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up komička Simona venovala knihám up komička Simona venovala knihám 
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aby k nám zavı́tala jar. Verı́m, že 
prinesie slnko, teplo, radosť v niečo 
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možno aj bez opatrenı,́ aj keď sme 
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Aj vo februári sa poslanci MsZ Aj vo februári sa poslanci MsZ 
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vá, zastupiteľstvo bolo uznáša-vá, zastupiteľstvo bolo uznáša-
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dom do výšky. Vedenie mesta sa preto dom do výšky. Vedenie mesta sa preto 
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Prenájmy	priestorov	vo	Prenájmy	priestorov	vo	
vlastníctve	mestavlastníctve	mesta

Mestské zastupiteľstvo schválilo Mestské zastupiteľstvo schválilo 
prenájom nebytových priestorov vo prenájom nebytových priestorov vo 
vlastnıćtve mesta v prospech Mest-vlastnıćtve mesta v prospech Mest-
ského futbalového klubu SLOVAN ského futbalového klubu SLOVAN 
Giraltovce, Mestského boxerského Giraltovce, Mestského boxerského 
klubu Giraltovce a v prospech organi-klubu Giraltovce a v prospech organi-
zácie Jar života, n. o. Futbalový klub zácie Jar života, n. o. Futbalový klub 
S L OVA N  G i ra l t ovc e  z a  v š e t k y S L OVA N  G i ra l t ovc e  z a  v š e t k y 
prenajaté priestory zaplatı́ ročne prenajaté priestory zaplatı́ ročne 
sumu 1 970 eur. Ide o administratıv́nu sumu 1 970 eur. Ide o administratıv́nu 
b u d o v u . b u d o v u . 
Ostatné pries-Ostatné pries-
t o r y  m e s t o t o r y  m e s t o 
p r e n a j ı́ m a p r e n a j ı́ m a 
k lubu bezod-klubu bezod-
platne, a to soci-platne, a to soci-
á lnu budovu, á lnu budovu, 
tribúnu, futba-tribúnu, futba-
lové ihrisko a lové ihrisko a 
h y g i e n i c k é h y g i e n i c k é 
z a r i a d e n i e . z a r i a d e n i e . 
Mestský boxer-Mestský boxer-
ský klub zaplatı ́ský klub zaplatı ́
r o č n e  z a r o č n e  z a 

Prenájmy	priestorov	vo	
vlastníctve	mesta
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Mestský boxer-
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r o č n e  z a 

prenajaté priestory prenajaté priestory 
450 eur a nezisková 450 eur a nezisková 
organizácia Jar živo-organizácia Jar živo-
ta, ktorá zabezpe-ta, ktorá zabezpe-
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sociálnych služieb sociálnych služieb 
starým a ťažko zdra-starým a ťažko zdra-
votne postihnutým votne postihnutým 
o b č a n o m  m e s t a , o b č a n o m  m e s t a , 
bude mať prenajaté bude mať prenajaté 
priestory v hodnote priestory v hodnote 
1 470,15/ročne.1 470,15/ročne.

Pozícia		riaditeľa	Technic-Pozícia		riaditeľa	Technic-
kých	služieb	mesta	Giral-kých	služieb	mesta	Giral-
tovce	stále	neobsadenátovce	stále	neobsadená

Na základe výberového konania, Na základe výberového konania, 
ktoré sa konalo 21. januára 2022,  bol ktoré sa konalo 21. januára 2022,  bol 
výberovou komisiou do funkcie riadi-výberovou komisiou do funkcie riadi-
teľa technických služieb vybraný Ing. teľa technických služieb vybraný Ing. 
Marek Cap, poslanec MsZ. S návrhom Marek Cap, poslanec MsZ. S návrhom 
komisie súhlasil aj primátor mesta. komisie súhlasil aj primátor mesta. 
Návrh na vymenovanie však nepre-Návrh na vymenovanie však nepre-
šiel, za hlasovali štyria poslanci a šiel, za hlasovali štyria poslanci a 
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kých	služieb	mesta	Giral-
tovce	stále	neobsadená

Na základe výberového konania, 
ktoré sa konalo 21. januára 2022,  bol 
výberovou komisiou do funkcie riadi-
teľa technických služieb vybraný Ing. 
Marek Cap, poslanec MsZ. S návrhom 
komisie súhlasil aj primátor mesta. 
Návrh na vymenovanie však nepre-
šiel, za hlasovali štyria poslanci a 

P.	č.P.	č.P.	č. S�koly a školské             S�koly a školské             
zariadeniazariadenia
S�koly a školské             
zariadenia

Výška finančných prostried-Výška finančných prostried-
kov pre školy a škol. zariade-kov pre školy a škol. zariade-
nia na dieťa/žiaka a roknia na dieťa/žiaka a rok

Výška finančných prostried-
kov pre školy a škol. zariade-
nia na dieťa/žiaka a rok

1.1.1. Materská školaMaterská školaMaterská škola 2500 eur2500 eur2500 eur

2.2.2. ZUS�  – individuálna formaZUS�  – individuálna formaZUS�  – individuálna forma 1300 eur1300 eur1300 eur

3.3.3. ZUS�  – skupinová formaZUS�  – skupinová formaZUS�  – skupinová forma 420 eur420 eur420 eur

4.4.4. S�kolská jedáleňS�kolská jedáleňS�kolská jedáleň 140 eur140 eur140 eur

5.5.5. S�kolský klub detı́S�kolský klub detı́S�kolský klub detı́ 460 eur460 eur460 eur

6.6.6. Centrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného času 50 eur50 eur50 eur
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siedmi sa zdržali hlasovania. Poslanci siedmi sa zdržali hlasovania. Poslanci 
sa rozhodli čakať na ďalšı́ návrh sa rozhodli čakať na ďalšı́ návrh 
primátora mesta. primátora mesta. 

Dobrovoľná	verejná	zbierka	Dobrovoľná	verejná	zbierka	
Komunitného	centra	v	Giral-Komunitného	centra	v	Giral-
tovciach	naďalej	pokračujetovciach	naďalej	pokračuje

Dobrovoľná verejná zbierka Komu-Dobrovoľná verejná zbierka Komu-
nitného centra, ktorá je určená na nitného centra, ktorá je určená na 
spolufinancovanie akciı ́centra, pred-spolufinancovanie akciı ́centra, pred-
stavovala v roku 2021 čiastku 33,23 stavovala v roku 2021 čiastku 33,23 
eura, ktoré boli použité na zakúpenie eura, ktoré boli použité na zakúpenie 
materiálu na dovybavenie kuchynky v materiálu na dovybavenie kuchynky v 
komunitnom centre. Pre rok 2022 bol komunitnom centre. Pre rok 2022 bol 
opäť predložený návrh na takúto opäť predložený návrh na takúto 
zbierku, ktorý poslanci schválili. zbierku, ktorý poslanci schválili. 
Prispieť môžete v termıńe od 15. 2. Prispieť môžete v termıńe od 15. 2. 
2022 do 31. 12. 2022 ľubovoľnou 2022 do 31. 12. 2022 ľubovoľnou 
čiastkou zodpovedným osobám, čiastkou zodpovedným osobám, 
prıṕadne anonymnými prıśpevkami prıṕadne anonymnými prıśpevkami 
do prenosnej pokladnice. do prenosnej pokladnice. 

Odkúpenie	časti	majetku	Odkúpenie	časti	majetku	
MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.

Zastupiteľstvo  schvá l i lo  kúpu Zastupiteľstvo  schvá l i lo  kúpu 
majetku spoločnosti Mestský podnik majetku spoločnosti Mestský podnik 
Služieb Giraltovce, s. r. o., do vlastnıć-Služieb Giraltovce, s. r. o., do vlastnıć-
tva mesta v hodnote 30 012,74 eura. tva mesta v hodnote 30 012,74 eura. 
Ide o vozidlo TATRA 815 v hodnote 7 Ide o vozidlo TATRA 815 v hodnote 7 
500 eur, traktor Kubota BX231 (19 500 eur, traktor Kubota BX231 (19 
012,50 eura) a vlečka VHN 15 (3 012,50 eura) a vlečka VHN 15 (3 
500,24 eura). Zároveň poslanci odpo-500,24 eura). Zároveň poslanci odpo-
ručili MsPS, aby tieto finančné ručili  MsPS, aby tieto finančné 
prostriedky boli použité na úhradu prostriedky boli použité na úhradu 
záväzkov voči finančným inštitúciám záväzkov voči finančným inštitúciám 
a spoločnosti Agro BILY. V tejto a spoločnosti Agro BILY. V tejto 
súvislosti poslanci schválili aj návrh súvislosti poslanci schválili aj návrh 
na prevod finančných prostriedkov z na prevod finančných prostriedkov z 
rezervného fondu, v ktorom má rezervného fondu, v ktorom má 

siedmi sa zdržali hlasovania. Poslanci 
sa rozhodli čakať na ďalšı́ návrh 
primátora mesta. 

Dobrovoľná	verejná	zbierka	
Komunitného	centra	v	Giral-
tovciach	naďalej	pokračuje

Dobrovoľná verejná zbierka Komu-
nitného centra, ktorá je určená na 
spolufinancovanie akciı ́centra, pred-
stavovala v roku 2021 čiastku 33,23 
eura, ktoré boli použité na zakúpenie 
materiálu na dovybavenie kuchynky v 
komunitnom centre. Pre rok 2022 bol 
opäť predložený návrh na takúto 
zbierku, ktorý poslanci schválili. 
Prispieť môžete v termıńe od 15. 2. 
2022 do 31. 12. 2022 ľubovoľnou 
čiastkou zodpovedným osobám, 
prıṕadne anonymnými prıśpevkami 
do prenosnej pokladnice. 

Odkúpenie	časti	majetku	
MsPS	Giraltovce,	s.	r.	o.

Zastupiteľstvo  schvá l i lo  kúpu 
majetku spoločnosti Mestský podnik 
Služieb Giraltovce, s. r. o., do vlastnıć-
tva mesta v hodnote 30 012,74 eura. 
Ide o vozidlo TATRA 815 v hodnote 7 
500 eur, traktor Kubota BX231 (19 
012,50 eura) a vlečka VHN 15 (3 
500,24 eura). Zároveň poslanci odpo-
ručili MsPS, aby tieto finančné 
prostriedky boli použité na úhradu 
záväzkov voči finančným inštitúciám 
a spoločnosti Agro BILY. V tejto 
súvislosti poslanci schválili aj návrh 
na prevod finančných prostriedkov z 
rezervného fondu, v ktorom má 

mesto 71 000 eur. Z rezervného fondu mesto 71 000 eur. Z rezervného fondu 
sa prevedie suma vo výške 30 012,74 sa prevedie suma vo výške 30 012,74 
eura.eura.

Regenerácia	a	revitalizácia	Regenerácia	a	revitalizácia	
rómskej	osadyrómskej	osady

Projekt s rovnomenným názvom Projekt s rovnomenným názvom 
dostal od poslancov zelenú. Mestské dostal od poslancov zelenú. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo predloženie zastupiteľstvo schválilo predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný žiadosti o nenávratný finančný 
prı́spevok (Z� oNFP) na SO, pričom prı́spevok (Z� oNFP) na SO, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja mesta Giraltovce programom rozvoja mesta Giraltovce 
a platným územným plánom mesta a platným územným plánom mesta 
Giraltovce. Zabezpečenie povinného Giraltovce. Zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu je mini-spolufinancovania projektu je mini-
málne 5% z celkových oprávnených málne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. Na zreteľ sa berie aj zabez-výdavkov. Na zreteľ sa berie aj zabez-
pečenie financovania prı́padných pečenie financovania prı́padných 
neoprávnených výdavkov projektu, neoprávnených výdavkov projektu, 
ktoré vzniknú v priebehu jeho reali-ktoré vzniknú v priebehu jeho reali-
zácie a budú nevyhnutné na dosiah-zácie a budú nevyhnutné na dosiah-
nutie cieľa.nutie cieľa.

Revitalizácia	parku	pred	Revitalizácia	parku	pred	
Slovensko-poľským	domom	Slovensko-poľským	domom	

neprešlaneprešla

Vedúca finančného oddelenia Ing. Vedúca finančného oddelenia Ing. 
Iveta Kurčová predložila poslancom Iveta Kurčová predložila poslancom 
návrh úpravy rozpočtu mesta na rok návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 
2022 pre jednotlivé položky. Zastupi-2022 pre jednotlivé položky. Zastupi-
teľstvo po diskusii (jej plné znenie teľstvo po diskusii (jej plné znenie 
môžete nájsť na stránke mesta) môžete nájsť na stránke mesta) 
odsúhlasilo návrh poslanca Ing. odsúhlasilo návrh poslanca Ing. 
Dušana Verčimáka. A to, položku 7 Dušana Verčimáka. A to, položku 7 
769 eur – prıśpevok na TSMG – presu-769 eur – prıśpevok na TSMG – presu-
núť na prı́spevkovú organizáciu a núť na prı́spevkovú organizáciu a 
faktúry MsPS Giraltovce, s. r. o. vo faktúry MsPS Giraltovce, s. r. o. vo 
výške 7 769 eur vykryť z položky výške 7 769 eur vykryť z položky 

mesto 71 000 eur. Z rezervného fondu 
sa prevedie suma vo výške 30 012,74 
eura.

Regenerácia	a	revitalizácia	
rómskej	osady

Projekt s rovnomenným názvom 
dostal od poslancov zelenú. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný 
prı́spevok (Z� oNFP) na SO, pričom 
ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja mesta Giraltovce 
a platným územným plánom mesta 
Giraltovce. Zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu je mini-
málne 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. Na zreteľ sa berie aj zabez-
pečenie financovania prı́padných 
neoprávnených výdavkov projektu, 
ktoré vzniknú v priebehu jeho reali-
zácie a budú nevyhnutné na dosiah-
nutie cieľa.

Revitalizácia	parku	pred	
Slovensko-poľským	domom	

neprešla

Vedúca finančného oddelenia Ing. 
Iveta Kurčová predložila poslancom 
návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 
2022 pre jednotlivé položky. Zastupi-
teľstvo po diskusii (jej plné znenie 
môžete nájsť na stránke mesta) 
odsúhlasilo návrh poslanca Ing. 
Dušana Verčimáka. A to, položku 7 
769 eur – prıśpevok na TSMG – presu-
núť na prı́spevkovú organizáciu a 
faktúry MsPS Giraltovce, s. r. o. vo 
výške 7 769 eur vykryť z položky 
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011717 vo výške 16 850 eur – park 011717 vo výške 16 850 eur – park 
pred Slovensko-poľským domom. pred Slovensko-poľským domom. 
Rozdiel (9 081 eur) bude ponechaný v Rozdiel (9 081 eur) bude ponechaný v 
rezerve. rezerve. 

011717 vo výške 16 850 eur – park 
pred Slovensko-poľským domom. 
Rozdiel (9 081 eur) bude ponechaný v 
rezerve. 

Spracovali:	Alenka	Kmecová,	Spracovali:	Alenka	Kmecová,	
Michaela	Marcinová,Michaela	Marcinová,
	foto:	Mária	Osifová	foto:	Mária	Osifová

Spracovali:	Alenka	Kmecová,	
Michaela	Marcinová,
	foto:	Mária	Osifová

Príbehy obyčajných ľudí tvoria Príbehy obyčajných ľudí tvoria 

takzvané malé dejiny našej krajinytakzvané malé dejiny našej krajiny

Príbehy obyčajných ľudí tvoria 

takzvané malé dejiny našej krajiny

Výstava v pešej zóne v GiraltovciachVýstava v pešej zóne v GiraltovciachVýstava v pešej zóne v Giraltovciach

prežili 2. svetovú vojnu, holokaust, prežili 2. svetovú vojnu, holokaust, 
slovenskú ľudácku republiku, boli slovenskú ľudácku republiku, boli 
perzekvovanı ́ počas komunistického perzekvovanı ́ počas komunistického 

prežili 2. svetovú vojnu, holokaust, 
slovenskú ľudácku republiku, boli 
perzekvovanı ́ počas komunistického 

Centrum mesta počas februára obsa-Centrum mesta počas februára obsa-
dila výstava inštalovaná na panelo-dila výstava inštalovaná na panelo-
vých vežiach s prıb́ehmi ľudı,́ ktorı ́vých vežiach s prıb́ehmi ľudı,́ ktorı ́

Centrum mesta počas februára obsa-
dila výstava inštalovaná na panelo-
vých vežiach s prıb́ehmi ľudı,́ ktorı ́
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režimu, boli súčasťou pádu režimu režimu, boli súčasťou pádu režimu 
počas nežnej revolúcie. Ich prıb́ehy sú počas nežnej revolúcie. Ich prıb́ehy sú 
dnes na Slovensku málo známe a dnes na Slovensku málo známe a 
mnohokrát prekrúcané alebo popie-mnohokrát prekrúcané alebo popie-
rané. rané. 

Výročie konca druhej svetovej vojny a Výročie konca druhej svetovej vojny a 
porážky nacistického Nemecka u nás porážky nacistického Nemecka u nás 
oslavujeme oficiálne ako sviatok oslavujeme oficiálne ako sviatok 
vıť́azstva nad fašizmom. Avšak uvedo-vıť́azstva nad fašizmom. Avšak uvedo-
menie si jeho skutočnej dôležitosti a menie si jeho skutočnej dôležitosti a 
vyvodenie dôsledkov z udalostı́ by vyvodenie dôsledkov z udalostı́ by 
nemali skončiť iba pri pietnom akte nemali skončiť iba pri pietnom akte 
kladenia vencov pri pomnıḱoch, ktoré kladenia vencov pri pomnıḱoch, ktoré 
väčšina obyvateľov vnútorne neprežı-́väčšina obyvateľov vnútorne neprežı-́
va, iba automaticky registruje, a to aj v va, iba automaticky registruje, a to aj v 
prıṕade ďalšıćh dejıń takých dôleži-prıṕade ďalšıćh dejıń takých dôleži-
tých v živote nášho národa. Občianske tých v živote nášho národa. Občianske 
združenie Post Bellum  od roku 2011 združenie Post Bellum  od roku 2011 
zaznamenáva spomienky pamätnı-́zaznamenáva spomienky pamätnı-́
kov kľúčových momentov moderných kov kľúčových momentov moderných 
slovenských dejı́n. Dokumentuje a slovenských dejı́n. Dokumentuje a 

režimu, boli súčasťou pádu režimu 
počas nežnej revolúcie. Ich prıb́ehy sú 
dnes na Slovensku málo známe a 
mnohokrát prekrúcané alebo popie-
rané. 

