte za 
hlbokého socializmu panovali tvrdé hlbokého socializmu panovali tvrdé 
pravidlá kapitalizmu a točili sa v ňom pravidlá kapitalizmu a točili sa v ňom 
pre normálneho smrteľnı́ka neho-pre normálneho smrteľnı́ka neho-
rázne peniaze.                                                                 rázne peniaze.                                                                 
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hlbokého socializmu panovali tvrdé 
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čierneho, pretože sa rozhodli vydať čierneho, pretože sa rozhodli vydať 
album fenomenálneho zoskupenia album fenomenálneho zoskupenia 
Collegium	 Musicum	 Konvergencie Collegium	 Musicum	 Konvergencie 
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nepáčila titulná fotografia na obale 
LP, na ktorej bol zobrazený vtedy 
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akoby mal herpes. Hudobný obsah 
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kancelárii	 odovzdali	 vo	 veľkej	 kartó-
novej	 škatuli	 plnej	 päťstokorunáčok.	
Bolo	 v	 nej	 štvrť	milióna	 českosloven-
ských	 korún.“	A� no, aj takto sa robili 
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zámku, ktorý vlastnil Slovenský	vinár-zámku, ktorý vlastnil Slovenský	vinár-
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najvyššiu digitálnu kvalitu bolo 
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zlatým vekom Opusu. Najmä pre zlatým vekom Opusu. Najmä pre 
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šmekrom bratislavskı́ developeri, šmekrom bratislavskı́ developeri, 
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Prıśtavným mostom buldozérmi zrov-Prıśtavným mostom buldozérmi zrov-
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manaž érsky viedol  neúspešný 
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Prıśtavným mostom buldozérmi zrov-
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Nagya	 Július	 Kinček.	 Ten v januári 
2019 oznámil, že Opus je opäť pod 
krı́dlami koncernu Warner	 Music	
Group a ich prvým počinom je spia-
točné odkúpenie autorských práv 
skupiny Elán, ktorá v 90. rokoch 
odišla z Opusu	k rakúskej značke Musi-
ca.	Frontman Elánu	Jožo	Ráž	k tomu 
len lakonicky dodal: „Veľkí	 hráči	 k	
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sebe	 patria…“	 Mimochodom, Elán sebe	 patria…“	 Mimochodom, Elán 
zarobil Opusu tiež poriadny balıḱ. Z zarobil Opusu tiež poriadny balıḱ. Z 
ich albumu Detektívka z roku 1986 ich albumu Detektívka z roku 1986 
sa predalo 660-tisıć  kópiı,́ čo je abso-sa predalo 660-tisıć  kópiı,́ čo je abso-
lútny a bezkonkurenčný federálny lútny a bezkonkurenčný federálny 
rekord.       rekord.       

Podľa oficiálnej webo-Podľa oficiálnej webo-
ve j  s t r á n k y  Opus ve j  s t r á n k y  Opus 
naozaj žije a môžete naozaj žije a môžete 
cez ňu objednať CD cez ňu objednať CD 
nosiče, vinylové LP nosiče, vinylové LP 
(tie aktuálne zazna-(tie aktuálne zazna-
m e n á v a j ú  v e ľ k ý m e n á v a j ú  v e ľ k ý 
comeback) aj DVD comeback) aj DVD 
hlavných ťahúňov hlavných ťahúňov 
tejto takmer zabud-tejto takmer zabud-
nutej značky. V súčas-nutej značky. V súčas-
nosti však prežıv́ame nosti však prežıv́ame 
dobu internetových dobu internetových 
s t r e a m o v a c ı́ c h s t r e a m o v a c ı́ c h 
s l u ž i e b ,  k d e  j e s l u ž i e b ,  k d e  j e 
d o s t u p n é  t a k m e r d o s t u p n é  t a k m e r 
úplne všetko vrátane úplne všetko vrátane 
nahrávok interpretov nahrávok interpretov 
legendárneho vyda-legendárneho vyda-

sebe	 patria…“	 Mimochodom, Elán 
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tejto takmer zabud-
nutej značky. V súčas-
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s t r e a m o v a c ı́ c h 
s l u ž i e b ,  k d e  j e 
d o s t u p n é  t a k m e r 
úplne všetko vrátane 
nahrávok interpretov 
legendárneho vyda-

vateľstva, takže okrem fyzických nosi-vateľstva, takže okrem fyzických nosi-
čov Opus	zachytil aj aktuálny globálny čov Opus	zachytil aj aktuálny globálny 
trend. C� i sa ale odváži zainvestovať a trend. C� i sa ale odváži zainvestovať a 
vydať aj nejakú novinku, ako za vydať aj nejakú novinku, ako za 
starých čias, to je veľmi otázne. starých čias, to je veľmi otázne. 

Text:	Vladislav	Kristiňák	Text:	Vladislav	Kristiňák	
Foto:	Opus/Forza	MusicFoto:	Opus/Forza	Music
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Text:	Vladislav	Kristiňák	
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šom G. Masarykom za štátny sviatok. šom G. Masarykom za štátny sviatok. 
Mnohı́  s i  tento deň  spá jaj ú  so Mnohı́  s i  tento deň  spá jaj ú  so 
spomienkami na masové prvomájové spomienkami na masové prvomájové 
sprievody a zabúdajú na to, že tento sprievody a zabúdajú na to, že tento 
deň je prıĺežitosťou osláviť význam deň je prıĺežitosťou osláviť význam 
ľudskej práce a nezadržateľný prıńos ľudskej práce a nezadržateľný prıńos 
každého pracujúceho jedinca pre každého pracujúceho jedinca pre 
spoločnosť. spoločnosť. 

šom G. Masarykom za štátny sviatok. 
Mnohı́  s i  tento deň  spá jaj ú  so 
spomienkami na masové prvomájové 
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deň je prıĺežitosťou osláviť význam 
ľudskej práce a nezadržateľný prıńos 
každého pracujúceho jedinca pre 
spoločnosť. 

1.	máj	–	Sviatok	práce Tento deň bol 1.	máj	–	Sviatok	práce Tento deň bol 
v y h l á s e ný  n a  u s t a n o v u j ú c o m v y h l á s e ný  n a  u s t a n o v u j ú c o m 
kongrese II. internacionály v roku kongrese II. internacionály v roku 
1889 v Parıž́i na pamiatku všeobec-1889 v Parıž́i na pamiatku všeobec-
ného štrajku a masových demonštrá-ného štrajku a masových demonštrá-
ciı́ chicagských robotnı́kov za 8-ciı́ chicagských robotnı́kov za 8-
hodinový pracovný čas. Po vzniku hodinový pracovný čas. Po vzniku 
C�SR bol od roku 1919 1. máj vyhlá-C�SR bol od roku 1919 1. máj vyhlá-
sený vtedajšı́m prezidentom Tomá-sený vtedajšı́m prezidentom Tomá-
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3.	máj	–	 Svetový	deň	slobody	 tlače	3.	máj	–	 Svetový	deň	slobody	 tlače	
(UNESCO)	V tento deň sa pripomıńajú (UNESCO)	V tento deň sa pripomıńajú 
základné princıṕy slobody tlače. Slúži základné princıṕy slobody tlače. Slúži 
ako prıĺežitosť informovať verejnosť ako prıĺežitosť informovať verejnosť 
o porušovanı ́práv na slobodu prejavu o porušovanı ́práv na slobodu prejavu 
a ako pripomienka uväznenia alebo a ako pripomienka uväznenia alebo 
smrti mnohých novinárov, ktorı ́smrti mnohých novinárov, ktorı ́
prinášajú ľudom každodenné infor-prinášajú ľudom každodenné infor-
mácie o dianı ́vo svete. mácie o dianı ́vo svete. 

4.	 máj	 –	 Sviatok	 sv.	 Floriána , 4.	 máj	 –	 Sviatok	 sv.	 Floriána , 
patróna	hasičov Sv. Florián, patrón patróna	hasičov Sv. Florián, patrón 
hasičov, sa zobrazuje ako rı́msky hasičov, sa zobrazuje ako rı́msky 
vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke 
so zástavou, v pravej s nádobou na so zástavou, v pravej s nádobou na 
vodu, ktorou zalieva oheň na horia-vodu, ktorou zalieva oheň na horia-
com dome. Stelesňuje vlastnosti com dome. Stelesňuje vlastnosti 
každého hasiča ako vytrvalosť, odva-každého hasiča ako vytrvalosť, odva-
ha, česť, ochota nezištne pomôcť blıž́-ha, česť, ochota nezištne pomôcť blıž́-
nemu a schopnosť sebaobetovania. V nemu a schopnosť sebaobetovania. V 
tomto dátume oslavujú hasiči aj svoj tomto dátume oslavujú hasiči aj svoj 
medzinárodný deň. medzinárodný deň. 

5.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 hygieny	 rúk 5.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 hygieny	 rúk 
Tento deň presadzuje Svetová zdra-Tento deň presadzuje Svetová zdra-
votnıćka organizácia, ktorá nıḿ posil-votnıćka organizácia, ktorá nıḿ posil-
ňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Deň ňuje výzvu na zlepšenie hygieny. Deň 
je zameraný predovšetkým na zlepše-je zameraný predovšetkým na zlepše-
nie hygieny rúk v zdravotnı́ckych nie hygieny rúk v zdravotnı́ckych 
zariadeniach po celom svete s cieľom zariadeniach po celom svete s cieľom 
pomôcť znı́žiť možnosť infekcie a pomôcť znı́žiť možnosť infekcie a 
zaistiť pacientovi bezpečnejšiu zaistiť pacientovi bezpečnejšiu 
starostlivosť. starostlivosť. 

3.	máj	–	 Svetový	deň	slobody	 tlače	
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nemu a schopnosť sebaobetovania. V 
tomto dátume oslavujú hasiči aj svoj 
medzinárodný deň. 

5.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 hygieny	 rúk 
Tento deň presadzuje Svetová zdra-
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zariadeniach po celom svete s cieľom 
pomôcť znı́žiť možnosť infekcie a 
zaistiť pacientovi bezpečnejšiu 
starostlivosť. 

6.	máj	–	Medzinárodný	deň	bez	diét	6.	máj	–	Medzinárodný	deň	bez	diét	
Bol iniciovaný vo Veľkej Británii femi-Bol iniciovaný vo Veľkej Británii femi-
nistkou Mary Evans Youngovou a nistkou Mary Evans Youngovou a 
pripomıńa sa od roku 1992. Deň je pripomıńa sa od roku 1992. Deň je 
oslavou tela, prijatia jeho tvarov a oslavou tela, prijatia jeho tvarov a 
rozmanitostı́ .  Jeho symbolom je rozmanitostı́ .  Jeho symbolom je 
modrá stuha.modrá stuha.