Výročie konca druhej svetovej vojny a 
porážky nacistického Nemecka u nás 
oslavujeme oficiálne ako sviatok 
vıť́azstva nad fašizmom. Avšak uvedo-
menie si jeho skutočnej dôležitosti a 
vyvodenie dôsledkov z udalostı́ by 
nemali skončiť iba pri pietnom akte 
kladenia vencov pri pomnıḱoch, ktoré 
väčšina obyvateľov vnútorne neprežı-́
va, iba automaticky registruje, a to aj v 
prıṕade ďalšıćh dejıń takých dôleži-
tých v živote nášho národa. Občianske 
združenie Post Bellum  od roku 2011 
zaznamenáva spomienky pamätnı-́
kov kľúčových momentov moderných 
slovenských dejı́n. Dokumentuje a 

zhromažďuje spomienky svedkov zhromažďuje spomienky svedkov 
dôležitých historických udalostı,́ na dôležitých historických udalostı,́ na 
ktorých sa neprávom zabudlo. ktorých sa neprávom zabudlo. 

Počas potuliek mestom si návštevnıći Počas potuliek mestom si návštevnıći 
mohli prezrieť expozıćiu zachytáva-mohli prezrieť expozıćiu zachytáva-
júc prıb́ehy ľudı,́ ktorı ́na vlastnej koži júc prıb́ehy ľudı,́ ktorı ́na vlastnej koži 
prežili ťažké obdobia vývoja našej prežili ťažké obdobia vývoja našej 
krajiny. Dôkazom toho, že na dejiny krajiny. Dôkazom toho, že na dejiny 
zabúdať nechceme, je aj prı́prava zabúdať nechceme, je aj prı́prava 
ďalšej výstavy pod názvom (NE)za-ďalšej výstavy pod názvom (NE)za-
budnuté tragédie pri prıĺežitosti 80. budnuté tragédie pri prıĺežitosti 80. 
výročia prvej deportácie židov. Vedeli výročia prvej deportácie židov. Vedeli 
ste, že približne 100 mladých mužov a ste, že približne 100 mladých mužov a 
dievčat z nášho mesta a okolia bolo dievčat z nášho mesta a okolia bolo 
sústredených do zberných stredıśk v sústredených do zberných stredıśk v 
Z� iline a Poprade? Viac sa dozviete na Z� iline a Poprade? Viac sa dozviete na 
výstave inštalovanej v galérii v výstave inštalovanej v galérii v 
Slovensko – Poľskom dome od 22. Slovensko – Poľskom dome od 22. 
marca 2022. marca 2022. 

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

zhromažďuje spomienky svedkov 
dôležitých historických udalostı,́ na 
ktorých sa neprávom zabudlo. 

Počas potuliek mestom si návštevnıći 
mohli prezrieť expozıćiu zachytáva-
júc prıb́ehy ľudı,́ ktorı ́na vlastnej koži 
prežili ťažké obdobia vývoja našej 
krajiny. Dôkazom toho, že na dejiny 
zabúdať nechceme, je aj prı́prava 
ďalšej výstavy pod názvom (NE)za-
budnuté tragédie pri prıĺežitosti 80. 
výročia prvej deportácie židov. Vedeli 
ste, že približne 100 mladých mužov a 
dievčat z nášho mesta a okolia bolo 
sústredených do zberných stredıśk v 
Z� iline a Poprade? Viac sa dozviete na 
výstave inštalovanej v galérii v 
Slovensko – Poľskom dome od 22. 
marca 2022. 

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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to nemôžu, že sú trošku inı ́ako my, to nemôžu, že sú trošku inı ́ako my, 
ale i naši zamestnanci, ktorı ́s veľkou ale i naši zamestnanci, ktorı ́s veľkou 
láskou a obetavosťou pristupujú k láskou a obetavosťou pristupujú k 
svojim zverencom, si toto oslovenie svojim zverencom, si toto oslovenie 
nezaslúžia. Som presvedčený, že v nezaslúžia. Som presvedčený, že v 
našom zariadenı́ je niekedy viac našom zariadenı́ je niekedy viac 
lásky a porozumenia ako v našej lásky a porozumenia ako v našej 
spoločnosti, v ktorej žijeme, ale spoločnosti, v ktorej žijeme, ale 
ktorú zároveň aj tvorı́me. Z tohto ktorú zároveň aj tvorı́me. Z tohto 
dôvodu bolo mojıḿ hlavným cieľom, dôvodu bolo mojıḿ hlavným cieľom, 
ktorý som si vytýčil pred samotnou ktorý som si vytýčil pred samotnou 
účasťou v konkurze, dať vnıḿaniu účasťou v konkurze, dať vnıḿaniu 
nášho zariadenia v okolı ́iný charak-nášho zariadenia v okolı ́iný charak-
ter, vyzdvihnúť ho na vyššiu úroveň ter, vyzdvihnúť ho na vyššiu úroveň 
tak, aby ho aj verejnosť začala tak, aby ho aj verejnosť začala 
pomaly inak vnıḿať. A teda nielen pomaly inak vnıḿať. A teda nielen 
ako domov pre ľudı ́so zdravotným ako domov pre ľudı ́so zdravotným 

to nemôžu, že sú trošku inı ́ako my, 
ale i naši zamestnanci, ktorı ́s veľkou 
láskou a obetavosťou pristupujú k 
svojim zverencom, si toto oslovenie 
nezaslúžia. Som presvedčený, že v 
našom zariadenı́ je niekedy viac 
lásky a porozumenia ako v našej 
spoločnosti, v ktorej žijeme, ale 
ktorú zároveň aj tvorı́me. Z tohto 
dôvodu bolo mojıḿ hlavným cieľom, 
ktorý som si vytýčil pred samotnou 
účasťou v konkurze, dať vnıḿaniu 
nášho zariadenia v okolı ́iný charak-
ter, vyzdvihnúť ho na vyššiu úroveň 
tak, aby ho aj verejnosť začala 
pomaly inak vnıḿať. A teda nielen 
ako domov pre ľudı ́so zdravotným 

Už niekoľko mesiacov je riaditeľom Už niekoľko mesiacov je riaditeľom 
nášho domova sociálnych služieb nášho domova sociálnych služieb 
Mgr. Peter Kimak Fejko, ktorý v minu-Mgr. Peter Kimak Fejko, ktorý v minu-
losti pôsobil v Giraltovciach ako losti pôsobil v Giraltovciach ako 
riaditeľ ZS� . Položili sme mu niekoľko riaditeľ ZS� . Položili sme mu niekoľko 
otázok a porozprával nám o svojej otázok a porozprával nám o svojej 
práci, kolegoch, činnosti DSS, ale aj o práci, kolegoch, činnosti DSS, ale aj o 
svojich konıč́koch. svojich konıč́koch. 

1.	Už	nejaký	čas	ste	riaditeľom	DSS		1.	Už	nejaký	čas	ste	riaditeľom	DSS		
v	našom	meste.	 Čo	vás	podnietilo	v	našom	meste.	 Čo	vás	podnietilo	
uchádzať	sa	o	túto	pozíciu?uchádzať	sa	o	túto	pozíciu?

Dôvody boli viac-menej osobné. Dôvody boli viac-menej osobné. 
Pracoval som predtým mimo mesta, Pracoval som predtým mimo mesta, 
pôsobil som ako učiteľ v jednej úžas-pôsobil som ako učiteľ v jednej úžas-
nej ZS�  v Sabinovskom okrese. Avšak nej ZS�  v Sabinovskom okrese. Avšak 
životné cesty sú vrtkavé. Ochorela životné cesty sú vrtkavé. Ochorela 
mi mama a bolo potrebné byť častej-mi mama a bolo potrebné byť častej-
šie pri nej, musel som byť viac doma. šie pri nej, musel som byť viac doma. 
A keďže v tom čase bolo v DSS vyhlá-A keďže v tom čase bolo v DSS vyhlá-
sené výberové konanie, neváhal sené výberové konanie, neváhal 
som, prihlásil som sa a vyšlo to.som, prihlásil som sa a vyšlo to.

2.	 Aké	 boli	 vaše	 očakávania	 pri	2.	 Aké	 boli	 vaše	 očakávania	 pri	
nástupe	na	nové	pracovné	miesto?	nástupe	na	nové	pracovné	miesto?	
Naplnili	sa?Naplnili	sa?

V minulosti bol DSS vnı́maný ako V minulosti bol DSS vnı́maný ako 
ústav, ako nejaké nemocničné zaria-ústav, ako nejaké nemocničné zaria-
denie, čo bolo skôr výsledkom doby,   denie, čo bolo skôr výsledkom doby,   
v ktorej zariadenie vzniklo a táto v ktorej zariadenie vzniklo a táto 
„nálepka“ tu zostala dodnes aj v „nálepka“ tu zostala dodnes aj v 
inom, ešte viac nelichotivom názvo-inom, ešte viac nelichotivom názvo-
slovı́ – debilák. Myslı́m si, že v slovı́ – debilák. Myslı́m si, že v 
dnešnej dobe nie je ani v neformál-dnešnej dobe nie je ani v neformál-
nej debate toto pomenovanie našej nej debate toto pomenovanie našej 
inštitúcie na mieste. Nielen naši inštitúcie na mieste. Nielen naši 
prijıḿatelia sociálnej služby, ktorı ́za prijıḿatelia sociálnej služby, ktorı ́za 

Už niekoľko mesiacov je riaditeľom 
nášho domova sociálnych služieb 
Mgr. Peter Kimak Fejko, ktorý v minu-
losti pôsobil v Giraltovciach ako 
riaditeľ ZS� . Položili sme mu niekoľko 
otázok a porozprával nám o svojej 
práci, kolegoch, činnosti DSS, ale aj o 
svojich konıč́koch. 

1.	Už	nejaký	čas	ste	riaditeľom	DSS		
v	našom	meste.	 Čo	vás	podnietilo	
uchádzať	sa	o	túto	pozíciu?

Dôvody boli viac-menej osobné. 
Pracoval som predtým mimo mesta, 
pôsobil som ako učiteľ v jednej úžas-
nej ZS�  v Sabinovskom okrese. Avšak 
životné cesty sú vrtkavé. Ochorela 
mi mama a bolo potrebné byť častej-
šie pri nej, musel som byť viac doma. 
A keďže v tom čase bolo v DSS vyhlá-
sené výberové konanie, neváhal 
som, prihlásil som sa a vyšlo to.

2.	 Aké	 boli	 vaše	 očakávania	 pri	
nástupe	na	nové	pracovné	miesto?	
Naplnili	sa?

V minulosti bol DSS vnı́maný ako 
ústav, ako nejaké nemocničné zaria-
denie, čo bolo skôr výsledkom doby,   
v ktorej zariadenie vzniklo a táto 
„nálepka“ tu zostala dodnes aj v 
inom, ešte viac nelichotivom názvo-
slovı́ – debilák. Myslı́m si, že v 
dnešnej dobe nie je ani v neformál-
nej debate toto pomenovanie našej 
inštitúcie na mieste. Nielen naši 
prijıḿatelia sociálnej služby, ktorı ́za 

DSS Giraltovce s novým vedenímDSS Giraltovce s novým vedenímDSS Giraltovce s novým vedením
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postihnutıḿ, ale ako miesto, ktoré postihnutıḿ, ale ako miesto, ktoré 
poskytuje naozajstné teplo akoby poskytuje naozajstné teplo akoby 
rodinného domu, kde sa všetci cıt́ia rodinného domu, kde sa všetci cıt́ia 
dobre, šťastne, spokojne a bezpečne. dobre, šťastne, spokojne a bezpečne. 
A kde nebudú chýbať láska, opatera i A kde nebudú chýbať láska, opatera i 
starostlivosť. S pomocou nášho tıḿu starostlivosť. S pomocou nášho tıḿu 
– a dnes už viem, že aj skvelého – a dnes už viem, že aj skvelého 
personálu – sa budeme usilovať personálu – sa budeme usilovať 
naďalej zvyšovať jeho kvality a zlep-naďalej zvyšovať jeho kvality a zlep-
šovať služby. Verıḿ, že sa nám to šovať služby. Verıḿ, že sa nám to 
postupom času podarı.́postupom času podarı.́

3.	Aký	 je	 terajší	stav	v	DSS,	koľko	3.	Aký	 je	 terajší	stav	v	DSS,	koľko	
má	klientov	a	koľko	zamestnancov	má	klientov	a	koľko	zamestnancov	
sa	o	nich	stará?	Aká	široká	je	škála	sa	o	nich	stará?	Aká	široká	je	škála	
poskytovania	 starostlivosti?	poskytovania	 starostlivosti?	
Mnohí	možno	ani	netušíme...Mnohí	možno	ani	netušíme...

V DSS pracuje 84 zamestnancov, cez V DSS pracuje 84 zamestnancov, cez 
projekty je ich však minimálne o projekty je ich však minimálne o 
desať viac. V súčasnosti máme kapa-desať viac. V súčasnosti máme kapa-
citu pre 121 prijıḿateľov. Zariadenie citu pre 121 prijıḿateľov. Zariadenie 
im poskytuje sociálne služby na im poskytuje sociálne služby na 
riešenie nepriaznivej situácie z riešenie nepriaznivej situácie z 
dôvodu ich ťažkého zdravotného dôvodu ich ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravot-postihnutia, nepriaznivého zdravot-
ného stavu alebo dovŕšenia dôchod-ného stavu alebo dovŕšenia dôchod-
kového veku. Ide nielen o pobytovú kového veku. Ide nielen o pobytovú 
službu v zariadenı,́ ale aj o ambu-službu v zariadenı,́ ale aj o ambu-
lantnú službu. U nás, pravdaže, lantnú službu. U nás, pravdaže, 
p o s k y t u j e m e  o š e t r o va t e ľs k ú p o s k y t u j e m e  o š e t r o va t e ľs k ú 
starostlivosť a pomoc, sociálne pora-starostlivosť a pomoc, sociálne pora-
denstvo, rehabilitáciu a stravovanie. denstvo, rehabilitáciu a stravovanie. 
Náš personál sa stará aj o upratova-Náš personál sa stará aj o upratova-
nie, pranie, žehlenie, o údržbu nie, pranie, žehlenie, o údržbu 
bielizne a šatstva. V zariadenı ́ tiež bielizne a šatstva. V zariadenı ́ tiež 
z a b e z p e č u j e m e  p r i j ı́ m a te ľom z a b e z p e č u j e m e  p r i j ı́ m a te ľom 
pracovnú terapiu (ergoterapiu), ale pracovnú terapiu (ergoterapiu), ale 
aj ďalšie terapie. Naši klienti sa aj ďalšie terapie. Naši klienti sa 

postihnutıḿ, ale ako miesto, ktoré 
poskytuje naozajstné teplo akoby 
rodinného domu, kde sa všetci cıt́ia 
dobre, šťastne, spokojne a bezpečne. 
A kde nebudú chýbať láska, opatera i 
starostlivosť. S pomocou nášho tıḿu 
– a dnes už viem, že aj skvelého 
personálu – sa budeme usilovať 
naďalej zvyšovať jeho kvality a zlep-
šovať služby. Verıḿ, že sa nám to 
postupom času podarı.́

3.	Aký	 je	 terajší	stav	v	DSS,	koľko	
má	klientov	a	koľko	zamestnancov	
sa	o	nich	stará?	Aká	široká	je	škála	
poskytovania	 starostlivosti?	
Mnohí	možno	ani	netušíme...

V DSS pracuje 84 zamestnancov, cez 
projekty je ich však minimálne o 
desať viac. V súčasnosti máme kapa-
citu pre 121 prijıḿateľov. Zariadenie 
im poskytuje sociálne služby na 
riešenie nepriaznivej situácie z 
dôvodu ich ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravot-
ného stavu alebo dovŕšenia dôchod-
kového veku. Ide nielen o pobytovú 
službu v zariadenı,́ ale aj o ambu-
lantnú službu. U nás, pravdaže, 
p o s k y t u j e m e  o š e t r o va t e ľs k ú 
starostlivosť a pomoc, sociálne pora-
denstvo, rehabilitáciu a stravovanie. 
Náš personál sa stará aj o upratova-
nie, pranie, žehlenie, o údržbu 
bielizne a šatstva. V zariadenı ́ tiež 
z a b e z p e č u j e m e  p r i j ı́ m a te ľom 
pracovnú terapiu (ergoterapiu), ale 
aj ďalšie terapie. Naši klienti sa 

venujú záujmovým činnostiam, cez venujú záujmovým činnostiam, cez 
ktoré im vytvárame podmienky na ktoré im vytvárame podmienky na 
rozvoj a vzdelávanie.rozvoj a vzdelávanie.

4.	 DSS	 je	 pre	 nás	 Giraltovčanov	4.	 DSS	 je	 pre	 nás	 Giraltovčanov	
dlhoročnou	 súčasťou.	 Často	 nás	dlhoročnou	 súčasťou.	 Často	 nás	
personál	a	 jeho	klienti	prekvapia	personál	a	 jeho	klienti	prekvapia	
milou	aktivitou	alebo	činnosťou.	A	milou	aktivitou	alebo	činnosťou.	A	
za	to	vám	veľmi	pekne	ďakujeme.	za	to	vám	veľmi	pekne	ďakujeme.	
Kto	 je	 strojcom	 týchto	nápadov	a	Kto	 je	 strojcom	 týchto	nápadov	a	
myšlienok?myšlienok?