8.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 Červeného	8.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 Červeného	
kríža	 Tento deň je oslavou úlohy kríža	 Tento deň je oslavou úlohy 
zamestnancov a dobrovoľnı́kov zamestnancov a dobrovoľnı́kov 
svetovej organizácie C�ervený krıž́ pri svetovej organizácie C�ervený krıž́ pri 
záchrane ľudských životov a pomoci záchrane ľudských životov a pomoci 
ohrozeným komunitám po celom ohrozeným komunitám po celom 
svete. Dátum vybrali na počesť švaj-svete. Dátum vybrali na počesť švaj-
čiarskeho humanistu a filantropa čiarskeho humanistu a filantropa 
Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa 
narodil v tento deň roku 1828 v narodil v tento deň roku 1828 v 
Z� eneve a je jedným z otcov myšlienky Z� eneve a je jedným z otcov myšlienky 
vytvoriť C�ervený krıž́.vytvoriť C�ervený krıž́.

9.	 máj	 –	 Deň	 Európy Deň Európy 9.	 máj	 –	 Deň	 Európy Deň Európy 
(spolu s vlajkou, hymnou, mottom a (spolu s vlajkou, hymnou, mottom a 
jednotnou menou – eurom) je symbo-jednotnou menou – eurom) je symbo-
lom Európskej únie. 9. mája 1950 lom Európskej únie. 9. mája 1950 
Robert Schuman prezentoval svoj Robert Schuman prezentoval svoj 
návrh na vytvorenie organizovanej návrh na vytvorenie organizovanej 
Európy, ktorá je nevyhnutná pre Európy, ktorá je nevyhnutná pre 
udržanie mierových vzťahov. udržanie mierových vzťahov. 
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Robert Schuman prezentoval svoj 
návrh na vytvorenie organizovanej 
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10.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 Pohybom	 k	10.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 Pohybom	 k	
zdraviu	Bol vyhlásený Svetovou zdra-zdraviu	Bol vyhlásený Svetovou zdra-
votnıćkou organizáciou v roku 2002 a votnıćkou organizáciou v roku 2002 a 
oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje oslavuje sa od roku 2003. Poukazuje 
na problém pohodlného, sedavého na problém pohodlného, sedavého 
spôsobu života a z toho plynúceho spôsobu života a z toho plynúceho 
vzrastajúceho počtu chronických vzrastajúceho počtu chronických 
ochorenı́ spôsobených nezdravou ochorenı́ spôsobených nezdravou 
výživou a nedostatkom pohybu. výživou a nedostatkom pohybu. 

12.	máj	–	Svetový	deň	ošetrovateliek	12.	máj	–	Svetový	deň	ošetrovateliek	
Medzinárodný deň ošetrovateliek a Medzinárodný deň ošetrovateliek a 
Medzinárodný deň podpory chorých Medzinárodný deň podpory chorých 
s chronickým únavovým syndrómom s chronickým únavovým syndrómom 
vyhlásila Medzinárodná rada zdra-vyhlásila Medzinárodná rada zdra-
votných sestier a oslavuje sa od roku votných sestier a oslavuje sa od roku 
1965. V tento deň sa v roku 1820 naro-1965. V tento deň sa v roku 1820 naro-
dila anglická ošetrovateľka Florence dila anglická ošetrovateľka Florence 
Nightingalová, ktorá trpela týmto Nightingalová, ktorá trpela týmto 
syndrómom a bola zakladateľkou syndrómom a bola zakladateľkou 
prvej školu pre ošetrovateľky na prvej školu pre ošetrovateľky na 
svete.svete.

14.	máj	–	Medzinárodný	deň	sťaho-14.	máj	–	Medzinárodný	deň	sťaho-
vavých	vtákov Vznikol vďaka inicia-vavých	vtákov Vznikol vďaka inicia-
tıv́e nadšencov v Smithsonian centre tıv́e nadšencov v Smithsonian centre 
sťahovavých vtákov a Cornellovom sťahovavých vtákov a Cornellovom 
ornitologickom laboratóriu v USA a ornitologickom laboratóriu v USA a 
pripomıńa sa od roku 1993. Je určený pripomıńa sa od roku 1993. Je určený 
na zvýšenie povedomia o celosvetovo na zvýšenie povedomia o celosvetovo 
ohrozených sťahovavých vtákoch. ohrozených sťahovavých vtákoch. 

15.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 rodiny Bol 15.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 rodiny Bol 
vyhlásený Organizáciou spojených vyhlásený Organizáciou spojených 
národov v roku 1993. Význam dňa národov v roku 1993. Význam dňa 
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14.	máj	–	Medzinárodný	deň	sťaho-
vavých	vtákov Vznikol vďaka inicia-
tıv́e nadšencov v Smithsonian centre 
sťahovavých vtákov a Cornellovom 
ornitologickom laboratóriu v USA a 
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15.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 rodiny Bol 
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národov v roku 1993. Význam dňa 

rodiny spočıv́a v pripomenutı ́dôleži-rodiny spočıv́a v pripomenutı ́dôleži-
tosti rodiny ako základnej stavebnej tosti rodiny ako základnej stavebnej 
bunky spoločnosti. bunky spoločnosti. 

17.	máj	–	Medzinárodný	deň	mlieka	17.	máj	–	Medzinárodný	deň	mlieka	
Deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 Deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 
pod záštitou Medzinárodnej mliekar-pod záštitou Medzinárodnej mliekar-
skej federácie. Mlieko a mliečne skej federácie. Mlieko a mliečne 
výrobky patria k najdôležitejšı́m a výrobky patria k najdôležitejšı́m a 
nenahraditeľným zložkám plnohod-nenahraditeľným zložkám plnohod-
notnej ľudskej výživy. notnej ľudskej výživy. 

20.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 masmédií	20.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 masmédií	
Pripomıń a sa od roku 1966 a bol usta-Pripomıń a sa od roku 1966 a bol usta-
novený II. vatikánskym koncilom. novený II. vatikánskym koncilom. 
Cieľom je oslava ľudı ́ pracujúcich v Cieľom je oslava ľudı ́ pracujúcich v 
redakciách novıń a časopisov a ľudı ́redakciách novıń a časopisov a ľudı ́
podieľajúcich sa na divadelnej, filmo-podieľajúcich sa na divadelnej, filmo-
vej, televıźnej a rozhlasovej tvorbe, vej, televıźnej a rozhlasovej tvorbe, 
ktorı́ vo veľkej miere ovplyvňujú ktorı́ vo veľkej miere ovplyvňujú 
myslenie celej spoločnosti. myslenie celej spoločnosti. 

23.	máj	 –	 Svetový	deň	korytnačiek	23.	máj	 –	 Svetový	deň	korytnačiek	
Deň korytnačiek iniciovala roku 2000 Deň korytnačiek iniciovala roku 2000 
organizácia American Tortoise organizácia American Tortoise 
Rescue, ktorá Rescue, ktorá 
s a  v e n u j e s a  v e n u j e 
z á c h r a n e  a z á c h r a n e  a 
o c h r a n e o c h r a n e 
korytnačiek. korytnačiek. 
D e ň  p o d n e-D e ň  p o d n e-
cuje k zvýše-cuje k zvýše-
niu záujmu o niu záujmu o 
záchranu ohro-záchranu ohro-
zených druhov zených druhov 
ko r y t n a č i e k ko r y t n a č i e k 
vo svete. vo svete. 

24.	máj	–	Európsky	deň	národných	24.	máj	–	Európsky	deň	národných	
parkov	 Oslavuje od roku 1999 pod parkov	 Oslavuje od roku 1999 pod 
záštitou organizácie EUROPARC. záštitou organizácie EUROPARC. 
Národné a prıŕodné parky sú prıŕod-Národné a prıŕodné parky sú prıŕod-

rodiny spočıv́a v pripomenutı ́dôleži-
tosti rodiny ako základnej stavebnej 
bunky spoločnosti. 

17.	máj	–	Medzinárodný	deň	mlieka	
Deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 
pod záštitou Medzinárodnej mliekar-
skej federácie. Mlieko a mliečne 
výrobky patria k najdôležitejšı́m a 
nenahraditeľným zložkám plnohod-
notnej ľudskej výživy. 

20.	 máj	 –	 Svetový	 deň	 masmédií	
Pripomıń a sa od roku 1966 a bol usta-
novený II. vatikánskym koncilom. 
Cieľom je oslava ľudı ́ pracujúcich v 
redakciách novıń a časopisov a ľudı ́
podieľajúcich sa na divadelnej, filmo-
vej, televıźnej a rozhlasovej tvorbe, 
ktorı́ vo veľkej miere ovplyvňujú 
myslenie celej spoločnosti. 

23.	máj	 –	 Svetový	deň	korytnačiek	
Deň korytnačiek iniciovala roku 2000 
organizácia American Tortoise 
Rescue, ktorá 
s a  v e n u j e 
z á c h r a n e  a 
o c h r a n e 
korytnačiek. 
D e ň  p o d n e-
cuje k zvýše-
niu záujmu o 
záchranu ohro-
zených druhov 
ko r y t n a č i e k 
vo svete. 

24.	máj	–	Európsky	deň	národných	
parkov	 Oslavuje od roku 1999 pod 
záštitou organizácie EUROPARC. 
Národné a prıŕodné parky sú prıŕod-
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Máj v záhradeMáj v záhradeMáj v záhrade
Máj je najkrajšı́ mesiac v ovocnej Máj je najkrajšı́ mesiac v ovocnej 
záhrade. Býva bohatý na zrážky. Aj záhrade. Býva bohatý na zrážky. Aj 
napriek tomu sa v nej nezaobıd́eme napriek tomu sa v nej nezaobıd́eme 
bez občasného polievania, mladé listy bez občasného polievania, mladé listy 
stromov vodu s i lne  odparuj ú . s tromov vodu s i lne  odparuj ú . 
Neskoré májové mrazıḱy sa najčastej-Neskoré májové mrazıḱy sa najčastej-

Máj je najkrajšı́ mesiac v ovocnej 
záhrade. Býva bohatý na zrážky. Aj 
napriek tomu sa v nej nezaobıd́eme 
bez občasného polievania, mladé listy 
stromov vodu s i lne  odparuj ú . 
Neskoré májové mrazıḱy sa najčastej-

29. 	 máj 	 – 	 Medzinárodný	 deň	29. 	 máj 	 – 	 Medzinárodný	 deň	
príslušníkov	 mierových	 misií	 OSN	príslušníkov	 mierových	 misií	 OSN	
Bol vyhlásený v roku 2002 a pripo-Bol vyhlásený v roku 2002 a pripo-
mıńa sa od roku 2003. Cieľom tohto mıńa sa od roku 2003. Cieľom tohto 
dňa je vzdať hold všetkým mužom a dňa je vzdať hold všetkým mužom a 
ženám, prıślušnıḱom mierových misiı ́ženám, prıślušnıḱom mierových misiı ́
OSN, ktorı ́sa vyznačujú vysokou úrov-OSN, ktorı ́sa vyznačujú vysokou úrov-
ňou profesionality, obetavosti a odva-ňou profesionality, obetavosti a odva-
hy. hy. 

31.	 máj	 –	 Európsky	 deň	 susedov	31.	 máj	 –	 Európsky	 deň	 susedov	
Prvý Deň susedov sa uskutočnil v Prvý Deň susedov sa uskutočnil v 
jednej štvrti v Parıž́i v roku 1999. Vzni-jednej štvrti v Parıž́i v roku 1999. Vzni-
kol ako reakcia na vzájomné odcudzo-kol ako reakcia na vzájomné odcudzo-
vanie ľudı́ a je určený na podporu vanie ľudı́ a je určený na podporu 
súdržnosti, vytváranie nových pria-súdržnosti, vytváranie nových pria-
teľstiev a medziľudských vzťahov.teľstiev a medziľudských vzťahov.

29. 	 máj 	 – 	 Medzinárodný	 deň	
príslušníkov	 mierových	 misií	 OSN	
Bol vyhlásený v roku 2002 a pripo-
mıńa sa od roku 2003. Cieľom tohto 
dňa je vzdať hold všetkým mužom a 
ženám, prıślušnıḱom mierových misiı ́
OSN, ktorı ́sa vyznačujú vysokou úrov-
ňou profesionality, obetavosti a odva-
hy. 

31.	 máj	 –	 Európsky	 deň	 susedov	
Prvý Deň susedov sa uskutočnil v 
jednej štvrti v Parıž́i v roku 1999. Vzni-
kol ako reakcia na vzájomné odcudzo-
vanie ľudı́ a je určený na podporu 
súdržnosti, vytváranie nových pria-
teľstiev a medziľudských vzťahov.

ným a kultúrnym dedičstvom, ponú-ným a kultúrnym dedičstvom, ponú-
kajú nám na obdiv množstvo špecific-kajú nám na obdiv množstvo špecific-
kých biotopov a ekosystémov, výni-kých biotopov a ekosystémov, výni-
močné prıŕodné prvky a úkazy. močné prıŕodné prvky a úkazy. 

25.	 máj	 –	 Sviatok	 sv.	 Urbana,	25.	 máj	 –	 Sviatok	 sv.	 Urbana,	
patróna	 vinohradníkov	 Sv. Urban patróna	 vinohradníkov	 Sv. Urban 
bol rıḿsky pápež v rokoch 223 – 230 a bol rıḿsky pápež v rokoch 223 – 230 a 
je patrónom vı́na a vinohradnı́kov, je patrónom vı́na a vinohradnı́kov, 
ktorı ́ho uctievali a modlitbami u neho ktorı ́ho uctievali a modlitbami u neho 
prosili o ochranu úrody. prosili o ochranu úrody. 

27.	 máj	 –	 Medzinárodný	 športový	27.	 máj	 –	 Medzinárodný	 športový	
vyzývací	 deň	 Na medzinárodnej vyzývací	 deň	 Na medzinárodnej 
úrovni sa uskutočňuje od roku 1991, úrovni sa uskutočňuje od roku 1991, 
na Slovensku od roku 1993. Cieľom je na Slovensku od roku 1993. Cieľom je 
vyzvať čo najväčšı ́počet ľudı ́na pohy-vyzvať čo najväčšı ́počet ľudı ́na pohy-
bovú aktivitu trvajúcu minimálne 15 bovú aktivitu trvajúcu minimálne 15 
minút a zároveň ich tým minút a zároveň ich tým 
inšpirovať, aby boli fyzicky inšpirovať, aby boli fyzicky 
aktıv́ni každý deň.aktıv́ni každý deň.

28.	 máj	 –	 Medzinárodný	28.	 máj	 –	 Medzinárodný	
deň	 džezu	 Tento deň bol deň	 džezu	 Tento deň bol 
vyhlásený v roku 1991 v vyhlásený v roku 1991 v 
USA džezovým hudobnı-́USA džezovým hudobnı-́
k o m  a  k a p e l n ı́ k o m  D. k o m  a  k a p e l n ı́ k o m  D. 
Michaelom Dennym. Je to Michaelom Dennym. Je to 
prıĺežitosť na oslavu džezo-prıĺežitosť na oslavu džezo-
vej hudby, jej histórie a vej hudby, jej histórie a 
džezových muzikantov.džezových muzikantov.

ným a kultúrnym dedičstvom, ponú-
kajú nám na obdiv množstvo špecific-
kých biotopov a ekosystémov, výni-
močné prıŕodné prvky a úkazy. 

25.	 máj	 –	 Sviatok	 sv.	 Urbana,	
patróna	 vinohradníkov	 Sv. Urban 
bol rıḿsky pápež v rokoch 223 – 230 a 
je patrónom vı́na a vinohradnı́kov, 
ktorı ́ho uctievali a modlitbami u neho 
prosili o ochranu úrody. 

27.	 máj	 –	 Medzinárodný	 športový	
vyzývací	 deň	 Na medzinárodnej 
úrovni sa uskutočňuje od roku 1991, 
na Slovensku od roku 1993. Cieľom je 
vyzvať čo najväčšı ́počet ľudı ́na pohy-
bovú aktivitu trvajúcu minimálne 15 
minút a zároveň ich tým 
inšpirovať, aby boli fyzicky 
aktıv́ni každý deň.

28.	 máj	 –	 Medzinárodný	
deň	 džezu	 Tento deň bol 
vyhlásený v roku 1991 v 
USA džezovým hudobnı-́
k o m  a  k a p e l n ı́ k o m  D. 
Michaelom Dennym. Je to 
prıĺežitosť na oslavu džezo-
vej hudby, jej histórie a 
džezových muzikantov.

šie vyskytujú okolo 10. až 25. mája. Je šie vyskytujú okolo 10. až 25. mája. Je 
to obdobie, ktoré má rozhodujúci to obdobie, ktoré má rozhodujúci 
vplyv na úrodu. Ako ochrana pred vplyv na úrodu. Ako ochrana pred 
poškodenıḿ sa osvedčilo zakrývanie poškodenıḿ sa osvedčilo zakrývanie 
fóliou a netkanou textıĺiou, zadymo-fóliou a netkanou textıĺiou, zadymo-
vanie a zahmlievanie. V máji v stred-vanie a zahmlievanie. V máji v stred-

šie vyskytujú okolo 10. až 25. mája. Je 
to obdobie, ktoré má rozhodujúci 
vplyv na úrodu. Ako ochrana pred 
poškodenıḿ sa osvedčilo zakrývanie 
fóliou a netkanou textıĺiou, zadymo-
vanie a zahmlievanie. V máji v stred-

Michaela	Marcinová	Michaela	Marcinová	
Zdroj:	InternetZdroj:	Internet

Michaela	Marcinová	
Zdroj:	Internet
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ných oblastiach robı́me opravný a ných oblastiach robı́me opravný a 
redakčný rez broskýň. Jahodové trsy redakčný rez broskýň. Jahodové trsy 
podkladáme drevitou vlnou, poreza-podkladáme drevitou vlnou, poreza-
nou slamou alebo tmavou textıĺiou. nou slamou alebo tmavou textıĺiou. 
Počas kvitnutia môže jablká a hrušky Počas kvitnutia môže jablká a hrušky 
ohroziť bakteriálna spala kvetov. ohroziť bakteriálna spala kvetov. 
Prejavuje sa vodnými a slizkými kvap-Prejavuje sa vodnými a slizkými kvap-
kami na kvetoch. Po odkvitnutı́ vo kami na kvetoch. Po odkvitnutı́ vo 
vlhkom počası́ hrozı́ chrastavitosť vlhkom počası́ hrozı́ chrastavitosť 
jadrovıń. Stromy a kry po odkvitnutı ́jadrovıń. Stromy a kry po odkvitnutı ́
prihnojı́me ľahko rozpustným liad-prihnojı́me ľahko rozpustným liad-
kom, čı́m tiež obmedzı́me júnový kom, čı́m tiež obmedzı́me júnový 
opad plodov. Prihnojıḿ e superfosfá-opad plodov. Prihnojıḿ e superfosfá-
tom, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu tom, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu 
kvetných púčikov na budúci rok.kvetných púčikov na budúci rok.

Na voľný záhon v tomto obdobı ́vysie-Na voľný záhon v tomto obdobı ́vysie-
vame už také druhy zeleniny, ktoré vame už také druhy zeleniny, ktoré 
netreba presádzať a vydržia vonku až netreba presádzať a vydržia vonku až 
do zberu. Sú to červená a biela do zberu. Sú to červená a biela 
kapusta, karfiol, hlávkový kel, hrášok, kapusta, karfiol, hlávkový kel, hrášok, 
v prvej polovici mája uhorky, fazuľa, v prvej polovici mája uhorky, fazuľa, 

ných oblastiach robı́me opravný a 
redakčný rez broskýň. Jahodové trsy 
podkladáme drevitou vlnou, poreza-
nou slamou alebo tmavou textıĺiou. 
Počas kvitnutia môže jablká a hrušky 
ohroziť bakteriálna spala kvetov. 
Prejavuje sa vodnými a slizkými kvap-
kami na kvetoch. Po odkvitnutı́ vo 
vlhkom počası́ hrozı́ chrastavitosť 
jadrovıń. Stromy a kry po odkvitnutı ́
prihnojı́me ľahko rozpustným liad-
kom, čı́m tiež obmedzı́me júnový 
opad plodov. Prihnojıḿ e superfosfá-
tom, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu 
kvetných púčikov na budúci rok.