Vo svojich nápadoch sa s kolegami Vo svojich nápadoch sa s kolegami 
navzájom podporujeme. Ak prı́de navzájom podporujeme. Ak prı́de 
niekto s nejakou myšlienkou, my niekto s nejakou myšlienkou, my 
ostatnı ́mu ju pomáhame dotvárať a ostatnı ́mu ju pomáhame dotvárať a 
realizovať, ale je to, pravdaže, aj opač-realizovať, ale je to, pravdaže, aj opač-
ne. Všetci sa riadime myšlienkou: A ne. Všetci sa riadime myšlienkou: A 
všetko sa dá, keď sa chce. Keďže ako všetko sa dá, keď sa chce. Keďže ako 
prvá medzi nami padla myšlienka, prvá medzi nami padla myšlienka, 
aby sme zatraktıv́nili interiér nášho aby sme zatraktıv́nili interiér nášho 
zariadenia, jednak pre našich prijı-́zariadenia, jednak pre našich prijı-́
mateľov a jednak aj pre nás, tak ho mateľov a jednak aj pre nás, tak ho 
teraz postupne menıḿe. Samozrej-teraz postupne menıḿe. Samozrej-
me, postupne revitalizujeme aj exte-me, postupne revitalizujeme aj exte-
riér nášho zariadenia. Máme za riér nášho zariadenia. Máme za 
sebou už niekoľko úspešných akciı.́ sebou už niekoľko úspešných akciı.́ 
Hádam spomeniem tú najväčšiu, náš Hádam spomeniem tú najväčšiu, náš 
športový deň, kde sa okrem iného športový deň, kde sa okrem iného 
súťažilo aj vo varenı ́gulášu. Aj vďaka súťažilo aj vo varenı ́gulášu. Aj vďaka 
tejto akcii k nám zavı́tali mnohé tejto akcii k nám zavı́tali mnohé 
významné osobnosti kultúrneho a významné osobnosti kultúrneho a 
spoločenského života. Spomeniem spoločenského života. Spomeniem 
naprı́klad predsedu PSK Milana naprı́klad predsedu PSK Milana 
Majerského, poslancov PSK Martina Majerského, poslancov PSK Martina 
Merička, Juraja Bochňu, Mareka Merička, Juraja Bochňu, Mareka 
Hrabčaka alebo Stanislava Obické-Hrabčaka alebo Stanislava Obické-
ho, ktorý je zároveň konzulom Ukra-ho, ktorý je zároveň konzulom Ukra-
jiny na Slovensku. Navštıv́ili nás aj jiny na Slovensku. Navštıv́ili nás aj 

venujú záujmovým činnostiam, cez 
ktoré im vytvárame podmienky na 
rozvoj a vzdelávanie.

4.	 DSS	 je	 pre	 nás	 Giraltovčanov	
dlhoročnou	 súčasťou.	 Často	 nás	
personál	a	 jeho	klienti	prekvapia	
milou	aktivitou	alebo	činnosťou.	A	
za	to	vám	veľmi	pekne	ďakujeme.	
Kto	 je	 strojcom	 týchto	nápadov	a	
myšlienok?

Vo svojich nápadoch sa s kolegami 
navzájom podporujeme. Ak prı́de 
niekto s nejakou myšlienkou, my 
ostatnı ́mu ju pomáhame dotvárať a 
realizovať, ale je to, pravdaže, aj opač-
ne. Všetci sa riadime myšlienkou: A 
všetko sa dá, keď sa chce. Keďže ako 
prvá medzi nami padla myšlienka, 
aby sme zatraktıv́nili interiér nášho 
zariadenia, jednak pre našich prijı-́
mateľov a jednak aj pre nás, tak ho 
teraz postupne menıḿe. Samozrej-
me, postupne revitalizujeme aj exte-
riér nášho zariadenia. Máme za 
sebou už niekoľko úspešných akciı.́ 
Hádam spomeniem tú najväčšiu, náš 
športový deň, kde sa okrem iného 
súťažilo aj vo varenı ́gulášu. Aj vďaka 
tejto akcii k nám zavı́tali mnohé 
významné osobnosti kultúrneho a 
spoločenského života. Spomeniem 
naprı́klad predsedu PSK Milana 
Majerského, poslancov PSK Martina 
Merička, Juraja Bochňu, Mareka 
Hrabčaka alebo Stanislava Obické-
ho, ktorý je zároveň konzulom Ukra-
jiny na Slovensku. Navštıv́ili nás aj 
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skupina Kandráčovci a Jožko Jožka. skupina Kandráčovci a Jožko Jožka. 
Pravda, kvôli nepriaznivej pande-Pravda, kvôli nepriaznivej pande-
mickej situácii sa nám už ďalšie mickej situácii sa nám už ďalšie 
plánované kultúrno-spoločenské plánované kultúrno-spoločenské 
aktivity nepodarilo zrealizovať. Do aktivity nepodarilo zrealizovať. Do 
budúcna ich však plánujeme viac.budúcna ich však plánujeme viac.

5.	 Kvalita	 poskytovania	 služieb	 a	5.	 Kvalita	 poskytovania	 služieb	 a	
starostlivosť	 o	 klienta	 sú	 v	 DSS	starostlivosť	 o	 klienta	 sú	 v	 DSS	
Giraltovce	na	veľmi	dobrej	úrovni.	Giraltovce	na	veľmi	dobrej	úrovni.	
Vidíme,	že	 toto	zariadenie	napre-Vidíme,	že	 toto	zariadenie	napre-
duje	a	zlepšuje	svoju	činnosť.	Aké	duje	a	zlepšuje	svoju	činnosť.	Aké	
sú	plány	do	budúcnosti,	aká	je	vízia	sú	plány	do	budúcnosti,	aká	je	vízia	
DSS?DSS?

Súhlası́m, neustále napredujeme, Súhlası́m, neustále napredujeme, 
krôčik po krôčiku. Zmeny je badať krôčik po krôčiku. Zmeny je badať 
takmer každý deň. Náš DSS by sme takmer každý deň. Náš DSS by sme 
chceli viac dostať do povedomia, na chceli viac dostať do povedomia, na 
svetlo sveta a upútať činorodosťou.  svetlo sveta a upútať činorodosťou.  
V tejto súvislosti by som rád ocenil V tejto súvislosti by som rád ocenil 
pomoc celého nášho kolektıv́u. Náš pomoc celého nášho kolektıv́u. Náš 
tı́m robı́  veľa mravčej práce a tı́m robı́  veľa mravčej práce a 
postupne prichádzajú i výsledky. postupne prichádzajú i výsledky. 
Doteraz sa nám podarilo zrealizovať Doteraz sa nám podarilo zrealizovať 
kaviarenské a galerijné priestory, kaviarenské a galerijné priestory, 
začali sme s maľovanıḿ a moderni-začali sme s maľovanıḿ a moderni-
záciou jednotlivých izieb našich záciou jednotlivých izieb našich 
prijı́mateľov a spoločných priesto-prijı́mateľov a spoločných priesto-
rov,  menıḿe starý sklad uhlia – náš rov,  menıḿe starý sklad uhlia – náš 
veľký plecháč – na mini amfiteáter, veľký plecháč – na mini amfiteáter, 
ktorý je súčasťou projektu vybudo-ktorý je súčasťou projektu vybudo-
vania relaxačno-oddychového vania relaxačno-oddychového 
centra, na čo sme naozaj hrdı.́ Máme centra, na čo sme naozaj hrdı.́ Máme 
za sebou rad podujatı́, ktoré som za sebou rad podujatı́, ktoré som 
spomenul a čakajú nás i ďalšie zaujı-́spomenul a čakajú nás i ďalšie zaujı-́
mavé projekty a novinky. Spoloč-mavé projekty a novinky. Spoloč-
nými silami sa už teraz pripravujeme nými silami sa už teraz pripravujeme 
na oslavy 60. výročia nášho zariade-na oslavy 60. výročia nášho zariade-

skupina Kandráčovci a Jožko Jožka. 
Pravda, kvôli nepriaznivej pande-
mickej situácii sa nám už ďalšie 
plánované kultúrno-spoločenské 
aktivity nepodarilo zrealizovať. Do 
budúcna ich však plánujeme viac.

5.	 Kvalita	 poskytovania	 služieb	 a	
starostlivosť	 o	 klienta	 sú	 v	 DSS	
Giraltovce	na	veľmi	dobrej	úrovni.	
Vidíme,	že	 toto	zariadenie	napre-
duje	a	zlepšuje	svoju	činnosť.	Aké	
sú	plány	do	budúcnosti,	aká	je	vízia	
DSS?

Súhlası́m, neustále napredujeme, 
krôčik po krôčiku. Zmeny je badať 
takmer každý deň. Náš DSS by sme 
chceli viac dostať do povedomia, na 
svetlo sveta a upútať činorodosťou.  
V tejto súvislosti by som rád ocenil 
pomoc celého nášho kolektıv́u. Náš 
tı́m robı́  veľa mravčej práce a 
postupne prichádzajú i výsledky. 
Doteraz sa nám podarilo zrealizovať 
kaviarenské a galerijné priestory, 
začali sme s maľovanıḿ a moderni-
záciou jednotlivých izieb našich 
prijı́mateľov a spoločných priesto-
rov,  menıḿe starý sklad uhlia – náš 
veľký plecháč – na mini amfiteáter, 
ktorý je súčasťou projektu vybudo-
vania relaxačno-oddychového 
centra, na čo sme naozaj hrdı.́ Máme 
za sebou rad podujatı́, ktoré som 
spomenul a čakajú nás i ďalšie zaujı-́
mavé projekty a novinky. Spoloč-
nými silami sa už teraz pripravujeme 
na oslavy 60. výročia nášho zariade-

nia ,  ktoré  budú  sprevádzané n ia ,  ktoré  budú  sprevádzané 
mnohými ďalšı́mi podpornými mnohými ďalšı́mi podpornými 
akciami a zaujıḿavosťami a tie, ako akciami a zaujıḿavosťami a tie, ako 
pevne verı́m, prilákajú verejnosť pevne verı́m, prilákajú verejnosť 
bližšie k nám. Niektoré si zatiaľ bližšie k nám. Niektoré si zatiaľ 
nechávame pre seba, aby ste zostali nechávame pre seba, aby ste zostali 
milo prekvapenı.́milo prekvapenı.́

6.	 Na	 chvíľu	 odbočíme	 z	 pracov-6.	 Na	 chvíľu	 odbočíme	 z	 pracov-
ného	 kolotoča.	 Našich	 čitateľov	ného	 kolotoča.	 Našich	 čitateľov	
bude	 určiť	 zaujímať	 aj	 to,	 aký	 je	bude	 určiť	 zaujímať	 aj	 to,	 aký	 je	
Peter	Kimák	Fejko,	ak	práve	nepra-Peter	Kimák	Fejko,	ak	práve	nepra-
cuje.	 Čo	 vaše	 koníčky,	 záľuby?	cuje.	 Čo	 vaše	 koníčky,	 záľuby?	
Nájdete	si	na	ne	čas?Nájdete	si	na	ne	čas?

- Mám rád aktıv́ny relax a odpočinok, - Mám rád aktıv́ny relax a odpočinok, 
ktorý je spojený s prácami doma, ktorý je spojený s prácami doma, 
naprıḱlad v záhrade alebo pri chove naprıḱlad v záhrade alebo pri chove 
zajacov, spojený s ďalšı́mi mojimi zajacov, spojený s ďalšı́mi mojimi 
konıč́kami, ktoré nateraz nechcem konıč́kami, ktoré nateraz nechcem 
ešte uvádzať. Mám rád prı́rodu, ešte uvádzať. Mám rád prı́rodu, 
prechádzky v nej a predovšetkým prechádzky v nej a predovšetkým 
horskú turistiku. Vo voľnom čase si horskú turistiku. Vo voľnom čase si 
aj zašportujem – veľmi rád sa lyžu-aj zašportujem – veľmi rád sa lyžu-
jem a venujem plávaniu. Keď už jem a venujem plávaniu. Keď už 
mám vypnúť niekde mimo domu, mám vypnúť niekde mimo domu, 
pravý, ozajstný relax nachádzam na pravý, ozajstný relax nachádzam na 
dovolenke. Je mi jedno kde, ale nech dovolenke. Je mi jedno kde, ale nech 
to bude minimálne 10 dnı́. Vtedy to bude minimálne 10 dnı́. Vtedy 
viem  naozaj veľmi dobre zrelaxovať.viem  naozaj veľmi dobre zrelaxovať.

D� akujeme veľmi pekne za rozhovor, D� akujeme veľmi pekne za rozhovor, 
ochotu a čas, prajeme vám veľa úspe-ochotu a čas, prajeme vám veľa úspe-
chov do ďalšej práce a nech kvalita chov do ďalšej práce a nech kvalita 
služieb v DSS stále rastie, tak ako to služieb v DSS stále rastie, tak ako to 
bolo doteraz. Pozdravujeme všet-bolo doteraz. Pozdravujeme všet-
kých klientov a prajeme im pohodu a kých klientov a prajeme im pohodu a 
pevné zdravie do ďalšıćh dnı.́ pevné zdravie do ďalšıćh dnı.́ 

Michaela	Marcinová,																														Michaela	Marcinová,																														
foto:	internetfoto:	internet

nia ,  ktoré  budú  sprevádzané 
mnohými ďalšı́mi podpornými 
akciami a zaujıḿavosťami a tie, ako 
pevne verı́m, prilákajú verejnosť 
bližšie k nám. Niektoré si zatiaľ 
nechávame pre seba, aby ste zostali 
milo prekvapenı.́

6.	 Na	 chvíľu	 odbočíme	 z	 pracov-
ného	 kolotoča.	 Našich	 čitateľov	
bude	 určiť	 zaujímať	 aj	 to,	 aký	 je	
Peter	Kimák	Fejko,	ak	práve	nepra-
cuje.	 Čo	 vaše	 koníčky,	 záľuby?	
Nájdete	si	na	ne	čas?

- Mám rád aktıv́ny relax a odpočinok, 
ktorý je spojený s prácami doma, 
naprıḱlad v záhrade alebo pri chove 
zajacov, spojený s ďalšı́mi mojimi 
konıč́kami, ktoré nateraz nechcem 
ešte uvádzať. Mám rád prı́rodu, 
prechádzky v nej a predovšetkým 
horskú turistiku. Vo voľnom čase si 
aj zašportujem – veľmi rád sa lyžu-
jem a venujem plávaniu. Keď už 
mám vypnúť niekde mimo domu, 
pravý, ozajstný relax nachádzam na 
dovolenke. Je mi jedno kde, ale nech 
to bude minimálne 10 dnı́. Vtedy 
viem  naozaj veľmi dobre zrelaxovať.

D� akujeme veľmi pekne za rozhovor, 
ochotu a čas, prajeme vám veľa úspe-
chov do ďalšej práce a nech kvalita 
služieb v DSS stále rastie, tak ako to 
bolo doteraz. Pozdravujeme všet-
kých klientov a prajeme im pohodu a 
pevné zdravie do ďalšıćh dnı.́ 

Michaela	Marcinová,																														
foto:	internet
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V prvej polovici februára v Zrkadlovej V prvej polovici februára v Zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca uviedli do sále Primaciálneho paláca uviedli do 
života  novú knihu Encyklopédia života  novú knihu Encyklopédia 
mestských a obecných polıćiı ́Sloven-mestských a obecných polıćiı ́Sloven-
skej republiky, autorom ktorej je skej republiky, autorom ktorej je 
Martin Korčok, vyštudovaný etnológ, Martin Korčok, vyštudovaný etnológ, 
ktorý v súčasnosti vedie Múzeum ktorý v súčasnosti vedie Múzeum 
holokaustu v Seredi.holokaustu v Seredi.

Encyklopédia ponúka súhrn informá-Encyklopédia ponúka súhrn informá-
ciı ́o cennej práci mestských a obec-ciı ́o cennej práci mestských a obec-
ných policajtov, ktorú vykonávajú pre ných policajtov, ktorú vykonávajú pre 
celú spoločnosť. 18. februára autor celú spoločnosť. 18. februára autor 
knihy osobne navštıv́il zamestnanca knihy osobne navštıv́il zamestnanca 
mestskej polı́cie Ondreja Cinu, aby mestskej polı́cie Ondreja Cinu, aby 
mu osobne odovzdal jeden výtlačok mu osobne odovzdal jeden výtlačok 
svojej knihy s venovanıḿ. svojej knihy s venovanıḿ. 

„Počas návštev jednotlivých útvarov „Počas návštev jednotlivých útvarov 
som zhromažďoval základné som zhromažďoval základné 
faktografické informácie o ich faktografické informácie o ich 
činnosti a histórii a zároveň foto-činnosti a histórii a zároveň foto-
graficky zdokumentoval ich graficky zdokumentoval ich 
služobné vozidlá .  Obsah a služobné vozidlá .  Obsah a 
rozsah textov publikovaných         rozsah textov publikovaných         
v tejto encyklopédii vznikli na v tejto encyklopédii vznikli na 
základe materiálov poskytnu-základe materiálov poskytnu-
tých jednotlivými mestskými tých jednotlivými mestskými 
polı́ciami, obecnými polı́ciami polı́ciami, obecnými polı́ciami 
či obecnými úradmi“ informo-či obecnými úradmi“ informo-
val autor knihy. val autor knihy. 

Prı́prava a pı́sanie knihy si Prı́prava a pı́sanie knihy si 
naozaj vyžadujú mimoriadne naozaj vyžadujú mimoriadne 
množstvo času. Pán Korčok ho množstvo času. Pán Korčok ho 
tej svojej venoval naozaj maxi-tej svojej venoval naozaj maxi-
mum.mum.

„Postupne som navštıv́il všet-„Postupne som navštıv́il všet-
kých 160 útvarov mestských a kých 160 útvarov mestských a 

V prvej polovici februára v Zrkadlovej 
sále Primaciálneho paláca uviedli do 
života  novú knihu Encyklopédia 
mestských a obecných polıćiı ́Sloven-
skej republiky, autorom ktorej je 
Martin Korčok, vyštudovaný etnológ, 
ktorý v súčasnosti vedie Múzeum 
holokaustu v Seredi.

Encyklopédia ponúka súhrn informá-
ciı ́o cennej práci mestských a obec-
ných policajtov, ktorú vykonávajú pre 
celú spoločnosť. 18. februára autor 
knihy osobne navštıv́il zamestnanca 
mestskej polı́cie Ondreja Cinu, aby 
mu osobne odovzdal jeden výtlačok 
svojej knihy s venovanıḿ. 

„Počas návštev jednotlivých útvarov 
som zhromažďoval základné 
faktografické informácie o ich 
činnosti a histórii a zároveň foto-
graficky zdokumentoval ich 
služobné vozidlá .  Obsah a 
rozsah textov publikovaných         
v tejto encyklopédii vznikli na 
základe materiálov poskytnu-
tých jednotlivými mestskými 
polı́ciami, obecnými polı́ciami 
či obecnými úradmi“ informo-
val autor knihy. 

Prı́prava a pı́sanie knihy si 
naozaj vyžadujú mimoriadne 
množstvo času. Pán Korčok ho 
tej svojej venoval naozaj maxi-
mum.

„Postupne som navštıv́il všet-
kých 160 útvarov mestských a 

obecných polıćiı ́na územı ́Slovenskej obecných polıćiı ́na územı ́Slovenskej 
republiky, ktoré boli aktıv́ne ku koncu republiky, ktoré boli aktıv́ne ku koncu 
augusta 2021. Absolvoval som 50 augusta 2021. Absolvoval som 50 
ciest, prešiel 15 603 kilometrov a         ciest, prešiel 15 603 kilometrov a         
v  1 5 7  o b c i a c h  o d fo to g ra fova l v  1 5 7  o b c i a c h  o d fo to g ra fova l 
služobné vozidlá miestnej polıć ie. Tri služobné vozidlá miestnej polıć ie. Tri 
obecné polıćie nedisponujú vlastným obecné polıćie nedisponujú vlastným 
motorovým vozidlom, v ich prıṕade motorovým vozidlom, v ich prıṕade 
publikujem nášivku, ktorú nosia publikujem nášivku, ktorú nosia 
miestni policajti na svojich unifor-miestni policajti na svojich unifor-
mách. Encyklopédiu by som rád veno-mách. Encyklopédiu by som rád veno-
val všetkým mestským a obecným val všetkým mestským a obecným 
policajtom, ktorých poslanı́m je policajtom, ktorých poslanı́m je 
vnášať do ulıć pokoj a pocit bezpečia.“vnášať do ulıć pokoj a pocit bezpečia.“

Prelistovať encyklopédiou si môžete Prelistovať encyklopédiou si môžete 
aj na našom útvare mestskej polıćie. aj na našom útvare mestskej polıćie. 

Text	a	foto:	Mária	OsifováText	a	foto:	Mária	Osifová

obecných polıćiı ́na územı ́Slovenskej 
republiky, ktoré boli aktıv́ne ku koncu 
augusta 2021. Absolvoval som 50 
ciest, prešiel 15 603 kilometrov a         
v  1 5 7  o b c i a c h  o d fo to g ra fova l 
služobné vozidlá miestnej polıć ie. Tri 
obecné polıćie nedisponujú vlastným 
motorovým vozidlom, v ich prıṕade 
publikujem nášivku, ktorú nosia 
miestni policajti na svojich unifor-
mách. Encyklopédiu by som rád veno-
val všetkým mestským a obecným 
policajtom, ktorých poslanı́m je 
vnášať do ulıć pokoj a pocit bezpečia.“

Prelistovať encyklopédiou si môžete 
aj na našom útvare mestskej polıćie. 

Text	a	foto:	Mária	Osifová

Cenná práca mestských a obecných policajtov Cenná práca mestských a obecných policajtov Cenná práca mestských a obecných policajtov 
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Recitačná súťaž v umeleckom pred-Recitačná súťaž v umeleckom pred-
nese slovenských povestı́ Jozefa nese slovenských povestı́ Jozefa 
Cıǵera Hronského vstúpila do svojho Cıǵera Hronského vstúpila do svojho 
27. ročnıḱa. Základná škola na Budo-27. ročnıḱa. Základná škola na Budo-
vateľskej ulici v Giraltovciach bola vateľskej ulici v Giraltovciach bola 
tým miestom, kde sa stretli vıť́azi škol-tým miestom, kde sa stretli vıť́azi škol-
ských kôl všetkých základných škôl ských kôl všetkých základných škôl 
Svidnıćkeho okresu, aby prezentovali Svidnıćkeho okresu, aby prezentovali 
svoje recitačné i rétorické spôsobilos-svoje recitačné i rétorické spôsobilos-
ti. Práve tu sa v dňoch od 14. do 16. ti. Práve tu sa v dňoch od 14. do 16. 
februára 2022 konalo okresné kolo. februára 2022 konalo okresné kolo. 
Recitátori druhého až siedmeho Recitátori druhého až siedmeho 
ročnıḱa v troch kategóriách predná-ročnıḱa v troch kategóriách predná-
šali povesti slovenských autorov. šali povesti slovenských autorov. 

V prvej kategórii zvı́ťazila Natália V prvej kategórii zvı́ťazila Natália 
Cuperová (Spojená škola vo Svidnı-́Cuperová (Spojená škola vo Svidnı-́
ku), na druhom mieste sa umiestnila ku), na druhom mieste sa umiestnila 

Recitačná súťaž v umeleckom pred-
nese slovenských povestı́ Jozefa 
Cıǵera Hronského vstúpila do svojho 
27. ročnıḱa. Základná škola na Budo-
vateľskej ulici v Giraltovciach bola 
tým miestom, kde sa stretli vıť́azi škol-
ských kôl všetkých základných škôl 
Svidnıćkeho okresu, aby prezentovali 
svoje recitačné i rétorické spôsobilos-
ti. Práve tu sa v dňoch od 14. do 16. 
februára 2022 konalo okresné kolo. 
Recitátori druhého až siedmeho 
ročnıḱa v troch kategóriách predná-
šali povesti slovenských autorov. 

V prvej kategórii zvı́ťazila Natália 
Cuperová (Spojená škola vo Svidnı-́
ku), na druhom mieste sa umiestnila 

Nina Sokolová (Základná škola v Nina Sokolová (Základná škola v 
Kračúnovciach) a tretie miesto si Kračúnovciach) a tretie miesto si 
o d n i e s l a  S i m o n a  U h r i n o v á o d n i e s l a  S i m o n a  U h r i n o v á 
(Súkromná základná škola v Giraltov-(Súkromná základná škola v Giraltov-
ciach).ciach).

Najlepšou recitátorkou v druhej kate-Najlepšou recitátorkou v druhej kate-
góri i  sa  stala  Darina Kl émová gór i i  sa  stala  Darina Kl émová 
(Základná škola v Kračúnovciach), (Základná škola v Kračúnovciach), 
d r u h ý  s k o n č i l  M i l a n  M a ťa š d r u h ý  s k o n č i l  M i l a n  M a ťa š 
(Súkromná základná škola v Giraltov-(Súkromná základná škola v Giraltov-
ciach) a tretie miesto zı́skala Ela ciach) a tretie miesto zı́skala Ela 
Vašková (Základná škola v Giraltov-Vašková (Základná škola v Giraltov-
ciach). Cena poroty bola odovzdaná ciach). Cena poroty bola odovzdaná 
Zoi Hutňanovej (Spojená škola vo Zoi Hutňanovej (Spojená škola vo 
Svidnıḱu).Svidnıḱu).

Prvé  miesto v tretej  kategóri i Prvé  miesto v tretej  kategóri i 
pripadlo Jakubovi Pastyrčákovi (Spo-pripadlo Jakubovi Pastyrčákovi (Spo-

Nina Sokolová (Základná škola v 
Kračúnovciach) a tretie miesto si 
o d n i e s l a  S i m o n a  U h r i n o v á 
(Súkromná základná škola v Giraltov-
ciach).

Najlepšou recitátorkou v druhej kate-
góri i  sa  stala  Darina Kl émová 
(Základná škola v Kračúnovciach), 
d r u h ý  s k o n č i l  M i l a n  M a ťa š 
(Súkromná základná škola v Giraltov-
ciach) a tretie miesto zı́skala Ela 
Vašková (Základná škola v Giraltov-
ciach). Cena poroty bola odovzdaná 
Zoi Hutňanovej (Spojená škola vo 
Svidnıḱu).

Prvé  miesto v tretej  kategóri i 
pripadlo Jakubovi Pastyrčákovi (Spo-

Recitačná prehliadka slovenských povestí Recitačná prehliadka slovenských povestí 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

v Základnej škole v Giraltovciachv Základnej škole v Giraltovciach

Recitačná prehliadka slovenských povestí 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

v Základnej škole v Giraltovciach

Recitačná prehliadka slovenských povestí Recitačná prehliadka slovenských povestí 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

v Základnej škole v Giraltovciachv Základnej škole v Giraltovciach

Recitačná prehliadka slovenských povestí 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 

v Základnej škole v Giraltovciach
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jená škola vo Svidnıḱu), druhé zıśkala jená škola vo Svidnıḱu), druhé zıśkala 
Karolıńa Kaliňáková (Základná škola Karolıńa Kaliňáková (Základná škola 
na Karpatskej ulici vo Svidnı́ku) a na Karpatskej ulici vo Svidnı́ku) a 
tretie miesto patrı ́ Andrei Haľkovej tretie miesto patrı ́ Andrei Haľkovej 
(Základná škola na Komenského ulici (Základná škola na Komenského ulici 
vo Svidnıḱu).vo Svidnıḱu).

Postupujúcim do krajského kola Postupujúcim do krajského kola 

jená škola vo Svidnıḱu), druhé zıśkala 
Karolıńa Kaliňáková (Základná škola 
na Karpatskej ulici vo Svidnı́ku) a 
tretie miesto patrı ́ Andrei Haľkovej 
(Základná škola na Komenského ulici 
vo Svidnıḱu).

Postupujúcim do krajského kola 

blahoželáme a verıḿe, že sa dostanú blahoželáme a verıḿe, že sa dostanú 
až do cieľa – do rodiska S�alianskeho až do cieľa – do rodiska S�alianskeho 
Maťka, do S�ale. Tam sa v aprıĺi usku-Maťka, do S�ale. Tam sa v aprıĺi usku-
točnı ́celonárodné kolo súťaže S�alian-točnı ́celonárodné kolo súťaže S�alian-
sky Maťko Jozefa Cıǵera Hronského. sky Maťko Jozefa Cıǵera Hronského. 
Veľa šťastia!Veľa šťastia!

PaedDr.	Jana	Čubirková,	MBAPaedDr.	Jana	Čubirková,	MBA

blahoželáme a verıḿe, že sa dostanú 
až do cieľa – do rodiska S�alianskeho 
Maťka, do S�ale. Tam sa v aprıĺi usku-
točnı ́celonárodné kolo súťaže S�alian-
sky Maťko Jozefa Cıǵera Hronského. 
Veľa šťastia!

PaedDr.	Jana	Čubirková,	MBA

Gymnazistky na špičke kraja  Gymnazistky na špičke kraja  Gymnazistky na špičke kraja  
Gymnázium v našom meste je	všeo-Gymnázium v našom meste je	všeo-
becnovzdelávacia	 stredná	 škola,	becnovzdelávacia	 stredná	 škola,	
ktorá	pomáha	svojim	žiakom	usku-ktorá	pomáha	svojim	žiakom	usku-
točňovať	 sny	 pomocou	 olympiád.  točňovať	 sny	 pomocou	 olympiád.  
V januári a vo februári V januári a vo februári 
2022 sa Tamara	Jurčen-2022 sa Tamara	Jurčen-
ková, študentka druhého ková, študentka druhého 
r o č n ı́ k a  g y m n á z i a , r o č n ı́ k a  g y m n á z i a , 
zúčastnila olympiády v zúčastnila olympiády v 
a n g l i c k o m  j a z y k u  a a n g l i c k o m  j a z y k u  a 
zıśkala 1. miesto v okres-zıśkala 1. miesto v okres-
nom kole, rovnako 1. nom kole, rovnako 1. 
miesto v obvodnom kole a miesto v obvodnom kole a 
3. miesto v krajskom kole. 3. miesto v krajskom kole. 
Treba poznamenať, že s Treba poznamenať, že s 
rovnakým počtom bodov rovnakým počtom bodov 
ako študentka na druhom ako študentka na druhom 
mieste. Tamara v kraj-mieste. Tamara v kraj-
skom kole súťaži la  v skom kole súťaži la  v 
konkurencii 13 škôl z konkurencii 13 škôl z 
Prešovského kraja. Spolu Prešovského kraja. Spolu 
s ňou našu školu repre-s ňou našu školu repre-
zentovala aj  Daniela	zentovala aj  Daniela	
Ondusková, študentka Ondusková, študentka 
štvrtého ročnıḱa, ktorá sa štvrtého ročnıḱa, ktorá sa 
umiestnila na 1. mieste v umiestnila na 1. mieste v 
okresnom kole, na 1. okresnom kole, na 1. 
mieste v obvodnom kole a mieste v obvodnom kole a 

Gymnázium v našom meste je	všeo-
becnovzdelávacia	 stredná	 škola,	
ktorá	pomáha	svojim	žiakom	usku-
točňovať	 sny	 pomocou	 olympiád.  
V januári a vo februári 
2022 sa Tamara	Jurčen-
ková, študentka druhého 
r o č n ı́ k a  g y m n á z i a , 
zúčastnila olympiády v 
a n g l i c k o m  j a z y k u  a 
zıśkala 1. miesto v okres-
nom kole, rovnako 1. 
miesto v obvodnom kole a 
3. miesto v krajskom kole. 
Treba poznamenať, že s 
rovnakým počtom bodov 
ako študentka na druhom 
mieste. Tamara v kraj-
skom kole súťaži la  v 
konkurencii 13 škôl z 
Prešovského kraja. Spolu 
s ňou našu školu repre-
zentovala aj  Daniela	
Ondusková, študentka 
štvrtého ročnıḱa, ktorá sa 
umiestnila na 1. mieste v 
okresnom kole, na 1. 
mieste v obvodnom kole a 

na 5. mieste v krajskom kole. Daniela na 5. mieste v krajskom kole. Daniela 
súťažila v konkurencii desiatich škôl súťažila v konkurencii desiatich škôl 
Prešovského kraja. Blahoželáme im k Prešovského kraja. Blahoželáme im k 
vynikajúcim výsledkom!vynikajúcim výsledkom!
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CES TA Z A MO J Í M S NO MCES TA Z A MO J Í M S NO MCES TA Z A MO J Í M S NO M
S otázkami typu Kam po strednej? mi S otázkami typu Kam po strednej? mi 
prıb́uznı ́pıĺia uši, odkedy som nastú-prıb́uznı ́pıĺia uši, odkedy som nastú-
pila na gymnázium. Myslıḿ  si, že nie pila na gymnázium. Myslıḿ  si, že nie 
som jediná, ktorá na túto otázku stále som jediná, ktorá na túto otázku stále 
odpovedá slovıč́kom Neviem. Aj keď odpovedá slovıč́kom Neviem. Aj keď 
presný smer, ktorým sa chcem vydať, presný smer, ktorým sa chcem vydať, 
mi ešte stále nie je jasný, viem, že do mi ešte stále nie je jasný, viem, že do 
neho bude patriť angličtina. Už na neho bude patriť angličtina. Už na 
základnej škole som vedela, že základnej škole som vedela, že 
anglický jazyk mi je najbližšıḿ pred-anglický jazyk mi je najbližšıḿ pred-
metom zo všetkých. Preto som sa mu metom zo všetkých. Preto som sa mu 
chcela podrobnejšie venovať aj na chcela podrobnejšie venovať aj na 
strednej škole. strednej škole. 

Pandemická situácia v prvom ročnıḱu Pandemická situácia v prvom ročnıḱu 
mi v tomto podkopla nohy. No v mi v tomto podkopla nohy. No v 
druhom ročnı́ku sa školské akcie druhom ročnı́ku sa školské akcie 
rozbehli a s nimi som sa mohla rozbehli a s nimi som sa mohla 
rozbehnúť aj ja. Spolu s niektorými rozbehnúť aj ja. Spolu s niektorými 
spolužiakmi som sa zapojila do spolužiakmi som sa zapojila do 
projektu DofE. Počas šiestich mesia-projektu DofE. Počas šiestich mesia-
cov sa rozvıj́ame v troch oblastiach, a cov sa rozvıj́ame v troch oblastiach, a 
to v športe, talente a dobrovoľnıćtve. to v športe, talente a dobrovoľnıćtve. 
Taktiež sme s mojou spolužiačkou Taktiež sme s mojou spolužiačkou 
zapojené do projektu EPAS – the zapojené do projektu EPAS – the 
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základnej škole som vedela, že 
anglický jazyk mi je najbližšıḿ pred-
metom zo všetkých. Preto som sa mu 
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strednej škole. 
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rozbehli a s nimi som sa mohla 
rozbehnúť aj ja. Spolu s niektorými 
spolužiakmi som sa zapojila do 
projektu DofE. Počas šiestich mesia-
cov sa rozvıj́ame v troch oblastiach, a 
to v športe, talente a dobrovoľnıćtve. 
Taktiež sme s mojou spolužiačkou 
zapojené do projektu EPAS – the 

Conference on the Future of Europe, Conference on the Future of Europe, 
kde spoločne so študentmi z ostat-kde spoločne so študentmi z ostat-
ných krajı́n prezentujeme naše ných krajı́n prezentujeme naše 
nápady na zlepšenie Európskej únie. nápady na zlepšenie Európskej únie. 
Taktiež nemôžem zabudnúť na olym-Taktiež nemôžem zabudnúť na olym-
piádu anglického jazyka, ktorá sa v piádu anglického jazyka, ktorá sa v 
našej škole koná pravidelne každý našej škole koná pravidelne každý 
rok.rok.