Na voľný záhon v tomto obdobı ́vysie-
vame už také druhy zeleniny, ktoré 
netreba presádzať a vydržia vonku až 
do zberu. Sú to červená a biela 
kapusta, karfiol, hlávkový kel, hrášok, 
v prvej polovici mája uhorky, fazuľa, 

cukrová kukurica a tekvice.cukrová kukurica a tekvice.

Na predpestovanie priesad sejeme do Na predpestovanie priesad sejeme do 
pareniska alebo fóliovnıḱa hlávkový pareniska alebo fóliovnıḱa hlávkový 
šalát, kaleráb, brokolicu a neskoré šalát, kaleráb, brokolicu a neskoré 
odrody hlúbovıń, ružičkový kel.odrody hlúbovıń, ružičkový kel.

Po 15. máji sadıḿe priesady rajčiakov, Po 15. máji sadıḿe priesady rajčiakov, 
uhoriek, paprı́k, baklažánov, meló-uhoriek, paprı́k, baklažánov, meló-
nov. Koncom mesiaca už zbierame nov. Koncom mesiaca už zbierame 
reďkovku, skorý kaleráb, jarný šalát. reďkovku, skorý kaleráb, jarný šalát. 
Môžeme sadiť neskoré hlúboviny. Môžeme sadiť neskoré hlúboviny. 
Vysadené zemiaky, keď majú 10 cm, Vysadené zemiaky, keď majú 10 cm, 
kopcujeme.kopcujeme.

Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý a Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý a 
o 14 dnı ́neskôr tretı ́postrek jadrovıń o 14 dnı ́neskôr tretı ́postrek jadrovıń 
proti chrastavitosti a múčnatke. V proti chrastavitosti a múčnatke. V 
čase kvitnutia bazy ošetrıḿe čerešne čase kvitnutia bazy ošetrıḿe čerešne 
proti vrtivke. V poslednej dekáde proti vrtivke. V poslednej dekáde 
urobı́me prvý postrek cibule proti urobı́me prvý postrek cibule proti 
plesni.plesni.

Ľubomír		KrupaĽubomír		Krupa

cukrová kukurica a tekvice.

Na predpestovanie priesad sejeme do 
pareniska alebo fóliovnıḱa hlávkový 
šalát, kaleráb, brokolicu a neskoré 
odrody hlúbovıń, ružičkový kel.

Po 15. máji sadıḿe priesady rajčiakov, 
uhoriek, paprı́k, baklažánov, meló-
nov. Koncom mesiaca už zbierame 
reďkovku, skorý kaleráb, jarný šalát. 
Môžeme sadiť neskoré hlúboviny. 
Vysadené zemiaky, keď majú 10 cm, 
kopcujeme.

Ihneď po odkvitnutı ́urobıḿe druhý a 
o 14 dnı ́neskôr tretı ́postrek jadrovıń 
proti chrastavitosti a múčnatke. V 
čase kvitnutia bazy ošetrıḿe čerešne 
proti vrtivke. V poslednej dekáde 
urobı́me prvý postrek cibule proti 
plesni.

Ľubomír		Krupa
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Narodili	sa:	

Zoe Lebeda, Tomáš Michalčıḱ, Amália S�amková a S�arlota Dreveňáková.Zoe Lebeda, Tomáš Michalčıḱ, Amália S�amková a S�arlota Dreveňáková.

Nový život práve prichádza: nielen život vášho bábätka, ale život vás rodičov, Nový život práve prichádza: nielen život vášho bábätka, ale život vás rodičov, 
ktorý naplnı ́nové zážitky, skúsenosti a radosti. Srdečne vám gratulujeme!ktorý naplnı ́nové zážitky, skúsenosti a radosti. Srdečne vám gratulujeme!

Navždy	nás	opustili:	Navždy	nás	opustili:	

22.04.2022 Jozef Lovas (1959) a 24.4.2022 Dušan Vaľan (1987) 22.04.2022 Jozef Lovas (1959) a 24.4.2022 Dušan Vaľan (1987) 

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujeme vám svoju S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujeme vám svoju 
sústrasť nad odchodom vášho blıźkeho prıb́uzného, ktorý v týchto dňoch dožil sústrasť nad odchodom vášho blıźkeho prıb́uzného, ktorý v týchto dňoch dožil 
svoj plodný život naplnený prácou a láskou k ľuďom.svoj plodný život naplnený prácou a láskou k ľuďom.

Svoje	životné	jubileá	v	máji	oslávia: Svoje	životné	jubileá	v	máji	oslávia: 

80	rokov	 75	rokov 70	rokov	80	rokov	 75	rokov 70	rokov	Anna Dzurišová;  Anna Krajňáková; Jolana Hadzi-Anna Dzurišová;  Anna Krajňáková; Jolana Hadzi-
mová, Helena Kendrová a Dušan S� tefanıḱ;  Jozef Michlik, Anna S� imová, mová, Helena Kendrová a Dušan S� tefanıḱ;  Jozef Michlik, Anna S� imová, 65	rokov65	rokov
Ladislav S� tudy, František Tušek a Mgr. Peter Zajac;  Danica Kovalčıḱo-Ladislav S� tudy, František Tušek a Mgr. Peter Zajac;  Danica Kovalčıḱo-60	rokov60	rokov
vá, Anna Suchodovská a Július S� ivak;  Mária Mitaľová  a Gabriela vá, Anna Suchodovská a Július S� ivak;  Mária Mitaľová  a Gabriela 55	 rokov55	 rokov
Tkáčová  Vlasta Katriňaková, Peter Kecer,  Albıń Kmec a Renáta Vado-Tkáčová  Vlasta Katriňaková, Peter Kecer,  Albıń Kmec a Renáta Vado-50	rokov50	rokov
cová.cová.

K vášmu životnému jubileu vám prajeme náruč plnú kvetov a blahoželanı ́K vášmu životnému jubileu vám prajeme náruč plnú kvetov a blahoželanı ́
najviac, veď čo je šťastie v ľudskom veku, to je zdravie a nič viac.najviac, veď čo je šťastie v ľudskom veku, to je zdravie a nič viac.

RedakciaRedakcia
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cová.

K vášmu životnému jubileu vám prajeme náruč plnú kvetov a blahoželanı ́
najviac, veď čo je šťastie v ľudskom veku, to je zdravie a nič viac.

Redakcia
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V mesiaci aprı́l bolo na programe V mesiaci aprı́l bolo na programe 
najvyššej regionálnej súťaže vo najvyššej regionálnej súťaže vo 
futbale až 5 stretnutı,́ z ktorých sme futbale až 5 stretnutı,́ z ktorých sme 
vydolovali 5 bodov. Najprv sme vydolovali 5 bodov. Najprv sme 
statočne vzdorovali favoritovi zo Spiš-statočne vzdorovali favoritovi zo Spiš-
skej	Novej	Vsi, ale nakoniec nešťastne skej	Novej	Vsi, ale nakoniec nešťastne 
prehrali 0-1 gólom zo skrumáže v prehrali 0-1 gólom zo skrumáže v 
nadstavenom čase. S� ťastena sa od nás nadstavenom čase. S� ťastena sa od nás 
odvrátila v samotnom nadstavenı ́po odvrátila v samotnom nadstavenı ́po 
tretı ́ krát v tomto ročnıḱu a stratili tretı ́ krát v tomto ročnıḱu a stratili 
sme takto už 4 body (predtým v sme takto už 4 body (predtým v 
Poprade a tiež na štadióne vo Veľkom	Poprade a tiež na štadióne vo Veľkom	
Šariši	 proti prešovskému Tatranu). Šariši	 proti prešovskému Tatranu). 
Doma sme v aprıĺi hrali nerozhodne Doma sme v aprıĺi hrali nerozhodne 
1-1 s Popradom, ktorý zostúpil z 1-1 s Popradom, ktorý zostúpil z 
II.ligy po dlhých rokoch a bol favori-II.ligy po dlhých rokoch a bol favori-
tom. Túto úlohu ale vôbec nenaplnil, tom. Túto úlohu ale vôbec nenaplnil, 
podtatranci skórovali z ojedinelej podtatranci skórovali z ojedinelej 
akcie, a tak sme ich bránu dobýjali, akcie, a tak sme ich bránu dobýjali, 
ako už dávno nie, a nakoniec sme ako už dávno nie, a nakoniec sme 
vybojovali bod po zásahu Maroša	vybojovali bod po zásahu Maroša	
Pipčáka,	ktorý premiérovo skóroval v Pipčáka,	ktorý premiérovo skóroval v 
kategórii dospelých. Na Veľkonočnú kategórii dospelých. Na Veľkonočnú 
nedeľu sme sa po tri a pol roku pred-nedeľu sme sa po tri a pol roku pred-
stavili v Snine, kde sme tradičnému stavili v Snine, kde sme tradičnému 
súperovi podľahli 0-1. So Spišským	súperovi podľahli 0-1. So Spišským	
Podhradím	 sme doma už tretıḱrát v Podhradím	 sme doma už tretıḱrát v 
rade remizovali, tentoraz 0-0 a bol to rade remizovali, tentoraz 0-0 a bol to 
nesúrodý zápas plný individuálnych nesúrodý zápas plný individuálnych 
chýb na oboch stranách. Na záver chýb na oboch stranách. Na záver 
mesiaca aprıĺ sme ešte doma privıt́ali mesiaca aprıĺ sme ešte doma privıt́ali 