Keďže na hodinách s väčšıḿ počtom Keďže na hodinách s väčšıḿ počtom 
žiakov sa nedá všetko stihnúť, raz za žiakov sa nedá všetko stihnúť, raz za 
týždeň sa stretávam s mojou pani týždeň sa stretávam s mojou pani 
profesorkou, ktorá ma učı́ anglický profesorkou, ktorá ma učı́ anglický 
jazyk, v poobedňajšı́ch hodinách. jazyk, v poobedňajšı́ch hodinách. 
Spolu cvičıḿe hlavne komunikáciu a Spolu cvičıḿe hlavne komunikáciu a 
zložitejšie úlohy ako na vyučovacıćh zložitejšie úlohy ako na vyučovacıćh 
hodinách. hodinách. 

Naše gymnázium, ktoré je ukryté v Naše gymnázium, ktoré je ukryté v 
malom meste, toho ponúka omnoho malom meste, toho ponúka omnoho 
viac, ako si myslıt́ e. Som vďačná, že mi viac, ako si myslıt́ e. Som vďačná, že mi 
umožňuje zdokonaľovať sa aj mimo umožňuje zdokonaľovať sa aj mimo 
vyučovania a pripravuje ma na moju vyučovania a pripravuje ma na moju 
vysnıv́anú budúcnosť.vysnıv́anú budúcnosť.

Tamara	JurčenkováTamara	Jurčenková
Foto:	T.	JurčenkováFoto:	T.	Jurčenková
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hodinách. 
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Pri slove fašiangy si hneď predsta-Pri slove fašiangy si hneď predsta-
vıḿe farebné masky, zábavu, chutné vıḿe farebné masky, zábavu, chutné 
jedlo a karneval. Aj keď nám covidové jedlo a karneval. Aj keď nám covidové 
obdobie zobralo mnoho z našich pred-obdobie zobralo mnoho z našich pred-
stáv, predsa len chceme sa, aj keď s stáv, predsa len chceme sa, aj keď s 
obmedzeniami, baviť a radovať. obmedzeniami, baviť a radovať. 
Karneval je tou správnou prıĺežitos-Karneval je tou správnou prıĺežitos-
ťou. Každý rok sa žiaci už nevedia ťou. Každý rok sa žiaci už nevedia 
dočkať, kedy sa premenia na rozpráv-dočkať, kedy sa premenia na rozpráv-
kové a iné bytosti. Tohtoročný karne-kové a iné bytosti. Tohtoročný karne-
val sa konal posledný deň pred val sa konal posledný deň pred 
jarnými prázdninami. Opäť len každý jarnými prázdninami. Opäť len každý 
vo svojej triede. Z� iaci sa aj napriek vo svojej triede. Z� iaci sa aj napriek 
tomu tešili a užıv́ali si to. Veď obliecť tomu tešili a užıv́ali si to. Veď obliecť 
si masku svojho obľúbeného hrdinu si masku svojho obľúbeného hrdinu 
majú len raz za rok. K pravej fašiango-majú len raz za rok. K pravej fašiango-
vej zábave patrı ́okrem masiek, súťažı ́vej zábave patrı ́okrem masiek, súťažı ́
aj chutné jedlo. S� išky s nutelou a aj chutné jedlo. S� išky s nutelou a 
džemom chutili každému. Zábava džemom chutili každému. Zábava 
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stáv, predsa len chceme sa, aj keď s 
obmedzeniami, baviť a radovať. 
Karneval je tou správnou prıĺežitos-
ťou. Každý rok sa žiaci už nevedia 
dočkať, kedy sa premenia na rozpráv-
kové a iné bytosti. Tohtoročný karne-
val sa konal posledný deň pred 
jarnými prázdninami. Opäť len každý 
vo svojej triede. Z� iaci sa aj napriek 
tomu tešili a užıv́ali si to. Veď obliecť 
si masku svojho obľúbeného hrdinu 
majú len raz za rok. K pravej fašiango-
vej zábave patrı ́okrem masiek, súťažı ́
aj chutné jedlo. S� išky s nutelou a 
džemom chutili každému. Zábava 

pokračovala aj popoludnı ́v S�KD. Tam pokračovala aj popoludnı ́v S�KD. Tam 
žiaci súťažili a bavili sa až do odchodu žiaci súťažili a bavili sa až do odchodu 
domov.domov.

Záver februára nepatril len karneva-Záver februára nepatril len karneva-
lu, ale aj imatrikulácii. Pre prvákov to lu, ale aj imatrikulácii. Pre prvákov to 
bol obzvlášť výnimočný deň. Prežıv́ali bol obzvlášť výnimočný deň. Prežıv́ali 
významný deň v živote školáka. Boli významný deň v živote školáka. Boli 
slávnostne prijatı́ medzi „veľkých“ slávnostne prijatı́ medzi „veľkých“ 
žiakov školy. Do školy  chodia  už viac žiakov školy. Do školy  chodia  už viac 
ako 6 mesiacov a za ten čas sa toho ako 6 mesiacov a za ten čas sa toho 
veľa naučili. Svoje vedomosti i zruč-veľa naučili. Svoje vedomosti i zruč-
nosti predviedli ukážkovo. Recitovali nosti predviedli ukážkovo. Recitovali 
básničky, spievali, čıt́ali slová, riešili básničky, spievali, čıt́ali slová, riešili 
matematické úlohy, hovorili anglické matematické úlohy, hovorili anglické 
slová, spievali po anglicky, skladali a slová, spievali po anglicky, skladali a 
športovali. Celá imatrikulácia sa športovali. Celá imatrikulácia sa 
niesla v pohodovej a zábavnej niesla v pohodovej a zábavnej 
atmosfére, pretože ich sprevádzal atmosfére, pretože ich sprevádzal 
šašo Jašo so svojimi kamarátmi. Tı ́šašo Jašo so svojimi kamarátmi. Tı ́
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domov.
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slová, spievali po anglicky, skladali a 
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šašo Jašo so svojimi kamarátmi. Tı ́

Fašiangová imatrikulácia prvákovFašiangová imatrikulácia prvákovFašiangová imatrikulácia prvákov
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prvákom nielen pomáhali, no hlavne prvákom nielen pomáhali, no hlavne 
ich zabávali. Tak sa im darilo s  ich zabávali. Tak sa im darilo s  
ľahkosťou plniť aj náročné úlohy. Po ľahkosťou plniť aj náročné úlohy. Po 
ich splnenı́ nasledoval slávnostný ich splnenı́ nasledoval slávnostný 
sľub.sľub.

„Ja som žiačik prváčik,  hoci som len „Ja som žiačik prváčik,  hoci som len 
nováčik, sily mám ja veru dosť, budem nováčik, sily mám ja veru dosť, budem 
všetkým pre radosť. Nechcem predsa všetkým pre radosť. Nechcem predsa 
hanbu robiť, dobrým žiakom chcem hanbu robiť, dobrým žiakom chcem 
sa stať. Tak sľubujem!“  znelo z úst sa stať. Tak sľubujem!“  znelo z úst 
prvákov. Verı́me, že  tieto slová sa prvákov. Verı́me, že  tieto slová sa 
budú snažiť aj dodržiavať. Potom už budú snažiť aj dodržiavať. Potom už 
nasledovalo slávnostné pasovanie nasledovalo slávnostné pasovanie 
pani riaditeľkou Mgr. Monikou Kušnı-́pani riaditeľkou Mgr. Monikou Kušnı-́
rovou. Tá ich za ich výkony pochválila, rovou. Tá ich za ich výkony pochválila, 
dekorovala ich a odovzdala im dekorovala ich a odovzdala im 
pamätné listy a malé odmeny. Keďže pamätné listy a malé odmeny. Keďže 

prvákom nielen pomáhali, no hlavne 
ich zabávali. Tak sa im darilo s  
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sľub.
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prvákov. Verı́me, že  tieto slová sa 
budú snažiť aj dodržiavať. Potom už 
nasledovalo slávnostné pasovanie 
pani riaditeľkou Mgr. Monikou Kušnı-́
rovou. Tá ich za ich výkony pochválila, 
dekorovala ich a odovzdala im 
pamätné listy a malé odmeny. Keďže 

rodičia nemohli byť súčasťou tohto rodičia nemohli byť súčasťou tohto 
výnimočného dňa, snáď  ich potešı ́výnimočného dňa, snáď  ich potešı ́
aspoň video  na našej stránke.aspoň video  na našej stránke.

Takže aj keď možno nie tak ako sme Takže aj keď možno nie tak ako sme 
zvyknutı́, ale aj tak s nadšenı́m  a zvyknutı́, ale aj tak s nadšenı́m  a 
veľkou chuťou sa všetky učiteľky, veľkou chuťou sa všetky učiteľky, 
vychovávateľky a asistentky podieľali vychovávateľky a asistentky podieľali 
na prıṕrave týchto fašiangových akti-na prıṕrave týchto fašiangových akti-
vıt́. Aj keď do školy nevstupujú rodi-vıt́. Aj keď do školy nevstupujú rodi-
čia ani cudzı ́ ľudia, vyzdobili ju pre čia ani cudzı ́ ľudia, vyzdobili ju pre 
žiakov, aby sme všetci boli obklopenı ́žiakov, aby sme všetci boli obklopenı ́
tou veselou náladou, ktorá k fašian-tou veselou náladou, ktorá k fašian-
gom patrı.́ Ostáva nám už len veriť, že gom patrı.́ Ostáva nám už len veriť, že 
o rok už bez obmedzenı ́a všetci spolu. o rok už bez obmedzenı ́a všetci spolu. 

text:	Mgr.	Marcela	Tomková								text:	Mgr.	Marcela	Tomková								

foto:	Ing.	Jaroslav	Kecerfoto:	Ing.	Jaroslav	Kecer
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Ak hľadáte zaujı́mavé miesto na Ak hľadáte zaujı́mavé miesto na 
oddych, mám pre vás tip. Vysoké oddych, mám pre vás tip. Vysoké 
Tatry, konkrétne oblasť Starého Tatry, konkrétne oblasť Starého 
Smokovca. Miesto, ktoré navštevujú Smokovca. Miesto, ktoré navštevujú 
tisı́cky ľudı́ z celého sveta. Starý tisı́cky ľudı́ z celého sveta. Starý 
Smokovec je známy nielen krásnymi Smokovec je známy nielen krásnymi 
výhľadmi, ale aj množstvom múzeı ́a výhľadmi, ale aj množstvom múzeı ́a 
galériı́. Vysoké Tatry som doposiaľ galériı́. Vysoké Tatry som doposiaľ 
poznala len z obrázkov na internete a poznala len z obrázkov na internete a 
keď som vďaka našej škole zıśkala keď som vďaka našej škole zıśkala 
možnosť toto nádherné miesto možnosť toto nádherné miesto 
navštıv́iť, neváhala som ani chvıľ́ku. navštıv́iť, neváhala som ani chvıľ́ku. 

S� tudujem na súkromnej strednej S� tudujem na súkromnej strednej 
odbornej škole, ktorá je zapojená do odbornej škole, ktorá je zapojená do 
Erasmus + projektov a dáva tak Erasmus + projektov a dáva tak 
možnosť žiakom cestovať do rôznych možnosť žiakom cestovať do rôznych 
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odbornej škole, ktorá je zapojená do 
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kútov Európy a rovnako spoznávať aj kútov Európy a rovnako spoznávať aj 
krásy Slovenska. krásy Slovenska. 

Naši učitelia nám počas mobility Naši učitelia nám počas mobility 
vytvorili veľmi kvalitný program. Už vytvorili veľmi kvalitný program. Už 
cestou pri pohľade z okien autobusu cestou pri pohľade z okien autobusu 
na nádherné hory sme tušili, že tento na nádherné hory sme tušili, že tento 
výlet bude nezabudnuteľný. Ako prvý výlet bude nezabudnuteľný. Ako prvý 
sme navštıv́ili Hrebienok, ktorý sa sme navštıv́ili Hrebienok, ktorý sa 
nachádza vo výške 1 285 m n. m. Tam nachádza vo výške 1 285 m n. m. Tam 
sa začala naša túra, ktorá viedla od sa začala naša túra, ktorá viedla od 
Hrebienka cez Rainerovu chatu, vodo-Hrebienka cez Rainerovu chatu, vodo-
pády Studeného potoka, Bilı́kovu pády Studeného potoka, Bilı́kovu 
chatu až späť na Hrebienok. Bola spre-chatu až späť na Hrebienok. Bola spre-
vá d z a n á  o d b o r ný m  v ýk l a d o m vá d z a n á  o d b o r ný m  v ýk l a d o m 
pracovnı́ka Tatranského múzea, pracovnı́ka Tatranského múzea, 
ktorý nám porozprával zaujıḿavosti ktorý nám porozprával zaujıḿavosti 
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nachádza vo výške 1 285 m n. m. Tam 
sa začala naša túra, ktorá viedla od 
Hrebienka cez Rainerovu chatu, vodo-
pády Studeného potoka, Bilı́kovu 
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vá d z a n á  o d b o r ný m  v ýk l a d o m 
pracovnı́ka Tatranského múzea, 
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o  v z n i ku  Ta t i e r,  k l i m a t i c k ýc h o  v z n i ku  Ta t i e r,  k l i m a t i c k ýc h 
podmienkach danej oblasti a rovnako podmienkach danej oblasti a rovnako 
nám priblıž́il aj zaujıḿavosti viažuce nám priblıž́il aj zaujıḿavosti viažuce 
sa k miestam, na ktorých sme sa práve sa k miestam, na ktorých sme sa práve 
nachádzali. Po nenáročnej túre sme nachádzali. Po nenáročnej túre sme 
navštı́vili Tatranský ľadový dóm, navštı́vili Tatranský ľadový dóm, 
ktorý nás zaujal svojou krásou a úžas-ktorý nás zaujal svojou krásou a úžas-
nou prepracovanosťou. Cestu z nou prepracovanosťou. Cestu z 
Hrebienka sme si mohli vybrať, niek-Hrebienka sme si mohli vybrať, niek-
torı ́z nás sa zviezli na sánkach, inı ́si torı ́z nás sa zviezli na sánkach, inı ́si 
zasa zvolili pešiu trasu a užıv́ali si tak zasa zvolili pešiu trasu a užıv́ali si tak 
ďalej nádheru okolitej prı́rody. V ďalej nádheru okolitej prı́rody. V 
Starom Smokovci sme navštıv́ili aj Starom Smokovci sme navštıv́ili aj 
Zväz sánkarov, kde nám profesionálni Zväz sánkarov, kde nám profesionálni 
športovci priblıž́ili podstatu a histó-športovci priblıž́ili podstatu a histó-
riu tohto športu a aj to, ako sa pripra-riu tohto športu a aj to, ako sa pripra-
vujú na olympiádu. Moji spolužiaci sa vujú na olympiádu. Moji spolužiaci sa 
mali možnosť dokonca na chvıľ́u ocit-mali možnosť dokonca na chvıľ́u ocit-
núť na mieste týchto športovcov a núť na mieste týchto športovcov a 
dráhu si reálne vyskúšať. dráhu si reálne vyskúšať. 

V druhý deň nášho výletu sme V druhý deň nášho výletu sme 
navštı́vili Múzeum Tatranského navštı́vili Múzeum Tatranského 
národného parku, kde sme mohli  národného parku, kde sme mohli  
vidieť všetky druhy zvierat vyskytu-vidieť všetky druhy zvierat vyskytu-
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V druhý deň nášho výletu sme 
navštı́vili Múzeum Tatranského 
národného parku, kde sme mohli  
vidieť všetky druhy zvierat vyskytu-

júcich sa v oblasti Vysokých Tatier. júcich sa v oblasti Vysokých Tatier. 
Sprievodcovia nám taktiež pútavo Sprievodcovia nám taktiež pútavo 
vyrozprávali prı́beh o vzniku hôr. vyrozprávali prı́beh o vzniku hôr. 
Počas tejto návštevy som bola Počas tejto návštevy som bola 
očarená kvalitou exponátov a dozve-očarená kvalitou exponátov a dozve-
dela som sa kopec zaujıḿavých infor-dela som sa kopec zaujıḿavých infor-
máciı.́ Túto návštevu každému odpo-máciı.́ Túto návštevu každému odpo-
rúčam. Potom sme sa presunuli do rúčam. Potom sme sa presunuli do 
Belianskej jaskyne a s veľkým nadše-Belianskej jaskyne a s veľkým nadše-
nıḿ som aj tu obdivovala, akú krásu nıḿ som aj tu obdivovala, akú krásu 
dokáže prı́roda stvoriť. Na záver dokáže prı́roda stvoriť. Na záver 
výletu nás učitelia zaviedli na ďalšie výletu nás učitelia zaviedli na ďalšie 
miesto, ktoré vyrážalo dych svojou miesto, ktoré vyrážalo dych svojou 
krásou. Po krátkej prechádzke po lúke krásou. Po krátkej prechádzke po lúke 
sme pred sebou uvideli obrovský ľado-sme pred sebou uvideli obrovský ľado-
pád, ktorý vznikol na mieste s názvom pád, ktorý vznikol na mieste s názvom 
S� ikľavá skala.   S� ikľavá skala.   