V mesiaci aprı́l bolo na programe 
najvyššej regionálnej súťaže vo 
futbale až 5 stretnutı,́ z ktorých sme 
vydolovali 5 bodov. Najprv sme 
statočne vzdorovali favoritovi zo Spiš-
skej	Novej	Vsi, ale nakoniec nešťastne 
prehrali 0-1 gólom zo skrumáže v 
nadstavenom čase. S� ťastena sa od nás 
odvrátila v samotnom nadstavenı ́po 
tretı ́ krát v tomto ročnıḱu a stratili 
sme takto už 4 body (predtým v 
Poprade a tiež na štadióne vo Veľkom	
Šariši	 proti prešovskému Tatranu). 
Doma sme v aprıĺi hrali nerozhodne 
1-1 s Popradom, ktorý zostúpil z 
II.ligy po dlhých rokoch a bol favori-
tom. Túto úlohu ale vôbec nenaplnil, 
podtatranci skórovali z ojedinelej 
akcie, a tak sme ich bránu dobýjali, 
ako už dávno nie, a nakoniec sme 
vybojovali bod po zásahu Maroša	
Pipčáka,	ktorý premiérovo skóroval v 
kategórii dospelých. Na Veľkonočnú 
nedeľu sme sa po tri a pol roku pred-
stavili v Snine, kde sme tradičnému 
súperovi podľahli 0-1. So Spišským	
Podhradím	 sme doma už tretıḱrát v 
rade remizovali, tentoraz 0-0 a bol to 
nesúrodý zápas plný individuálnych 
chýb na oboch stranách. Na záver 
mesiaca aprıĺ sme ešte doma privıt́ali 

nováčika z Rudnian,	ktoré sa v Giral-nováčika z Rudnian,	ktoré sa v Giral-
tovciach predstavili po viac než tovciach predstavili po viac než 
štyroch dekádach. Rudňany sme štyroch dekádach. Rudňany sme 
deklasovali 5-0 a vıť́azstvo mohlo byť deklasovali 5-0 a vıť́azstvo mohlo byť 
aj vyššie. Súper nám toho dovolil viac, aj vyššie. Súper nám toho dovolil viac, 
než sme čakali, ale konečne sme sa než sme čakali, ale konečne sme sa 
výraznejšie presadili strelecky. V výraznejšie presadili strelecky. V 
tabuľke nám po 23 kolách patrı ́tabuľke nám po 23 kolách patrı ́
hraničná10.priečka s 26 bodmi. Na hraničná10.priečka s 26 bodmi. Na 
čele tabuľky je od 17. kola prešovský čele tabuľky je od 17. kola prešovský 
Tatran, ktorý využil zaváhania Spiš-Tatran, ktorý využil zaváhania Spiš-
skej	 Novej	 Vsi	 vo Svidníku	 a	 Sobran-skej	 Novej	 Vsi	 vo Svidníku	 a	 Sobran-
ciach	a je už v päťbodovom trháku. Aj ciach	a je už v päťbodovom trháku. Aj 
na chvoste tabuľky došlo k zmene. na chvoste tabuľky došlo k zmene. 
Svidník	sa po prvýkrát odpútal z dna a Svidník	sa po prvýkrát odpútal z dna a 
po 23. kole patrı ́„čierny Peter“ Krom-po 23. kole patrı ́„čierny Peter“ Krom-
pachom, ale do boja o záchranu je aktu-pachom, ale do boja o záchranu je aktu-
álne namočených až 5 klubov. álne namočených až 5 klubov. 

V mesiaci máj máme na programe V mesiaci máj máme na programe 
štyri duely, ktoré už budú kľúčové a štyri duely, ktoré už budú kľúčové a 
rozhodnú, či si v budúcom ročnıḱu rozhodnú, či si v budúcom ročnıḱu 
zahráme III. ligu v novom formáte. zahráme III. ligu v novom formáte. 
S� anca na postup akú máme v aktuál-S�anca na postup akú máme v aktuál-
nom ročnıḱu sa už nemusı ́ v budúc-nom ročnıḱu sa už nemusı ́ v budúc-
nosti zopakovať. V čase vydania májo-nosti zopakovať. V čase vydania májo-
vého čı́sla sa predstavı́me v tzv. vého čı́sla sa predstavı́me v tzv. 
“šesťbodovom“ dueli v Sobranciach. “šesťbodovom“ dueli v Sobranciach. 
Bude to priamy súboj o miestenku  v Bude to priamy súboj o miestenku  v 
budúcom ročnı́ku reorganizovanej 	budúcom ročnı́ku reorganizovanej 	
III.	ligy	Východ.III.	ligy	Východ.

nováčika z Rudnian,	ktoré sa v Giral-
tovciach predstavili po viac než 
štyroch dekádach. Rudňany sme 
deklasovali 5-0 a vıť́azstvo mohlo byť 
aj vyššie. Súper nám toho dovolil viac, 
než sme čakali, ale konečne sme sa 
výraznejšie presadili strelecky. V 
tabuľke nám po 23 kolách patrı ́
hraničná10.priečka s 26 bodmi. Na 
čele tabuľky je od 17. kola prešovský 
Tatran, ktorý využil zaváhania Spiš-
skej	 Novej	 Vsi	 vo Svidníku	 a	 Sobran-
ciach	a je už v päťbodovom trháku. Aj 
na chvoste tabuľky došlo k zmene. 
Svidník	sa po prvýkrát odpútal z dna a 
po 23. kole patrı ́„čierny Peter“ Krom-
pachom, ale do boja o záchranu je aktu-
álne namočených až 5 klubov. 

V mesiaci máj máme na programe 
štyri duely, ktoré už budú kľúčové a 
rozhodnú, či si v budúcom ročnıḱu 
zahráme III. ligu v novom formáte. 
S� anca na postup akú máme v aktuál-
nom ročnıḱu sa už nemusı ́ v budúc-
nosti zopakovať. V čase vydania májo-
vého čı́sla sa predstavı́me v tzv. 
“šesťbodovom“ dueli v Sobranciach. 
Bude to priamy súboj o miestenku  v 
budúcom ročnı́ku reorganizovanej 	
III.	ligy	Východ.
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V A kategórii sme sa ako samostatné V A kategórii sme sa ako samostatné 
Slovensko prvýkrát ocitli na MS vo Slovensko prvýkrát ocitli na MS vo 
Viedni v roku 1996. Postupovali sme Viedni v roku 1996. Postupovali sme 
tam cez nedôstojné kategórie C a B. tam cez nedôstojné kategórie C a B. 
Ešte z čias Československa, keď sme Ešte z čias Československa, keď sme 
mali veľmi slušnú hráčsku základňu a mali veľmi slušnú hráčsku základňu a 
prepracovanú metodiku práce s hoke-prepracovanú metodiku práce s hoke-

V A kategórii sme sa ako samostatné 
Slovensko prvýkrát ocitli na MS vo 
Viedni v roku 1996. Postupovali sme 
tam cez nedôstojné kategórie C a B. 
Ešte z čias Československa, keď sme 
mali veľmi slušnú hráčsku základňu a 
prepracovanú metodiku práce s hoke-

Bola to veľká sláva. Slovenský hoke-Bola to veľká sláva. Slovenský hoke-
jový tıḿ zıśkal na 66. majstrovstvách jový tıḿ zıśkal na 66. majstrovstvách 
sveta vo Švédsku	 v máji 2002 zlaté sveta vo Švédsku	 v máji 2002 zlaté 
medaily, keď v ohromujúcej finálovej medaily, keď v ohromujúcej finálovej 
dráme zdolal Rusko 4 : 3. Historický dráme zdolal Rusko 4 : 3. Historický 
zápis, ktorý sa zatiaľ Slovákom nepo-zápis, ktorý sa zatiaľ Slovákom nepo-
darilo zopakovať.darilo zopakovať.

Bola to veľká sláva. Slovenský hoke-
jový tıḿ zıśkal na 66. majstrovstvách 
sveta vo Švédsku	 v máji 2002 zlaté 
medaily, keď v ohromujúcej finálovej 
dráme zdolal Rusko 4 : 3. Historický 
zápis, ktorý sa zatiaľ Slovákom nepo-
darilo zopakovať.

20 rokov od zlata v Göteborgu20 rokov od zlata v Göteborgu20 rokov od zlata v Göteborgu

22.5.2022 22.5.2022 

FK Svidnıḱ – MFK	SLOVAN, 17:00 FK Svidnıḱ – MFK	SLOVAN, 17:00 
(26.kolo)(26.kolo)

28.5.2022 28.5.2022 

MFK	SLOVAN – OFK-SIM Raslavice, MFK	SLOVAN – OFK-SIM Raslavice, 
17:00 (27.kolo)17:00 (27.kolo)

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

22.5.2022 

FK Svidnıḱ – MFK	SLOVAN, 17:00 
(26.kolo)

28.5.2022 

MFK	SLOVAN – OFK-SIM Raslavice, 
17:00 (27.kolo)

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	Lukáč

Program	našich	zápasov	na	Program	našich	zápasov	na	
mesiac	máj	2022:mesiac	máj	2022:

8.5.2022  8.5.2022  

FK Sobrance – Sobranecko – MFK	FK Sobrance – Sobranecko – MFK	
SLOVAN, 16:30 (24.kolo)SLOVAN, 16:30 (24.kolo)

14.5.2022  14.5.2022  

MFK	SLOVAN – FK Pokrok SEZ Krom-MFK	SLOVAN – FK Pokrok SEZ Krom-
pachy, 16:30 (25.olo)pachy, 16:30 (25.olo)

Program	našich	zápasov	na	
mesiac	máj	2022:

8.5.2022  

FK Sobrance – Sobranecko – MFK	
SLOVAN, 16:30 (24.kolo)

14.5.2022  

MFK	SLOVAN – FK Pokrok SEZ Krom-
pachy, 16:30 (25.olo)
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prešlo cez Fínsko (aj tu rozhodli o fina-prešlo cez Fínsko (aj tu rozhodli o fina-
listovi samostatné nájazdy). V boji o listovi samostatné nájazdy). V boji o 
zlato bookmakri mierne favorizovali zlato bookmakri mierne favorizovali 
Slovensko.	V bránke sa vo vyraďovacej Slovensko.	V bránke sa vo vyraďovacej 
fáze nebezpečne rozchytal Ján	Lašák,	fáze nebezpečne rozchytal Ján	Lašák,	
ktorý vyťahoval v kritických chvıľ́ach ktorý vyťahoval v kritických chvıľ́ach 
jeden efektný zákrok za druhým. Ale jeden efektný zákrok za druhým. Ale 
spoliehali sme sa hlavne na našich spoliehali sme sa hlavne na našich 
snajperov. A tı ́veru nesklamali. Už v snajperov. A tı ́veru nesklamali. Už v 
22. sekunde veľkého finále skóroval 22. sekunde veľkého finále skóroval 
Ľubomı́r Višňovský (jeho expresne Ľubomı́r Višňovský (jeho expresne 
rýchly gól uznali rozhodcovia až po rýchly gól uznali rozhodcovia až po 
detailnom preskúmanı ́záznamu situ-detailnom preskúmanı ́záznamu situ-
ácie). Po dvoch tretinách sme viedli 3 ácie). Po dvoch tretinách sme viedli 3 
:1, keď z našich skórovali Bondra	 a	:1, keď z našich skórovali Bondra	 a	
Šatan. Rusi ale nezložili zbrane a v Šatan. Rusi ale nezložili zbrane a v 
tretej tretine vyrovnali Antipov	 a	tretej tretine vyrovnali Antipov	 a	
Sušinskij. Z prestávkovej eufórie sa Sušinskij. Z prestávkovej eufórie sa 
zrazu stal nervy trhajúci triler a vyze-zrazu stal nervy trhajúci triler a vyze-
ralo to už na predlz� ̌enie. Necelé dve ralo to už na predlz� ̌enie. Necelé dve 
minúty pred koncom riadneho minúty pred koncom riadneho 
hracieho času naši zı́skali puk vo hracieho času naši zı́skali puk vo 
vlastnom obrannom pásme, Pálffy vlastnom obrannom pásme, Pálffy 
rafinovane vysunul na ľavé krı́dlo rafinovane vysunul na ľavé krı́dlo 
Bondru,	ktorý s pomocou pravej žrde Bondru,	ktorý s pomocou pravej žrde 
bránky Maxima	Sokolova nekompro-bránky Maxima	Sokolova nekompro-
misne skóroval. Záverečný tlak	Rusov misne skóroval. Záverečný tlak	Rusov 
sme zubami-nechtami ust á l i  a sme zubami-nechtami ust á l i  a 
premiérovo (zatiaľ aj derniérovo) premiérovo (zatiaľ aj derniérovo) 
zdvihli trofej majstrov sveta. Bol to zdvihli trofej majstrov sveta. Bol to 
krásny pocit. Vystúpili sme na hoke-krásny pocit. Vystúpili sme na hoke-
jový Olymp a videoskeče hokejového jový Olymp a videoskeče hokejového 
ošiaľu v našich uliciach obleteli celý ošiaľu v našich uliciach obleteli celý 
svet. Perličkou šampionátu bolo, že svet. Perličkou šampionátu bolo, že 
sme titul zıśkali v kalendárnom čase sme titul zıśkali v kalendárnom čase 
Pankráca, Serváca a Bonifáca, ktorı ́Pankráca, Serváca a Bonifáca, ktorı ́
boli ihneď na Slovensku premenovanı ́boli ihneď na Slovensku premenovanı ́
na troch ľadových mužıḱov – Pálffy,	na troch ľadových mužıḱov – Pálffy,	
Šatan,	 Bondra	 (áno, aj iniciálky ich Šatan,	 Bondra	 (áno, aj iniciálky ich 
mien sedia).mien sedia).

prešlo cez Fínsko (aj tu rozhodli o fina-
listovi samostatné nájazdy). V boji o 
zlato bookmakri mierne favorizovali 
Slovensko.	V bránke sa vo vyraďovacej 
fáze nebezpečne rozchytal Ján	Lašák,	
ktorý vyťahoval v kritických chvıľ́ach 
jeden efektný zákrok za druhým. Ale 
spoliehali sme sa hlavne na našich 
snajperov. A tı ́veru nesklamali. Už v 
22. sekunde veľkého finále skóroval 
Ľubomı́r Višňovský (jeho expresne 
rýchly gól uznali rozhodcovia až po 
detailnom preskúmanı ́záznamu situ-
ácie). Po dvoch tretinách sme viedli 3 
:1, keď z našich skórovali Bondra	 a	
Šatan. Rusi ale nezložili zbrane a v 
tretej tretine vyrovnali Antipov	 a	
Sušinskij. Z prestávkovej eufórie sa 
zrazu stal nervy trhajúci triler a vyze-
ralo to už na predlz� ̌enie. Necelé dve 
minúty pred koncom riadneho 
hracieho času naši zı́skali puk vo 
vlastnom obrannom pásme, Pálffy 
rafinovane vysunul na ľavé krı́dlo 
Bondru,	ktorý s pomocou pravej žrde 
bránky Maxima	Sokolova nekompro-
misne skóroval. Záverečný tlak	Rusov 
sme zubami-nechtami ust á l i  a 
premiérovo (zatiaľ aj derniérovo) 
zdvihli trofej majstrov sveta. Bol to 
krásny pocit. Vystúpili sme na hoke-
jový Olymp a videoskeče hokejového 
ošiaľu v našich uliciach obleteli celý 
svet. Perličkou šampionátu bolo, že 
sme titul zıśkali v kalendárnom čase 
Pankráca, Serváca a Bonifáca, ktorı ́
boli ihneď na Slovensku premenovanı ́
na troch ľadových mužıḱov – Pálffy,	
Šatan,	 Bondra	 (áno, aj iniciálky ich 
mien sedia).

jovou mládežou, sme dokázali vycho-jovou mládežou, sme dokázali vycho-
vať veľmi silnú generáciu hráčov, o vať veľmi silnú generáciu hráčov, o 
ktorých bol enormný záujem v ktorých bol enormný záujem v 
zámorskej NHL. Bolo teda na čom zámorskej NHL. Bolo teda na čom 
stavať a trénerský triumvirát	Ján	Filc	stavať a trénerský triumvirát	Ján	Filc	
–	 František	 Hossa	 –	 Ernest	 Bokroš –	 František	 Hossa	 –	 Ernest	 Bokroš 
vybral do S�védska vyvážený tıḿ. Ten vybral do S�védska vyvážený tıḿ. Ten 
už dva roky predtým zıśkal striebro už dva roky predtým zıśkal striebro 
na MS v ruskom Petrohrade (vo finále na MS v ruskom Petrohrade (vo finále 
sme podľahli C�echom 3:5). Vo febru-sme podľahli C�echom 3:5). Vo febru-
ári 2002 nám však fatálne nevyšla ári 2002 nám však fatálne nevyšla 
zimná olympiáda v Salt	Lake	City, kde zimná olympiáda v Salt	Lake	City, kde 
nám dali stopku ešte v základnej nám dali stopku ešte v základnej 
skupine Nemecko,	Lotyšsko a dokonca skupine Nemecko,	Lotyšsko a dokonca 
aj Rakúsko. Aj preto sme do Švédska aj Rakúsko. Aj preto sme do Švédska 
ani zďaleka necestovali v úlohe favo-ani zďaleka necestovali v úlohe favo-
rita. V základnej skupine B sme rita. V základnej skupine B sme 
najprv povinne vyhrali s Poľskom aj najprv povinne vyhrali s Poľskom aj 
Ukrajinou  a tradične prehrali s Ukrajinou  a tradične prehrali s 
Fínskom.	 Spanilá jazda Slovenska sa Fínskom.	 Spanilá jazda Slovenska sa 
začala 2. mája 2002, keď sme v osem-začala 2. mája 2002, keď sme v osem-
finále zdolali postupne domáce Švéd-finále zdolali postupne domáce Švéd-
sko	 (2:1), Rakúsko (6:3) a vzápätı ́ aj sko	 (2:1), Rakúsko (6:3) a vzápätı ́ aj 
Rusko (2:1). Hokejová odborná i Rusko (2:1). Hokejová odborná i 
laická verejnosť zbystrila pozornosť, laická verejnosť zbystrila pozornosť, 
lebo Slováci začali hrať fantastický lebo Slováci začali hrať fantastický 
útočný hokej a s formou ako hrom útočný hokej a s formou ako hrom 
sme vstúpili do play off. Vo štvrťfinále sme vstúpili do play off. Vo štvrťfinále 
sme poslali domov silnú Kanadu sme poslali domov silnú Kanadu 
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nájazd premenil Richard	Lintner).                                     nájazd premenil Richard	Lintner).                                     
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borgu	a za súpera v boji o zlato sme borgu	a za súpera v boji o zlato sme 
dostali Rusko, ktoré v semifinále dostali Rusko, ktoré v semifinále 
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sme podľahli C�echom 3:5). Vo febru-
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útočný hokej a s formou ako hrom 
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dostali Rusko, ktoré v semifinále 
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nadol. Nastala generačná výmena nadol. Nastala generačná výmena 
hráčov a o medaily na významných hráčov a o medaily na významných 
p o d u j a t i a c h  d n e s  b o j u j e m e  v p o d u j a t i a c h  d n e s  b o j u j e m e  v 
približne desaťročných intervaloch. približne desaťročných intervaloch. 
Finále MS sme si zahrali ešte v máji Finále MS sme si zahrali ešte v máji 
2012 v Helsinkách proti Rusku (pre-2012 v Helsinkách proti Rusku (pre-
hra 2 : 6). Bojovali sme aj o olympijský hra 2 : 6). Bojovali sme aj o olympijský 
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O rok neskôr sme obhajovali götebor-O rok neskôr sme obhajovali götebor-
ské zlato v Helsinkách, ale nakoniec ské zlato v Helsinkách, ale nakoniec 
sme na severe Európy zıśkali bronz a sme na severe Európy zıśkali bronz a 
skompletizovali tak  našu medailovú skompletizovali tak  našu medailovú 
zbierku z MS. zbierku z MS. 

Odvtedy šla ale výkonnostná krivka Odvtedy šla ale výkonnostná krivka 
slovenských hokejistov smerom slovenských hokejistov smerom 
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skompletizovali tak  našu medailovú 
zbierku z MS. 

Odvtedy šla ale výkonnostná krivka 
slovenských hokejistov smerom 

Oslava	titulu	majstrov	svetaOslava	titulu	majstrov	svetaOslava	titulu	majstrov	sveta

Zlatí	chlapci	z	GöteborguZlatí	chlapci	z	GöteborguZlatí	chlapci	z	Göteborgu
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16. máj 2022 16. máj 2022 
Slovensko – Kanada, 15.20Slovensko – Kanada, 15.20

18. máj 2022 18. máj 2022 
Slovensko – S�vajčiarsko, 19.20Slovensko – S�vajčiarsko, 19.20

20. máj 2022 20. máj 2022 
Slovensko – Kazachstan, 19.20Slovensko – Kazachstan, 19.20

21. máj 2022 21. máj 2022 
Slovensko – Taliansko, 19.20Slovensko – Taliansko, 19.20

24. máj 2022 24. máj 2022 
Slovensko – Dánsko, 15.20Slovensko – Dánsko, 15.20

Všetky zápasy odohráme v Helsin-Všetky zápasy odohráme v Helsin-
kách, ale namiesto plánovanej arény kách, ale namiesto plánovanej arény 
Hartwall	 sa budú hrať v menšej Ice	Hartwall	 sa budú hrať v menšej Ice	
Hall	s kapacitou 8 300 miest. IIHF zo Hall	s kapacitou 8 300 miest. IIHF zo 
šampionátu vylúčila kvôli vojne na šampionátu vylúčila kvôli vojne na 
Ukrajine Rusko	 a	 Bielorusko, ich Ukrajine Rusko	 a	 Bielorusko, ich 
miestenky v A kategórii prevzali miestenky v A kategórii prevzali 
Rakúsko	a	Francúzsko. Titul z posled-Rakúsko	a	Francúzsko. Titul z posled-
ného šampionátu v Lotyšsku	obhajuje ného šampionátu v Lotyšsku	obhajuje 
Kanada.Kanada.