Každé miesto, ktoré sme navštıv́ili, Každé miesto, ktoré sme navštıv́ili, 
nám prinieslo nielen nové zážitky, ale nám prinieslo nielen nové zážitky, ale 
aj vedomosti. Mnohé sme sa naučili, aj vedomosti. Mnohé sme sa naučili, 
ale sa aj výborne zabavili a spoznali sa ale sa aj výborne zabavili a spoznali sa 
navzájom. Bolo to nezabudnuteľné! navzájom. Bolo to nezabudnuteľné! 

Marianna	RovtMarianna	Rovt
Súkromná	SOŠ	Giraltovce,	3.ASúkromná	SOŠ	Giraltovce,	3.A
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Marianna	Rovt
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4.	 marec	 – Svetový	 deň	 modlitieb	4.	 marec	 – Svetový	 deň	 modlitieb	
žien - Tento deň sa začal sláviť v roku žien - Tento deň sa začal sláviť v roku 
1884 v USA. Cieľom je združovať ženy 1884 v USA. Cieľom je združovať ženy 
rôznych rás, kultúr a tradıćiı,́ rozširo-rôznych rás, kultúr a tradıćiı,́ rozširo-
vať ich povedomie o iných krajinách a vať ich povedomie o iných krajinách a 
kultúrach, sympatizovať s problé-kultúrach, sympatizovať s problé-
mami iných krajıń a kultúr a modliť sa mami iných krajıń a kultúr a modliť sa 
s nimi a pre ne.s nimi a pre ne.

8.	marec	–	Medzinárodný	deň	žien-	 8.	marec	–	Medzinárodný	deň	žien-	 
MDZ�  je sviatkom žien a boja za ich MDZ�  je sviatkom žien a boja za ich 
rovnoprávnosť. Vznikol na Medziná-rovnoprávnosť. Vznikol na Medziná-
rodnej ženevskej konferencii v roku rodnej ženevskej konferencii v roku 
1910. Ako dátum tohto sviatku bol 1910. Ako dátum tohto sviatku bol 
stanovený  8.  marec na počesť stanovený  8.  marec na počesť 
veľkého štrajku 40 000 newyorských veľkého štrajku 40 000 newyorských 
krajčıŕok z textilných továrnı,́ ktorý sa krajčıŕok z textilných továrnı,́ ktorý sa 
konal v roku 1908. konal v roku 1908. 

9.	marec	–	Deň	paniky - Tento deň je 9.	marec	–	Deň	paniky - Tento deň je 
označovaný ako Deň paniky. Pod označovaný ako Deň paniky. Pod 

4.	 marec	 – Svetový	 deň	 modlitieb	
žien - Tento deň sa začal sláviť v roku 
1884 v USA. Cieľom je združovať ženy 
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kultúrach, sympatizovať s problé-
mami iných krajıń a kultúr a modliť sa 
s nimi a pre ne.

8.	marec	–	Medzinárodný	deň	žien-	 
MDZ�  je sviatkom žien a boja za ich 
rovnoprávnosť. Vznikol na Medziná-
rodnej ženevskej konferencii v roku 
1910. Ako dátum tohto sviatku bol 
stanovený  8.  marec na počesť 
veľkého štrajku 40 000 newyorských 
krajčıŕok z textilných továrnı,́ ktorý sa 
konal v roku 1908. 

9.	marec	–	Deň	paniky - Tento deň je 
označovaný ako Deň paniky. Pod 

pojmom panika sa rozumejú zdese-pojmom panika sa rozumejú zdese-
nie, zmätok, strata rozvahy. Je to nie, zmätok, strata rozvahy. Je to 
veselý sviatok o panike a strese, s veselý sviatok o panike a strese, s 
ktorými máme v každodennom živote ktorými máme v každodennom živote 
všetci skúsenosti.všetci skúsenosti.

10.	marec	 –	 Svetový	 deň	 obličiek - 10.	marec	 –	 Svetový	 deň	 obličiek - 
Svetový deň obličiek sa slávi každo-Svetový deň obličiek sa slávi každo-
ročne druhý marcový štvrtok s cieľom ročne druhý marcový štvrtok s cieľom 
zvýšiť povedomie o význame zdra-zvýšiť povedomie o význame zdra-
vých obličiek. Bol vyhlásený v roku vých obličiek. Bol vyhlásený v roku 
2006. V tento deň sa konajú mnohé 2006. V tento deň sa konajú mnohé 
edukačné kampane zdôrazňujúce edukačné kampane zdôrazňujúce 
dôležitosť kontroly cukrovky a dôležitosť kontroly cukrovky a 
krvného tlaku, ktoré sú významnými krvného tlaku, ktoré sú významnými 
rizikovými faktormi ochorenia obli-rizikovými faktormi ochorenia obli-
čiek. čiek. 

11.	 marec	 –	 Európsky	 deň	 na	11.	 marec	 –	 Európsky	 deň	 na	
pamiatku	 obetí	 terorizmu - Pripo-pamiatku	 obetí	 terorizmu - Pripo-
mıńa od roku 2005. V roku 2004 sa mıńa od roku 2005. V roku 2004 sa 
stala španielska metropola Madrid stala španielska metropola Madrid 
terčom teroristických bombových terčom teroristických bombových 
útokov. V dôsledku tejto tragédie je útokov. V dôsledku tejto tragédie je 
deň venovaný spomienke  na obete deň venovaný spomienke  na obete 
terorizmu, vyjadreniu úcty k nim, k terorizmu, vyjadreniu úcty k nim, k 
ich rodinám a priateľom nielen v ich rodinám a priateľom nielen v 
S�panielsku a EU� , ale na celom svete.S�panielsku a EU� , ale na celom svete.

14.	marec	–	Medzinárodný	deň	akcií	14.	marec	–	Medzinárodný	deň	akcií	
proti	priehradám	a	pre	rieky,	vodu	proti	priehradám	a	pre	rieky,	vodu	
a	život - Bol vyhlásený v marci 1997 a	život - Bol vyhlásený v marci 1997 
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nie, zmätok, strata rozvahy. Je to 
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na 1. medzinárodnom stretnutı ́ ľudı ́na 1. medzinárodnom stretnutı ́ ľudı ́
ohrozených výstavbou priehrad v ohrozených výstavbou priehrad v 
brazıĺskom meste Curitibe. Priehrady brazıĺskom meste Curitibe. Priehrady 
so sebou prinášajú obrovské environ-so sebou prinášajú obrovské environ-
mentálne, ekonomické a sociálne mentálne, ekonomické a sociálne 
straty a sú jednou z najvážnejšı́ch straty a sú jednou z najvážnejšı́ch 
hrozieb, ktorým čelı ́svet. hrozieb, ktorým čelı ́svet. 

14.	 marec	 –	 Medzinárodný	 deň	14.	 marec	 –	 Medzinárodný	 deň	
planetárií	-	Oslavuje sa od roku 1995 planetárií	-	Oslavuje sa od roku 1995 
V čase jarnej rovnodennosti sa tento V čase jarnej rovnodennosti sa tento 
deň využı́va na sprostredkovanie deň využı́va na sprostredkovanie 
poznatkov verejnosti o astronómii a o poznatkov verejnosti o astronómii a o 
práci s astronomickými zariadenia-práci s astronomickými zariadenia-
mi. mi. 

15.	marec	–	Európsky	deň	spotrebi-15.	marec	–	Európsky	deň	spotrebi-
teľov	 -	Pripomıń a dôležitosť spotre-teľov	 -	Pripomıń a dôležitosť spotre-
biteľov, spotrebiteľskej politiky a ich biteľov, spotrebiteľskej politiky a ich 
strategickú funkciu na vnútornom strategickú funkciu na vnútornom 
trhu. Je venovaný zvýšeniu informo-trhu. Je venovaný zvýšeniu informo-
vanosti a vzdelania o zodpovednej vanosti a vzdelania o zodpovednej 
spotrebe.spotrebe.

15.	marec	–	Svetový	deň	spotrebiteľ-15.	marec	–	Svetový	deň	spotrebiteľ-
ských	práv	 -	Tento deň má pôvod v ských	práv	 -	Tento deň má pôvod v 
USA, kde v roku 1962 vtedajšı ́prezi-USA, kde v roku 1962 vtedajšı ́prezi-
dent John F. Kennedy vyhlásil štyri dent John F. Kennedy vyhlásil štyri 
základné práva spotrebiteľov: právo základné práva spotrebiteľov: právo 
na bezpečnosť, právo byť informova-na bezpečnosť, právo byť informova-
ný, právo vybrať si a právo byť vypo-ný, právo vybrať si a právo byť vypo-
čutý. čutý. 

16.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 sociálnej	16.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 sociálnej	
práce	-	Vznikol v roku 2007 na podnet práce	-	Vznikol v roku 2007 na podnet 
Medzinárodnej federácie sociálnych Medzinárodnej federácie sociálnych 
pracovnıḱov (IFSW). Sociálna práca pracovnıḱov (IFSW). Sociálna práca 
zameriava svoju pozornosť na zameriava svoju pozornosť na 
podporu ľudských práv a sociálnej podporu ľudských práv a sociálnej 
spravodlivosti. Jej cieľom je zlepšiť spravodlivosti. Jej cieľom je zlepšiť 
národnú a medzinárodnú sociálnu národnú a medzinárodnú sociálnu 
politiku.politiku.
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hrozieb, ktorým čelı ́svet. 
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strategickú funkciu na vnútornom 
trhu. Je venovaný zvýšeniu informo-
vanosti a vzdelania o zodpovednej 
spotrebe.

15.	marec	–	Svetový	deň	spotrebiteľ-
ských	práv	 -	Tento deň má pôvod v 
USA, kde v roku 1962 vtedajšı ́prezi-
dent John F. Kennedy vyhlásil štyri 
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na bezpečnosť, právo byť informova-
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16.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 sociálnej	
práce	-	Vznikol v roku 2007 na podnet 
Medzinárodnej federácie sociálnych 
pracovnıḱov (IFSW). Sociálna práca 
zameriava svoju pozornosť na 
podporu ľudských práv a sociálnej 
spravodlivosti. Jej cieľom je zlepšiť 
národnú a medzinárodnú sociálnu 
politiku.

19.	marec	–	Sviatok	svätého	Jozefa	-	19.	marec	–	Sviatok	svätého	Jozefa	-	
Sviatok sv. Jozefa je oslavovaný na Sviatok sv. Jozefa je oslavovaný na 
počesť sv. Jozefa, ktorý je patrónom počesť sv. Jozefa, ktorý je patrónom 
otcov, tesárov a umierajúcich. Mnohé otcov, tesárov a umierajúcich. Mnohé 
náboženské rády a spoločenstvá sú náboženské rády a spoločenstvá sú 
uvádzané pod jeho záštitou.uvádzané pod jeho záštitou.

20.	marec	–	Medzinárodný	deň	šťas-20.	marec	–	Medzinárodný	deň	šťas-
tia - Bol vyhlásený Organizáciou tia - Bol vyhlásený Organizáciou 
spojených národov 12. júla 2012. spojených národov 12. júla 2012. 
Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé člen-Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé člen-
ské štáty, aby Deň šťastia primeraným ské štáty, aby Deň šťastia primeraným 
spôsobom oslavovali, napr. vzdeláva-spôsobom oslavovali, napr. vzdeláva-
nıḿ alebo verejnými aktivitami.nıḿ alebo verejnými aktivitami.

20.	marec	–	Svetový	deň	divadla	pre	20.	marec	–	Svetový	deň	divadla	pre	
deti	a	mládež	-	Pod záštitou Medziná-deti	a	mládež	-	Pod záštitou Medziná-
rodnej asociácie divadiel pre deti a rodnej asociácie divadiel pre deti a 
mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 
2001. Je určený na podporu práv detı ́2001. Je určený na podporu práv detı ́
a mládeže na umelecké a kultúrneho a mládeže na umelecké a kultúrneho 
obohacovanie. obohacovanie. 

21.	marec	–	Svetový	deň	poézie	-	21. 21.	marec	–	Svetový	deň	poézie	-	21. 
marec bol v roku 1999 vyhlásený marec bol v roku 1999 vyhlásený 
m e d z i n á ro d n o u  o r g a n i z á c i o u m e d z i n á ro d n o u  o r g a n i z á c i o u 
UNESCO za Svetový deň poézie UNESCO za Svetový deň poézie 
(Poetry Day). U� čelom tohto dňa je (Poetry Day). U� čelom tohto dňa je 
propagovanie, čı́tanie, pı́sanie a propagovanie, čı́tanie, pı́sanie a 
publikovanie poézie po celom svete.publikovanie poézie po celom svete.

21.	marec	 –	 Svetový	 deň	 zdravého	21.	marec	 –	 Svetový	 deň	 zdravého	
spánku - Bol vyhlásený v roku 2001 spánku - Bol vyhlásený v roku 2001 
M e d z i n á ro d n o u  n a d á c i o u  p re M e d z i n á ro d n o u  n a d á c i o u  p re 

19.	marec	–	Sviatok	svätého	Jozefa	-	
Sviatok sv. Jozefa je oslavovaný na 
počesť sv. Jozefa, ktorý je patrónom 
otcov, tesárov a umierajúcich. Mnohé 
náboženské rády a spoločenstvá sú 
uvádzané pod jeho záštitou.

20.	marec	–	Medzinárodný	deň	šťas-
tia - Bol vyhlásený Organizáciou 
spojených národov 12. júla 2012. 
Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé člen-
ské štáty, aby Deň šťastia primeraným 
spôsobom oslavovali, napr. vzdeláva-
nıḿ alebo verejnými aktivitami.

20.	marec	–	Svetový	deň	divadla	pre	
deti	a	mládež	-	Pod záštitou Medziná-
rodnej asociácie divadiel pre deti a 
mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 
2001. Je určený na podporu práv detı ́
a mládeže na umelecké a kultúrneho 
obohacovanie. 

21.	marec	–	Svetový	deň	poézie	-	21. 
marec bol v roku 1999 vyhlásený 
m e d z i n á ro d n o u  o r g a n i z á c i o u 
UNESCO za Svetový deň poézie 
(Poetry Day). U� čelom tohto dňa je 
propagovanie, čı́tanie, pı́sanie a 
publikovanie poézie po celom svete.

21.	marec	 –	 Svetový	 deň	 zdravého	
spánku - Bol vyhlásený v roku 2001 
M e d z i n á ro d n o u  n a d á c i o u  p re 
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duševné zdravie a neurológiu (IFM-duševné zdravie a neurológiu (IFM-
HN). Tento deň je určený na oslavu HN). Tento deň je určený na oslavu 
spánku a jeho cieľom je znıž́iť prob-spánku a jeho cieľom je znıž́iť prob-
lémy so spánkom lepšou prevenciou a lémy so spánkom lepšou prevenciou a 
riešenıḿ porúch spánku.riešenıḿ porúch spánku.

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	inva-21.	marec	–	Medzinárodný	deň	inva-
lidov - Pripomıń a sa od roku 1960 ako lidov - Pripomıń a sa od roku 1960 ako 
deň určený na poskytnutie pomoci deň určený na poskytnutie pomoci 
ľuďom s telesným postihnutı́m a ľuďom s telesným postihnutı́m a 
upozornenie na pracovné a sociálne upozornenie na pracovné a sociálne 
problémy, ktorým tıt́o ľudia čelia v problémy, ktorým tıt́o ľudia čelia v 
spoločnosti.spoločnosti.

21.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	21.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	
bábkarstva -	 bol vyhlásený v roku bábkarstva -	 bol vyhlásený v roku 
2002 Medzinárodným bábkarským 2002 Medzinárodným bábkarským 
zväzom (UNIMA). Je to deň oslavy zväzom (UNIMA). Je to deň oslavy 
bábkarstva určený na podporu bábkarstva určený na podporu 
umenia bábkohercov, ktorı ́pomocou umenia bábkohercov, ktorı ́pomocou 
bábok poučujú deti o nových a vzru-bábok poučujú deti o nových a vzru-
šujúcich veciach, počúvajú ich prıb́e-šujúcich veciach, počúvajú ich prıb́e-

duševné zdravie a neurológiu (IFM-
HN). Tento deň je určený na oslavu 
spánku a jeho cieľom je znıž́iť prob-
lémy so spánkom lepšou prevenciou a 
riešenıḿ porúch spánku.

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	inva-
lidov - Pripomıń a sa od roku 1960 ako 
deň určený na poskytnutie pomoci 
ľuďom s telesným postihnutı́m a 
upozornenie na pracovné a sociálne 
problémy, ktorým tıt́o ľudia čelia v 
spoločnosti.

21.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	
bábkarstva -	 bol vyhlásený v roku 
2002 Medzinárodným bábkarským 
zväzom (UNIMA). Je to deň oslavy 
bábkarstva určený na podporu 
umenia bábkohercov, ktorı ́pomocou 
bábok poučujú deti o nových a vzru-
šujúcich veciach, počúvajú ich prıb́e-

hy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a hy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a 
privádzajú deťom na tvári smiech a privádzajú deťom na tvári smiech a 
radosť. radosť. 

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	lesov	21.	marec	–	Medzinárodný	deň	lesov	
- Iniciovala ho roku 1971 Organizácia - Iniciovala ho roku 1971 Organizácia 
pre výživu a poľnohospodárstvo pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO). Cieľom je vytvorenie povedo-(FAO). Cieľom je vytvorenie povedo-
mia o význame, prıńose a hodnotách mia o význame, prıńose a hodnotách 
lesov. lesov. 

21.	marec	–	Svetový	deň	Downovho	21.	marec	–	Svetový	deň	Downovho	
syndrómu	 - Bol vyhlásený v roku syndrómu	 - Bol vyhlásený v roku 
2006. Dátum bol symbolicky odvo-2006. Dátum bol symbolicky odvo-
dený z čıślic 3 a 21 (trizómia 21. chro-dený z čıślic 3 a 21 (trizómia 21. chro-
mozómu). Cieľom je zvýšiť povedo-mozómu). Cieľom je zvýšiť povedo-
mie o tomto genetickom ochorenı ́ a mie o tomto genetickom ochorenı ́ a 
zapojiť ľudı ́s Downovým syndrómom zapojiť ľudı ́s Downovým syndrómom 
do spoločnosti.do spoločnosti.

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	boja	21.	marec	–	Medzinárodný	deň	boja	
proti	 rasovej	 diskriminácii	 Valné proti	 rasovej	 diskriminácii	 Valné 
zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. 
marec za Medzinárodný deň boja marec za Medzinárodný deň boja 
proti rasovej diskriminácii ako reak-proti rasovej diskriminácii ako reak-
ciu na vraždu 69 černošských demon-ciu na vraždu 69 černošských demon-
štrujúcich proti novému zákonu štrujúcich proti novému zákonu 
potláčajúcemu ich slobodu. Udiala sa potláčajúcemu ich slobodu. Udiala sa 
v juhoafrickom Sharpeville v roku v juhoafrickom Sharpeville v roku 
1960. V tento deň sa zameriava 1960. V tento deň sa zameriava 
pozornosť na problémy rasizmu a pozornosť na problémy rasizmu a 
zdôrazňuje sa potreba rasovej zdôrazňuje sa potreba rasovej 
harmónie.harmónie.

hy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a 
privádzajú deťom na tvári smiech a 
radosť. 

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	lesov	
- Iniciovala ho roku 1971 Organizácia 
pre výživu a poľnohospodárstvo 
(FAO). Cieľom je vytvorenie povedo-
mia o význame, prıńose a hodnotách 
lesov. 

21.	marec	–	Svetový	deň	Downovho	
syndrómu	 - Bol vyhlásený v roku 
2006. Dátum bol symbolicky odvo-
dený z čıślic 3 a 21 (trizómia 21. chro-
mozómu). Cieľom je zvýšiť povedo-
mie o tomto genetickom ochorenı ́ a 
zapojiť ľudı ́s Downovým syndrómom 
do spoločnosti.

21.	marec	–	Medzinárodný	deň	boja	
proti	 rasovej	 diskriminácii	 Valné 
zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. 
marec za Medzinárodný deň boja 
proti rasovej diskriminácii ako reak-
ciu na vraždu 69 černošských demon-
štrujúcich proti novému zákonu 
potláčajúcemu ich slobodu. Udiala sa 
v juhoafrickom Sharpeville v roku 
1960. V tento deň sa zameriava 
pozornosť na problémy rasizmu a 
zdôrazňuje sa potreba rasovej 
harmónie.
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cia (WHO) ho vyhlásila v roku 1982. cia (WHO) ho vyhlásila v roku 1982. 
Cieľom je informovať širokú odbornú Cieľom je informovať širokú odbornú 
aj laickú verejnosť o súčasnej situácii aj laickú verejnosť o súčasnej situácii 
a trendoch tuberkulózy a motivovať a trendoch tuberkulózy a motivovať 
ju k razantnejšiemu boju proti tejto ju k razantnejšiemu boju proti tejto 
chorobe na celom svete. chorobe na celom svete. 

25.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	25.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	
spomienky	 na	 obete	 otroctva	 a	spomienky	 na	 obete	 otroctva	 a	
transatlantický	obchod	s	otrokmi	- transatlantický	obchod	s	otrokmi	- 
sa pripomıńa od roku 2008. Je veno-sa pripomıńa od roku 2008. Je veno-
vaný na pamiatku miliónom obetı́, vaný na pamiatku miliónom obetı́, 
ktoré v priebehu 16. až 19. storočia ktoré v priebehu 16. až 19. storočia 
zomreli  v dôsledku otroctva a zomreli  v dôsledku otroctva a 
transatlantického obchodu. transatlantického obchodu. 

25.	marec	 -	 Deň	 zápasu	 za	 ľudské	25.	marec	 -	 Deň	 zápasu	 za	 ľudské	
práva	-	Tento deň patrı ́spomienkami práva	-	Tento deň patrı ́spomienkami 
na 25. marec 1988, kedy sa na Hviez-na 25. marec 1988, kedy sa na Hviez-
doslavovom námestı́ v Bratislave doslavovom námestı́ v Bratislave 
konala sviečková manifestácia, kde konala sviečková manifestácia, kde 
ľudia so sviečkami v rukách bojovali ľudia so sviečkami v rukách bojovali 
za ľudské práva ako je právo na za ľudské práva ako je právo na 
rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu 
prejavu, zhromaždenia, demonštrá-prejavu, zhromaždenia, demonštrá-
cie, petıćie, slobodu pohybu a pobytu, cie, petıćie, slobodu pohybu a pobytu, 
náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok 
boja proti komunistickému režimu na boja proti komunistickému režimu na 
C�eskoslovensku.C�eskoslovensku.

26.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 epilepsie 26.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 epilepsie 
(Fialový deň)- Tento deň  predstavuje (Fialový deň)- Tento deň  predstavuje 
medzinárodnú kampaň, ktorá sa medzinárodnú kampaň, ktorá sa 
začala v roku 2008. Venuje sa zvyšo-začala v roku 2008. Venuje sa zvyšo-
vaniu povedomia o epilepsii na celom vaniu povedomia o epilepsii na celom 
svete. Každoročne sú ľudia 26. marca svete. Každoročne sú ľudia 26. marca 
vyzývanı,́ aby sa obliekli do fialového vyzývanı,́ aby sa obliekli do fialového 
a podporili tak osoby s touto choro-a podporili tak osoby s touto choro-
bou.bou.

27.	marec	–Svetový	deň	divadla	-	Bol 27.	marec	–Svetový	deň	divadla	-	Bol 
vyhlásený v roku 1961 Medzinárod-vyhlásený v roku 1961 Medzinárod-

cia (WHO) ho vyhlásila v roku 1982. 
Cieľom je informovať širokú odbornú 
aj laickú verejnosť o súčasnej situácii 
a trendoch tuberkulózy a motivovať 
ju k razantnejšiemu boju proti tejto 
chorobe na celom svete. 

25.	 marec	 -	 Medzinárodný	 deň	
spomienky	 na	 obete	 otroctva	 a	
transatlantický	obchod	s	otrokmi	- 
sa pripomıńa od roku 2008. Je veno-
vaný na pamiatku miliónom obetı́, 
ktoré v priebehu 16. až 19. storočia 
zomreli  v dôsledku otroctva a 
transatlantického obchodu. 

25.	marec	 -	 Deň	 zápasu	 za	 ľudské	
práva	-	Tento deň patrı ́spomienkami 
na 25. marec 1988, kedy sa na Hviez-
doslavovom námestı́ v Bratislave 
konala sviečková manifestácia, kde 
ľudia so sviečkami v rukách bojovali 
za ľudské práva ako je právo na 
rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu 
prejavu, zhromaždenia, demonštrá-
cie, petıćie, slobodu pohybu a pobytu, 
náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok 
boja proti komunistickému režimu na 
C�eskoslovensku.

26.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 epilepsie 
(Fialový deň)- Tento deň  predstavuje 
medzinárodnú kampaň, ktorá sa 
začala v roku 2008. Venuje sa zvyšo-
vaniu povedomia o epilepsii na celom 
svete. Každoročne sú ľudia 26. marca 
vyzývanı,́ aby sa obliekli do fialového 
a podporili tak osoby s touto choro-
bou.

27.	marec	–Svetový	deň	divadla	-	Bol 
vyhlásený v roku 1961 Medzinárod-

22.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 vody	 -	22.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 vody	 -	
Svetový deň vody sa teda oslavuje Svetový deň vody sa teda oslavuje 
počnúc rokom 1993 v súlade s odpo-počnúc rokom 1993 v súlade s odpo-
ručeniami Konferencie OSN o život-ručeniami Konferencie OSN o život-
nom prostredı́ a rozvoji. C� lenské nom prostredı́ a rozvoji. C� lenské 
krajiny boli vyzvané, aby tento deň krajiny boli vyzvané, aby tento deň 
venovali konkrétnym aktivitám,  venovali konkrétnym aktivitám,  
ktoré podporia informovanosť verej-ktoré podporia informovanosť verej-
nosti o nenahraditeľnom význame nosti o nenahraditeľnom význame 
vody.vody.

22.	marec	-		Medzinárodný	deň	tule-22.	marec	-		Medzinárodný	deň	tule-
ňov	 -	Pripomıń a sa od roku 1982. V ňov	-	Pripomıń a sa od roku 1982. V 
tento deň mnohé mestá, zoologické tento deň mnohé mestá, zoologické 
záhrady a akváriá organizujú špeci-záhrady a akváriá organizujú špeci-
álne programy, činnosti a demonštrá-álne programy, činnosti a demonštrá-
cie s cieľom upozorniť na krutosť lovu cie s cieľom upozorniť na krutosť lovu 
tuleňov. tuleňov. 

23.	marec	–	Svetový	deň	meteoroló-23.	marec	–	Svetový	deň	meteoroló-
gie	-	Jedná sa o pripomienku vzniku gie	-	Jedná sa o pripomienku vzniku 
Svetovej meteorologickej organizácie Svetovej meteorologickej organizácie 
(WMO), ktorá zastrešuje spoluprácu (WMO), ktorá zastrešuje spoluprácu 
v oblasti siete meteorologických a v oblasti siete meteorologických a 
hydrologických stanı́c, meteorolo-hydrologických stanı́c, meteorolo-
gické pozorovania a rýchlu výmenu gické pozorovania a rýchlu výmenu 
meteorologických informáciı́ medzi meteorologických informáciı́ medzi 
jednotlivými národnými meteorolo-jednotlivými národnými meteorolo-
gickými organizáciami. gickými organizáciami. 

24.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 tuberku-24.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 tuberku-
lózy - Svetová zdravotnıćka organizá-lózy - Svetová zdravotnıćka organizá-

22.	 marec	 -	 Svetový	 deň	 vody	 -	
Svetový deň vody sa teda oslavuje 
počnúc rokom 1993 v súlade s odpo-
ručeniami Konferencie OSN o život-
nom prostredı́ a rozvoji. C� lenské 
krajiny boli vyzvané, aby tento deň 
venovali konkrétnym aktivitám,  
ktoré podporia informovanosť verej-
nosti o nenahraditeľnom význame 
vody.

22.	marec	-		Medzinárodný	deň	tule-
ňov	 -	Pripomıń a sa od roku 1982. V 
tento deň mnohé mestá, zoologické 
záhrady a akváriá organizujú špeci-
álne programy, činnosti a demonštrá-
cie s cieľom upozorniť na krutosť lovu 
tuleňov. 

23.	marec	–	Svetový	deň	meteoroló-
gie	-	Jedná sa o pripomienku vzniku 
Svetovej meteorologickej organizácie 
(WMO), ktorá zastrešuje spoluprácu 
v oblasti siete meteorologických a 
hydrologických stanı́c, meteorolo-
gické pozorovania a rýchlu výmenu 
meteorologických informáciı́ medzi 
jednotlivými národnými meteorolo-
gickými organizáciami. 

24.	 marec	 –	 Svetový	 deň	 tuberku-
lózy - Svetová zdravotnıćka organizá-
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ným divadelným inštitútom (ITI) a ným divadelným inštitútom (ITI) a 
oslavuje sa od roku 1962. Divadlo je oslavuje sa od roku 1962. Divadlo je 
zdrojom zábavy, inšpirácie, informá-zdrojom zábavy, inšpirácie, informá-
ciı,́ poskytuje prıĺežitosť vzdelávať sa ciı,́ poskytuje prıĺežitosť vzdelávať sa 
a má schopnosť zjednotiť mnoho a má schopnosť zjednotiť mnoho 
rôznych kultúr a národov. rôznych kultúr a národov. 

ným divadelným inštitútom (ITI) a 
oslavuje sa od roku 1962. Divadlo je 
zdrojom zábavy, inšpirácie, informá-
ciı,́ poskytuje prıĺežitosť vzdelávať sa 
a má schopnosť zjednotiť mnoho 
rôznych kultúr a národov. 

28.	marec	-	Deň	učiteľov -	sa oslavuje 28.	marec	-	Deň	učiteľov -	sa oslavuje 
v deň narodenia pedagóga Jána v deň narodenia pedagóga Jána 
A� mosa Komenského, učiteľa národov. A� mosa Komenského, učiteľa národov. 
Sviatok je oslavou všetkých pedago-Sviatok je oslavou všetkých pedago-
gických pracovnıḱov, pre ktorých je gických pracovnıḱov, pre ktorých je 
práca poslanıḿ a zaslúžia si za svoje práca poslanıḿ a zaslúžia si za svoje 
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a 
poďakovanie.poďakovanie.

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

28.	marec	-	Deň	učiteľov -	sa oslavuje 
v deň narodenia pedagóga Jána 
A� mosa Komenského, učiteľa národov. 
Sviatok je oslavou všetkých pedago-
gických pracovnıḱov, pre ktorých je 
práca poslanıḿ a zaslúžia si za svoje 
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a 
poďakovanie.

Michaela	Marcinová

Aj takéto slová sa už niekoľko storočı ́Aj takéto slová sa už niekoľko storočı ́
nesú po dedinách, mestách a obciach nesú po dedinách, mestách a obciach 
vo fašiangovom obdobı́. Aj mesto vo fašiangovom obdobı́. Aj mesto 
Giraltovce si opäť uctilo tradı́ciu Giraltovce si opäť uctilo tradı́ciu 
našich predkov a zorganizovalo našich predkov a zorganizovalo 
rozlúčku s fašiangami deň pred rozlúčku s fašiangami deň pred 
Popolcovou stredou, na námestı́ v Popolcovou stredou, na námestı́ v 
pešej zóne.pešej zóne.

Ľudia na dedinách oslavovali fašiangy Ľudia na dedinách oslavovali fašiangy 
svojim spôsobom, nám už dobre svojim spôsobom, nám už dobre 
známym. Organizovali fašiangové známym. Organizovali fašiangové 
sprievody v maskách, ktoré sa zasta-sprievody v maskách, ktoré sa zasta-
vovali pri domoch, kde ich gazdovia a vovali pri domoch, kde ich gazdovia a 
gazdiné počastovali dobrotami a gazdiné počastovali dobrotami a 
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pešej zóne.
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známym. Organizovali fašiangové 
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ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACHROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACHROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACHROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACHROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACHROZLÚČKA S FAŠIANGAMI V GIRALTOVCIACH

spolu si zatancovali. Večer sa sprievod spolu si zatancovali. Večer sa sprievod 
skončil spoločným hodovanı́m a skončil spoločným hodovanı́m a 
tanečnou zábavou. Keď nastal ostat-tanečnou zábavou. Keď nastal ostat-
ný, čiže malý fašiang – 3 dni pred ný, čiže malý fašiang – 3 dni pred 
Popolcovou stredou, zábavy a sprie-Popolcovou stredou, zábavy a sprie-
vody vrcholili. Pred Popolcovou stre-vody vrcholili. Pred Popolcovou stre-
dou o polnoci všetko stıćhlo, skončili dou o polnoci všetko stıćhlo, skončili 
sa tance i spev. sa tance i spev. 

Na pódiu v pešej zóne už pred vıḱen-Na pódiu v pešej zóne už pred vıḱen-
dom svoje miesto zaujala Morena, dom svoje miesto zaujala Morena, 
ktorá predurčovala, že sa v našom ktorá predurčovala, že sa v našom 
meste uskutočnı ́fašiangová rozlúčka. meste uskutočnı ́fašiangová rozlúčka. 
Z� iaci základných škôl v maskách zapl-Z� iaci základných škôl v maskách zapl-
nili pešiu zónu, kde sme ich privıt́ali a nili pešiu zónu, kde sme ich privıt́ali a 
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ktorá predurčovala, že sa v našom 
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Fašangy,	Fašangy,	fašangové	časy,Fašangy,	Fašangy,	fašangové	časy,

jedni	pijú,	druhí	jedia	za	stolom	klobásy.jedni	pijú,	druhí	jedia	za	stolom	klobásy.

A	vy	chlapci	neboráci,	nemáte	čo	jesti,A	vy	chlapci	neboráci,	nemáte	čo	jesti,

Musíte	sa	z	dom	do	domu	po	dedine	pliesti.	Musíte	sa	z	dom	do	domu	po	dedine	pliesti.	
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oboznámili ich s tradıćiami tohto dňa. oboznámili ich s tradıćiami tohto dňa. 
Pri hudbe sa pred veľkým pôstom Pri hudbe sa pred veľkým pôstom 
poslednýkrát zabavili a občerstvili na poslednýkrát zabavili a občerstvili na 
sladkých šiškách a teplom čaji.  sladkých šiškách a teplom čaji.  
Chutné š i šky od rána vypekali Chutné š i šky od rána vypekali 
pracovnı́čky Komunitného centra a pracovnı́čky Komunitného centra a 
školskej jedálne spojenej školy. školskej jedálne spojenej školy. 