Text:	Vladislav	Kristiňák		Text:	Vladislav	Kristiňák		

	Foto:	IIHF.com	Foto:	IIHF.com
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	Foto:	IIHF.com

bronz na ZOH vo Vancouveri	 2010 bronz na ZOH vo Vancouveri	 2010 
(trpká prehra s Fínskom 3 : 5), no a (trpká prehra s Fínskom 3 : 5), no a 
posledný veľký úspech na zimnej posledný veľký úspech na zimnej 
olympiáde v Pekingu máme v čerstvej olympiáde v Pekingu máme v čerstvej 
pamäti. Nebolo by zlé tento skvelý pamäti. Nebolo by zlé tento skvelý 
medailový výsledok tvrdej práce tıḿu medailový výsledok tvrdej práce tıḿu 
Craiga Ramseyho v Helsinkách 2022 Craiga Ramseyho v Helsinkách 2022 
zopakovať. Máme mladý, perspek-zopakovať. Máme mladý, perspek-
tıv́ny káder, s ktorým by sa mohlo u tıv́ny káder, s ktorým by sa mohlo u 
nás trvalejšie blýskať na lepšie časy. nás trvalejšie blýskať na lepšie časy. 
Do šampionátu vo Fínsku vstupujeme Do šampionátu vo Fínsku vstupujeme 
v piatok trinásteho proti Francúzsku. v piatok trinásteho proti Francúzsku. 
Tak poverčivosť bokom, šály a vuvu-Tak poverčivosť bokom, šály a vuvu-
zely do ruky a poďme už bez rúšok a zely do ruky a poďme už bez rúšok a 
respirátorov znovu do ulıć. respirátorov znovu do ulıć. 

Program zápasov Slovenska v Helsin-Program zápasov Slovenska v Helsin-
kách v základnej skupine	 A vyzerá kách v základnej skupine	 A vyzerá 
takto:takto:

13. máj 2022 13. máj 2022 
Slovensko – Francúzsko 15.20, Slovensko – Francúzsko 15.20, 

14. máj 2022 14. máj 2022 
Slovensko – Nemecko, 19.20 Slovensko – Nemecko, 19.20 
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(trpká prehra s Fínskom 3 : 5), no a 
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kách v základnej skupine	 A vyzerá 
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Oslavy	na	letiskuOslavy	na	letiskuOslavy	na	letisku



NOST� ! Začnite hoci aj chôdzou bez NOST� ! Začnite hoci aj chôdzou bez 
akejkoľvek záťaže, s nordickými palič-akejkoľvek záťaže, s nordickými palič-
kami, vydupte si večer schody na kami, vydupte si večer schody na 
Tehelnú ulicu, ľahko sa prebehnite Tehelnú ulicu, ľahko sa prebehnite 
niekde po trávniku, zabicyklujte si. niekde po trávniku, zabicyklujte si. 
Dobré je striedať činnosti, s ničı́m Dobré je striedať činnosti, s ničı́m 
nebojovať a výborná vec je nájsť si na nebojovať a výborná vec je nájsť si na 
zdravý pohyb spoločnı́ka, s ktorým zdravý pohyb spoločnı́ka, s ktorým 
vám tréning zbehne rýchlejšie ako vám tréning zbehne rýchlejšie ako 
osamote. Zapisujte si vaše výkony do osamote. Zapisujte si vaše výkony do 
kalendára, vyzývajte a povzbudzujte kalendára, vyzývajte a povzbudzujte 
sa. Pomáha to. Efekt sa dostavı ́po nece-sa. Pomáha to. Efekt sa dostavı ́po nece-
lých dvoch týždňoch, keď zistıt́e, že sa lých dvoch týždňoch, keď zistıt́e, že sa 
vám lepšie dýcha. To je prvé dobré vám lepšie dýcha. To je prvé dobré 
znamenie, že ste na správnej ceste. Ak znamenie, že ste na správnej ceste. Ak 
dostanete svalovku, nenechajte sa dostanete svalovku, nenechajte sa 
znechutiť. Klin sa klinom vybı́ja, znechutiť. Klin sa klinom vybı́ja, 
svalovka, paradoxne, zmizne sama po svalovka, paradoxne, zmizne sama po 
ďalšej záťaži. Pri svalovej horúčke telo ďalšej záťaži. Pri svalovej horúčke telo 
vydáva signál, že sa páli tuk a aj o to vydáva signál, že sa páli tuk a aj o to 
vlastne ide. Kto to vzdá po prvej vlastne ide. Kto to vzdá po prvej 
svalovke, prehrá. Skončiť je oveľa svalovke, prehrá. Skončiť je oveľa 
ľahšie ako začať.ľahšie ako začať.

A prečo vám to vlastne pripomıńame?          A prečo vám to vlastne pripomıńame?          

V súčasnosti je na Slovensku, ale aj vo V súčasnosti je na Slovensku, ale aj vo 
svete, vysoké percento populácie, svete, vysoké percento populácie, 
ktorá sa nevenuje žiadnej zdraviu ktorá sa nevenuje žiadnej zdraviu 
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Ako ste na tom zdravotne a kondične Ako ste na tom zdravotne a kondične 
po dvoch rokoch pandémie? Tiež po dvoch rokoch pandémie? Tiež 
nemôžete uveriť čıślam na vašej digi-nemôžete uveriť čıślam na vašej digi-
tálnej váhe? Nuž, ak nie ste so sebou tálnej váhe? Nuž, ak nie ste so sebou 
spokojnı,́ je načase s tým niečo robiť. spokojnı,́ je načase s tým niečo robiť. 
Najlepšie je nájsť si čas a začať sa Najlepšie je nájsť si čas a začať sa 
hýbať. Odbornı́ci sa zhodujú, že hýbať. Odbornı́ci sa zhodujú, že 
ideálne je mať denne minimálne 30-ideálne je mať denne minimálne 30-
minútový aeróbny tréning, najlepšie minútový aeróbny tréning, najlepšie 
na čerstvom vzduchu, ktorý máme v na čerstvom vzduchu, ktorý máme v 
Giraltovciach luxusný, keďže tu neša-Giraltovciach luxusný, keďže tu neša-
rapatı́ žiaden toxický priemysel. 30 rapatı́ žiaden toxický priemysel. 30 
minút denne, to je 210 minút týžden-minút denne, to je 210 minút týžden-
ne, ako základná porcia. Na zhodenie ne, ako základná porcia. Na zhodenie 
prebytočného tuku to však nestačı,́ tu prebytočného tuku to však nestačı,́ tu 
sa odporúča pravidelných 50 – 55 sa odporúča pravidelných 50 – 55 
minút denne, plus úprava stravy. Je to minút denne, plus úprava stravy. Je to 
sı́ce individuálna záležitosť, ale sı́ce individuálna záležitosť, ale 
experti sa vzácne zhodujú, že bez experti sa vzácne zhodujú, že bez 
pohybu to jednoducho nejde. Nezmy-pohybu to jednoducho nejde. Nezmy-
selné diéty a hladovky rôzneho druhu selné diéty a hladovky rôzneho druhu 
vám len rozbijú tráviaci systém a čo je vám len rozbijú tráviaci systém a čo je 
horšie, následný jojo efekt vás bude horšie, následný jojo efekt vás bude 
deptať aj psychicky. Telo potrebuje deptať aj psychicky. Telo potrebuje 
úplne iný, pozitıv́ny šok. Nenakladajte úplne iný, pozitıv́ny šok. Nenakladajte 
si hneď veľké záťaže, chce to postup-si hneď veľké záťaže, chce to postup-
nosť krokov, no hlavne PRAVIDEL-nosť krokov, no hlavne PRAVIDEL-
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pohybu najmä v prevencii nadváhy a pohybu najmä v prevencii nadváhy a 
obezity. Je esenciálny pre prirodzený obezity. Je esenciálny pre prirodzený 
biologický vývin detı ́a ich organizmu. biologický vývin detı ́a ich organizmu. 

Problém je globálny a Svetová	zdravot-Problém je globálny a Svetová	zdravot-
nícka	organizácia už pred dvadsiatimi nícka	organizácia už pred dvadsiatimi 
rokmi s nástupom osobných počıt́a-rokmi s nástupom osobných počıt́a-
čov, mobilov a internetu správne pred-čov, mobilov a internetu správne pred-
vı́dala nepriaznivý zdravotný vývoj vı́dala nepriaznivý zdravotný vývoj 
celej populácie na našej planéte. Preto celej populácie na našej planéte. Preto 
10.	máj vyhlásila za oficiálny Svetový	10.	máj vyhlásila za oficiálny Svetový	
deň	 Pohybom	 k	 zdraviu.	 Má skôr deň	 Pohybom	 k	 zdraviu.	 Má skôr 
symbolický význam. Zdravo sa hýbať symbolický význam. Zdravo sa hýbať 
je nutné nielen 10.	mája	na	Viktóriu, je nutné nielen 10.	mája	na	Viktóriu, 
ale pravidelne. Rok má ešte zvyšných ale pravidelne. Rok má ešte zvyšných 
364 dnı.́ Tak odtrhnite sa od svojich 364 dnı.́ Tak odtrhnite sa od svojich 
displejov a šup aspoň na tých 30 displejov a šup aspoň na tých 30 
minút do pohybu!minút do pohybu!

Text:	Vladislav	Kristiňák	foto:	WHOText:	Vladislav	Kristiňák	foto:	WHO
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10.	máj vyhlásila za oficiálny Svetový	
deň	 Pohybom	 k	 zdraviu.	 Má skôr 
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rokov, ktorá sa nevenuje žiadnym zdra-rokov, ktorá sa nevenuje žiadnym zdra-
viu prospešných aktivitám vo svojom viu prospešných aktivitám vo svojom 
voľnom čase, z toho je väčšı ́ podiel voľnom čase, z toho je väčšı ́ podiel 
žien ako mužov, čo je prekvapivé. Sú to žien ako mužov, čo je prekvapivé. Sú to 
varovné čı́sla a ak by sa urobil varovné čı́sla a ak by sa urobil 
postpandemický prieskum teraz, boli postpandemický prieskum teraz, boli 
by tieto percentá zrejme ešte horšie.                                                                                    by tieto percentá zrejme ešte horšie.                                                                                    

Pravidelná pohybová aktivita má Pravidelná pohybová aktivita má 
veľký význam pre deti, pričom je veľký význam pre deti, pričom je 
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vytvárajú správne návyky aj v dospe-vytvárajú správne návyky aj v dospe-
losti. Pri deťoch spočı́va prı́nos losti. Pri deťoch spočı́va prı́nos 

prospešnej pohybovej aktivite. Na 
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Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend
Prechod na ekologický životný štýl je Prechod na ekologický životný štýl je 
návykový, povzbuďte ostatných, nech návykový, povzbuďte ostatných, nech 
sa k vám pripoja.sa k vám pripoja.

Od začiatku roka sa v tejto rubrike Od začiatku roka sa v tejto rubrike 
venujeme odpadovému hospodár-venujeme odpadovému hospodár-
s t v u .  P o s t u p n e  p r e c h á d z a m e s t v u .  P o s t u p n e  p r e c h á d z a m e 
jednotlivé časti jeho	 hierarchie. Po jednotlivé časti jeho	 hierarchie. Po 
recyklácii a kompostovanı ́ nasleduje recyklácii a kompostovanı ́ nasleduje 
energetické zhodnotenie. Tejto časti sa energetické zhodnotenie. Tejto časti sa 
budeme venovať v nasledujúcich budeme venovať v nasledujúcich 
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častiach. Aktuálna je v týchto dňoch častiach. Aktuálna je v týchto dňoch 
posledná časť – skládkovanie.posledná časť – skládkovanie.
Skládkovanie je najčastejšia forma Skládkovanie je najčastejšia forma 
nakladania s odpadom v SR. Všetci nakladania s odpadom v SR. Všetci 
odbornıći sa zhodujú na názore, že ide odbornıći sa zhodujú na názore, že ide 
o najnevhodnejší	 spôsob.	 Skládky o najnevhodnejší	 spôsob.	 Skládky 
zaberajú  a  dlhodobo devastujú zaberajú  a  dlhodobo devastujú 
územie, na ktorom sa nachádzajú a územie, na ktorom sa nachádzajú a 
spolu s nıḿ i blıźke okolie. Sú to neoby-spolu s nıḿ i blıźke okolie. Sú to neoby-
čajne škaredé miesta, ktoré narušujú čajne škaredé miesta, ktoré narušujú 
vzhľad krajiny, znehodnocujú sa pôda, vzhľad krajiny, znehodnocujú sa pôda, 
spodné vody. Rozkladom rôznych spodné vody. Rozkladom rôznych 
druhov odpadov vznikajú škodlivé druhov odpadov vznikajú škodlivé 
plyny. Ľudia sa obávajú skládok a plyny. Ľudia sa obávajú skládok a 
nechcú ich vo svojej blıźkosti. Napriek nechcú ich vo svojej blıźkosti. Napriek 
tomu stále produkujeme veľké množ-tomu stále produkujeme veľké množ-
stvo odpadu, ktorý vyhadzujeme do stvo odpadu, ktorý vyhadzujeme do 

častiach. Aktuálna je v týchto dňoch 
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zmesového odpadu a končı ́na skládke.zmesového odpadu a končı ́na skládke.
Na skládky sa odváža nevytriedený Na skládky sa odváža nevytriedený 
odpad, ktorý dávame do čiernych odpad, ktorý dávame do čiernych 
nádob.nádob.
Ako	je	to	s	odpadom	v	našom	meste?Ako	je	to	s	odpadom	v	našom	meste?
Množstvo odpadu v našom meste Množstvo odpadu v našom meste 
každoročne rastie. V roku 2021 sme ho každoročne rastie. V roku 2021 sme ho 
mali už viac ako 2 300 ton, čıḿ prevy-mali už viac ako 2 300 ton, čıḿ prevy-
šujeme celoslovenský priemer. Medzi-šujeme celoslovenský priemer. Medzi-
ročne sme mali rekordný nárast, ročne sme mali rekordný nárast, 
takmer o 500 ton. Do tejto štatistiky sú takmer o 500 ton. Do tejto štatistiky sú 
zahrnuté všetky druhy odpadu – zahrnuté všetky druhy odpadu – 
zmesový odpad z čiernej nádoby, zmesový odpad z čiernej nádoby, 
vytriedený odpad z farebných nádob, vytriedený odpad z farebných nádob, 
zelený  a kuchynský odpad, ale aj zelený  a kuchynský odpad, ale aj 
všetok odpad, ktorý občania odovzdali všetok odpad, ktorý občania odovzdali 
v zberniach.v zberniach.
Pozitíva	–	zvyšujúca	sa	miera	 trie-Pozitíva	–	zvyšujúca	sa	miera	 trie-
denia	 a 	 postupné	 znižovanie	denia	 a 	 postupné	 znižovanie	
objemu	zmesového	odpaduobjemu	zmesového	odpadu
Miera vytriedenia komunálneho Miera vytriedenia komunálneho 
odpadu je 67,97 %. Je to zatiaľ najvyš-odpadu je 67,97 %. Je to zatiaľ najvyš-
šia hodnota, ktorú sme v našom meste šia hodnota, ktorú sme v našom meste 
dosiahli. V roku 2021 sme vytriedili dosiahli. V roku 2021 sme vytriedili 
viac papiera, zeleného odpadu, kovov. viac papiera, zeleného odpadu, kovov. 
Na rovnakej úrovni zostalo množstvo Na rovnakej úrovni zostalo množstvo 
vytriedeného odpadu v kategórii sklo. vytriedeného odpadu v kategórii sklo. 
K poklesu došlo pri plastoch.K poklesu došlo pri plastoch.
N a j s l e d ova n e j š i a  k a t e g ó r i a  j e N a j s l e d ova n e j š i a  k a t e g ó r i a  j e 
zmesový komunálny odpad – čierna zmesový komunálny odpad – čierna 
nádoba. V roku 2021 sme na skládku nádoba. V roku 2021 sme na skládku 
odviezli 742 ton odpadu. Z toho 665 odviezli 742 ton odpadu. Z toho 665 
ton od občanov a podnikateľov a 77 ton od občanov a podnikateľov a 77 
ton zo zberného dvora. Je to porovna-ton zo zberného dvora. Je to porovna-
teľné množstvo s rokom 2020, ale teľné množstvo s rokom 2020, ale 
menej, ako v rokoch predchádzajú-menej, ako v rokoch predchádzajú-
cich, čo je dobrý trend.cich, čo je dobrý trend.
Výmena	 nádob	 za	 čierne	 nádoby										Výmena	 nádob	 za	 čierne	 nádoby										
s	čipoms	čipom
V posledných dňoch sme v našom V posledných dňoch sme v našom 
meste vymenili nádoby na zmesový meste vymenili nádoby na zmesový 
komunálny odpad. Mesto zakúpilo komunálny odpad. Mesto zakúpilo 
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nové čierne nádoby s čipom. 517 nové čierne nádoby s čipom. 517 
domácnostı ́má nové, jednotné nádo-domácnostı ́má nové, jednotné nádo-
by. V meste sme tak zosúladili všetky by. V meste sme tak zosúladili všetky 
nádoby – čierne, modré, žlté a zelené nádoby – čierne, modré, žlté a zelené 
majú rovnaký vzhľad a tvar. Všetky majú rovnaký vzhľad a tvar. Všetky 
nádoby vyváža spoločnosť Kosit.nádoby vyváža spoločnosť Kosit.
Od začiatku mája 2022 bude Kosit Od začiatku mája 2022 bude Kosit 
odvážať od rodinných domov iba odvážať od rodinných domov iba 
čierne nádoby. Z� iadame občanov, aby čierne nádoby. Z� iadame občanov, aby 
odpad dávali do nových nádob, staré odpad dávali do nových nádob, staré 
Kosit nebude odvážať. Cyklus odvozu Kosit nebude odvážať. Cyklus odvozu 
nie je zmenený, zostáva pri dvojtýž-nie je zmenený, zostáva pri dvojtýž-
dennej frekvencii. Podnikateľské dennej frekvencii. Podnikateľské 
subjekty budú použıv́ať staré nádoby.subjekty budú použıv́ať staré nádoby.
Nádoby s čipom umožnia presnejšie Nádoby s čipom umožnia presnejšie 
zmerať množstvo odpadu priamo pri zmerať množstvo odpadu priamo pri 
mieste vzniku. Mesto bude mať lepšie mieste vzniku. Mesto bude mať lepšie 
vstupné údaje, ktoré bude v budúc-vstupné údaje, ktoré bude v budúc-
nosti využıv́ať pri plánovanı ́ nových nosti využıv́ať pri plánovanı ́ nových 
opatrenı ́v oblasti nakladania s odpa-opatrenı ́v oblasti nakladania s odpa-
dom. dom. 
Občania zatiaľ nebudú platiť podľa Občania zatiaľ nebudú platiť podľa 
množstva odpadu. Poplatky zostávajú množstva odpadu. Poplatky zostávajú 
rovnaké.rovnaké.
Niekoľko	dobrých	rád	na	záver:Niekoľko	dobrých	rád	na	záver:
üü Od mája dávajte zmesový odpad už Od mája dávajte zmesový odpad už 

iba do nových čiernych nádob s iba do nových čiernych nádob s 
čipom.čipom.

üü Do čiernej nádoby dávame už iba Do čiernej nádoby dávame už iba 
ten odpad, ktorý sme predtým neve-ten odpad, ktorý sme predtým neve-
deli vytriediť.deli vytriediť.

üü Ak nemáte nádobu naplnenú, nemu-Ak nemáte nádobu naplnenú, nemu-
sıt́e ju dávať na odvoz – firma účtuje sıt́e ju dávať na odvoz – firma účtuje 
mestu počet odvezených nádob.mestu počet odvezených nádob.

üü C� ıḿ menej odpadu bude v čiernej C� ıḿ menej odpadu bude v čiernej 
nádobe, tým menej odpadu skončı ́nádobe, tým menej odpadu skončı ́
na skládke a tým nižšie poplatky na skládke a tým nižšie poplatky 
zaplatı́ mesto – zvýši sa miera zaplatı́ mesto – zvýši sa miera 
vytriedenosti a zmenšı ́ sa potreba vytriedenosti a zmenšı ́ sa potreba 
zvyšovať poplatok za likvidáciu zvyšovať poplatok za likvidáciu 
odpaduodpadu
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rovnaké.
Niekoľko	dobrých	rád	na	záver:
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čipom.
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