Vy v r c h o l e n ı́ m Vy v r c h o l e n ı́ m 
z á b a v y  b o l z á b a v y  b o l 
f a š i a n g o v ý f a š i a n g o v ý 
pochod na čele s pochod na čele s 
Morenou, ktorú Morenou, ktorú 
č l e n o v i a  F S č l e n o v i a  F S 
To p ľa n ,  p o d ľa To p ľa n ,  p o d ľa 
zvykov a tradıćii, zvykov a tradıćii, 
preniesli k rieke preniesli k rieke 
Radomka,  kde Radomka,  kde 
bola zapálená a bola zapálená a 
hodená do vody. hodená do vody. 
Morena v minu-Morena v minu-
losti predstavo-losti predstavo-
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hodená do vody. 
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losti predstavo-

vala symbol chorôb až smrti, naši vala symbol chorôb až smrti, naši 
predkovia verili v to, že po jej hodenı ́predkovia verili v to, že po jej hodenı ́
do vody či zapálenı ́ sa zbavili všet-do vody či zapálenı ́ sa zbavili všet-
kého zlého, chorôb a bolesti. Všetci kého zlého, chorôb a bolesti. Všetci 
verili, že kadiaľ prejde sprievod so verili, že kadiaľ prejde sprievod so 
slamenou figurıńou, Morena už vlád-slamenou figurıńou, Morena už vlád-
nuť nebude a všetko sa očistı.́ Mala nuť nebude a všetko sa očistı.́ Mala 
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nuť nebude a všetko sa očistı.́ Mala 
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Mária	Havranová																																					Mária	Havranová																																					
–	Nad	priepasťou–	Nad	priepasťou

Chiara je psycho-Chiara je psycho-
terapeutka žijúca terapeutka žijúca 
v krajine svojho v krajine svojho 
manžela. Zdan-manžela. Zdan-
livo harmonické livo harmonické 
m a n ž e l s t v o m a n ž e l s t v o 
narušı ́ jej zozná-narušı ́ jej zozná-
menie s Maxom. menie s Maxom. 
N a r a s t a j ú c a N a r a s t a j ú c a 
pracovná vyťaže-pracovná vyťaže-
n o s ť  m a n ž e l a n o s ť  m a n ž e l a 

Tiaga, frustrácia vyplývajúca zo Tiaga, frustrácia vyplývajúca zo 
starostlivosti o dvojičky, predovšet-starostlivosti o dvojičky, predovšet-
kým o autistického syna Marca, kým o autistického syna Marca, 
spôsobı́, že podľahne šarmu iného spôsobı́, že podľahne šarmu iného 
muža. Kniha nás vtiahne medzi hlav-muža. Kniha nás vtiahne medzi hlav-
ných hrdinov, ktorı ́prežıv́ajú šťastné ných hrdinov, ktorı ́prežıv́ajú šťastné 
aj smutné chvı́le. Také, aké nám aj smutné chvı́le. Také, aké nám 
prináša život sám. Prıb́eh, v ktorom sa prináša život sám. Prıb́eh, v ktorom sa 
pre lásku zabıj́a i zomiera, je pretkaný pre lásku zabıj́a i zomiera, je pretkaný 
spoveďou Chiarinho manžela Tiaga, spoveďou Chiarinho manžela Tiaga, 
ktorý sa v listoch, ktoré pıš́e z väzenia, ktorý sa v listoch, ktoré pıš́e z väzenia, 
prihovára svojmu autistickému syno-prihovára svojmu autistickému syno-
vi, a tým chce zmierniť výčitky svedo-vi, a tým chce zmierniť výčitky svedo-
mia, ktoré ho trápia. mia, ktoré ho trápia. 

Ella	Michaela	Hajduková	–	Ella	Michaela	Hajduková	–	
Nájdem	ťa	v	čase	Nájdem	ťa	v	čase	
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pracovná vyťaže-
n o s ť  m a n ž e l a 
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spôsobı́, že podľahne šarmu iného 
muža. Kniha nás vtiahne medzi hlav-
ných hrdinov, ktorı ́prežıv́ajú šťastné 
aj smutné chvı́le. Také, aké nám 
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prihovára svojmu autistickému syno-
vi, a tým chce zmierniť výčitky svedo-
mia, ktoré ho trápia. 

Ella	Michaela	Hajduková	–	
Nájdem	ťa	v	čase	

Budúcnosť nie je Budúcnosť nie je 
ružová,  ale ani ružová,  ale ani 
čierna. Má bielu čierna. Má bielu 
farbu. Svet už celé farbu. Svet už celé 
roky ležı ́pod záľa-roky ležı ́pod záľa-
hou snehu a tı,́ čo hou snehu a tı,́ čo 
prežili, našli svoj prežili, našli svoj 
n ov ý  d o m ov  v n ov ý  d o m ov  v 
m o d e r n ý c h m o d e r n ý c h 
p o d z e m n ý c h p o d z e m n ý c h 
mestách. Nia žije mestách. Nia žije 
v meste Sirisan. Nevie sa vyrovnať s v meste Sirisan. Nevie sa vyrovnať s 
večnou zimou a ťažkou stratou, ktorú večnou zimou a ťažkou stratou, ktorú 
jej priniesla. Jej svet chytı ́ stratené jej priniesla. Jej svet chytı ́ stratené 
farby, keď sa stane súčasťou tajného farby, keď sa stane súčasťou tajného 
výskumu cestovania v čase. D� aleko v výskumu cestovania v čase. D� aleko v 
minulosti spoznáva muža, ktorý minulosti spoznáva muža, ktorý 
dokáže roztopiť jej zamrznuté srdce a dokáže roztopiť jej zamrznuté srdce a 
prebudiť v nej city, o ktorých netušila, prebudiť v nej city, o ktorých netušila, 
že ich je ešte schopná. A môže vôbec že ich je ešte schopná. A môže vôbec 
prežiť láska, ktorú delı ́ hmla tisıćročı?́prežiť láska, ktorú delı ́ hmla tisıćročı?́

Janna	MacGregorová	–	Janna	MacGregorová	–	
Nešťastná	nevestaNešťastná	nevesta

O lady Claire kolujú chýry, že je O lady Claire kolujú chýry, že je 
prekliata. Už trikrát sa zasnúbila, no prekliata. Už trikrát sa zasnúbila, no 
svadba sa nikdy nekonala. A tým sa jej svadba sa nikdy nekonala. A tým sa jej 
smola nekončı.́ Len pár minút pred smola nekončı.́ Len pár minút pred 
plesom a verejným oznámenı́m plesom a verejným oznámenı́m 
zásnub so štvrtým kandidátom, zásnub so štvrtým kandidátom, 
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odı́sť nielen ona, ale s ňou zima, odı́sť nielen ona, ale s ňou zima, 
choroby, hlad a zlé počasie. Uvedomu-choroby, hlad a zlé počasie. Uvedomu-
jeme si vážnu situáciu u našich suse-jeme si vážnu situáciu u našich suse-
dov, ale aspoň takto sme našim obča-dov, ale aspoň takto sme našim obča-
nom sprıj́emnili chvıĺe v týchto nároč-nom sprıj́emnili chvıĺe v týchto nároč-

odı́sť nielen ona, ale s ňou zima, 
choroby, hlad a zlé počasie. Uvedomu-
jeme si vážnu situáciu u našich suse-
dov, ale aspoň takto sme našim obča-
nom sprıj́emnili chvıĺe v týchto nároč-

ných dňoch. Presvedčili nás o tom, ných dňoch. Presvedčili nás o tom, 
usmievavé tváre detı,́ ktoré si odniesli usmievavé tváre detı,́ ktoré si odniesli 
nezabudnuteľný zážitok.  nezabudnuteľný zážitok.  

Text:	Mgr.	Mária	Osifová,													Text:	Mgr.	Mária	Osifová,													
Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

ných dňoch. Presvedčili nás o tom, 
usmievavé tváre detı,́ ktoré si odniesli 
nezabudnuteľný zážitok.  

Text:	Mgr.	Mária	Osifová,													
Michaela	Marcinová
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lordom Paulom, lordom Paulom, 
dostane lıśtoček, v dostane lıśtoček, v 
k t o r o m  j e j  t e n k t o r o m  j e j  t e n 
stroho oznamuje, stroho oznamuje, 
že si to rozmyslel. že si to rozmyslel. 
Zvláštnou zhodou Zvláštnou zhodou 
o ko l n o s t ı́  s a  n a o ko l n o s t ı́  s a  n a 
p l e s e  z j a v ı́  a j p l e s e  z j a v ı́  a j 
markı́z Alexander markı́z Alexander 
Hallwort, človek, Hallwort, človek, 
ktorý sa podobných spoločenských ktorý sa podobných spoločenských 
udalostı ́ stráni a navrhne jej pomoc. udalostı ́ stráni a navrhne jej pomoc. 
Predstúpi pred hostı ́a zvestuje im, že Predstúpi pred hostı ́a zvestuje im, že 
si Claire berie jeho. Lady je záchran-si Claire berie jeho. Lady je záchran-
covi vďačná, no zdá sa, že zámery covi vďačná, no zdá sa, že zámery 
markıźa Alexandra Hallworta neboli markıźa Alexandra Hallworta neboli 
až také čisté a ponuka na sobáš vôbec až také čisté a ponuka na sobáš vôbec 
nebola džentlmenským gestom čest-nebola džentlmenským gestom čest-
ného človeka.ného človeka.

Dominik	Dán		–	Mačacia	stopa Dominik	Dán		–	Mačacia	stopa 

Z hlbıń minulosti Z hlbıń minulosti 
opäť vyplávala opäť vyplávala 
Hilda Wolfová , Hilda Wolfová , 
psychologička s psychologička s 
kamennou tvárou kamennou tvárou 
a prıśne racionál-a prıśne racionál-
nym myslenı́m, nym myslenı́m, 
c h l a d n o k r v n é c h l a d n o k r v n é 
monštrum, ktorú monštrum, ktorú 
Burger s Hanze-Burger s Hanze-

lom podozrievajú z vrážd mladých lom podozrievajú z vrážd mladých 
chlapcov, zo série ťahajúcej sa ešte z chlapcov, zo série ťahajúcej sa ešte z 
čias socializmu. A aby toho nebolo čias socializmu. A aby toho nebolo 
dosť, v ten istý deň cestou zo školy dosť, v ten istý deň cestou zo školy 
unesú trinásťročného syna vysokého unesú trinásťročného syna vysokého 
štátneho úradnıḱa. Unesú ho iba pár štátneho úradnıḱa. Unesú ho iba pár 
krokov od domu Hildy, čo nikto z krokov od domu Hildy, čo nikto z 
detektıv́ov nepovažuje iba za náhodu. detektıv́ov nepovažuje iba za náhodu. 
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Z hlbıń minulosti 
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unesú trinásťročného syna vysokého 
štátneho úradnıḱa. Unesú ho iba pár 
krokov od domu Hildy, čo nikto z 
detektıv́ov nepovažuje iba za náhodu. 

Brian	Freeman	–	Vnútorný	hlas	Brian	Freeman	–	Vnútorný	hlas	

Vo voľnom pokra-Vo voľnom pokra-
č o v a n ı́  ú s p e š-č o v a n ı́  ú s p e š-
ného psychotri-ného psychotri-
leru Nočný vták leru Nočný vták 
sa odsúdenému sa odsúdenému 
s é r i o v é m u s é r i o v é m u 
vrahovi podarı ́vrahovi podarı ́
dosiahnuť, aby ho dosiahnuť, aby ho 
p r e p u s t i l i  n a p r e p u s t i l i  n a 
s l o b o d u .  P r e s l o b o d u .  P r e 
mesto sa stane mesto sa stane 
nočnou morou a pre detektıv́a Frosta nočnou morou a pre detektıv́a Frosta 
ž ivotnou výzvou.  In špektor je ž ivotnou výzvou.  In špektor je 
odhodlaný dostať Cuttera späť za odhodlaný dostať Cuttera späť za 
mreže, tentoraz však čestne a podľa mreže, tentoraz však čestne a podľa 
pravidiel. Spojenca nachádza v spiso-pravidiel. Spojenca nachádza v spiso-
vateľke Eden Shayovej, ktorá pıš́e o vateľke Eden Shayovej, ktorá pıš́e o 
Cutterovi knihu a vie o ňom viac než Cutterovi knihu a vie o ňom viac než 
ktokoľvek iný. Má strach, pretože ktokoľvek iný. Má strach, pretože 
Cutter vo väzenı́ spriadal plány na Cutter vo väzenı́ spriadal plány na 
pomstu za stratené roky. Zvıť́aziť nad pomstu za stratené roky. Zvıť́aziť nad 
prefıḱaným vrahom, ktorý sa chystá prefıḱaným vrahom, ktorý sa chystá 
opäť udrieť, však vôbec nebude opäť udrieť, však vôbec nebude 
jednoduché.jednoduché.

Holly	Smalová	–	Modelka	Holly	Smalová	–	Modelka	

Harriet Mannersová je opäť tu. A Harriet Mannersová je opäť tu. A 
navyše je celkom iná. Už to nie je šprt-navyše je celkom iná. Už to nie je šprt-
ka, teraz sa z nej stala očarujúca, obľú-ka, teraz sa z nej stala očarujúca, obľú-

bená a cool baba. bená a cool baba. 
Je z nej modelka, Je z nej modelka, 
ale napodiv, cıt́i sa ale napodiv, cıt́i sa 
menej populárna menej populárna 
a ešte trápnejšia a ešte trápnejšia 
ako v čase, keď ako v čase, keď 
bola obyčajnou bola obyčajnou 
pehavou ryšaňou pehavou ryšaňou 
s okuliarmi na s okuliarmi na 
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nose. No ponuka modelingovej agen-nose. No ponuka modelingovej agen-
túry ıś ť v lete na fotenie do Japonska, túry ıś ť v lete na fotenie do Japonska, 
to znie ako skvelá dovolenka! Aj to znie ako skvelá dovolenka! Aj 
napriek tomu, že tam musı ́vziať svoju napriek tomu, že tam musı ́vziať svoju 
mierne strelenú starú mamu Bunty, mierne strelenú starú mamu Bunty, 
alebo že by tam nedajbože natrafila alebo že by tam nedajbože natrafila 
na bývalého frajera, ktorým je zhodou na bývalého frajera, ktorým je zhodou 
okolnostı ́ super úžasný model Nick. okolnostı ́ super úžasný model Nick. 
Harriet sa však nikto nechystá zničiť Harriet sa však nikto nechystá zničiť 

s e n z a č n é s e n z a č n é 
dobrodružstvo v dobrodružstvo v 
Tokiu, na to si Tokiu, na to si 
vystačı ́aj sama...vystačı ́aj sama...

John	Green,	John	Green,	
David	Levit-David	Levit-
han	–	Will	han	–	Will	

Grayson,	Will	Grayson,	Will	
Grayson	 Grayson	 

V jeden studený V jeden studený 
večer sa na najnepravdepodobnej-večer sa na najnepravdepodobnej-
šom mieste v Chicagu stretnú dvaja šom mieste v Chicagu stretnú dvaja 
neznámi chlapci s rovnakým menom. neznámi chlapci s rovnakým menom. 
Od tej chvıĺe sa ich životy prepletajú. Od tej chvıĺe sa ich životy prepletajú. 
Hoci žijú na rozličných predmestiach Hoci žijú na rozličných predmestiach 
jedného mesta, akoby žili na rozlič-jedného mesta, akoby žili na rozlič-
ných planétach. S pomocou nových aj ných planétach. S pomocou nových aj 
starých priateľov vrátane obrovského starých priateľov vrátane obrovského 
Drobca Coopera, futbalového útoč-Drobca Coopera, futbalového útoč-
nı́ka a nevšedne nadaného autora nı́ka a nevšedne nadaného autora 
muzikálu, Will a Will začnú smerovať muzikálu, Will a Will začnú smerovať 
k romantickému rozuzleniu, ktoré k romantickému rozuzleniu, ktoré 
vyvrcholı ́ najúžasnejšıḿ stredoškol-vyvrcholı ́ najúžasnejšıḿ stredoškol-
ským muzikálom v dejinách.ským muzikálom v dejinách.

Mira	Bartóková	–	Malý	zázrak	Mira	Bartóková	–	Malý	zázrak	

Vitajte v Domove pre neposlušné a Vitajte v Domove pre neposlušné a 
nechcené tvory, v ktorom vládne zlá nechcené tvory, v ktorom vládne zlá 
slečna Pleslivá. Prıź emkovia – napoly slečna Pleslivá. Prıź emkovia – napoly 
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okolnostı ́ super úžasný model Nick. 
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V jeden studený 
večer sa na najnepravdepodobnej-
šom mieste v Chicagu stretnú dvaja 
neznámi chlapci s rovnakým menom. 
Od tej chvıĺe sa ich životy prepletajú. 
Hoci žijú na rozličných predmestiach 
jedného mesta, akoby žili na rozlič-
ných planétach. S pomocou nových aj 
starých priateľov vrátane obrovského 
Drobca Coopera, futbalového útoč-
nı́ka a nevšedne nadaného autora 
muzikálu, Will a Will začnú smerovať 
k romantickému rozuzleniu, ktoré 
vyvrcholı ́ najúžasnejšıḿ stredoškol-
ským muzikálom v dejinách.

Mira	Bartóková	–	Malý	zázrak	

Vitajte v Domove pre neposlušné a 
nechcené tvory, v ktorom vládne zlá 
slečna Pleslivá. Prıź emkovia – napoly 

z v i e r a t á  a z v i e r a t á  a 
napoly ľudia – napoly ľudia – 
t v r d o  d r ú  v t v r d o  d r ú  v 
školských lavi-školských lavi-
c i a c h  a j  v c i a c h  a j  v 
t o v á r n i  a t o v á r n i  a 
nesmú sa hrať, nesmú sa hrať, 
šantiť, nahá-šantiť, nahá-
ňať, dokonca ňať, dokonca 
a n i  s p i e va ť. a n i  s p i e va ť. 
Malý zázrak, jedenásťročný lıš́čı ́chla-Malý zázrak, jedenásťročný lıš́čı ́chla-
pec s jedným uchom a nevinným pec s jedným uchom a nevinným 
srdcom, ktorý má namiesto mena na srdcom, ktorý má namiesto mena na 
krku iba štıt́ok s čıślom trinásť, dote-krku iba štıt́ok s čıślom trinásť, dote-
raz nič iné ako sirotinec nepoznal. raz nič iné ako sirotinec nepoznal. 
Vďaka nečakanému prejavu odvahy si Vďaka nečakanému prejavu odvahy si 
zıśka náklonnosť vtáčieho prıźemka zıśka náklonnosť vtáčieho prıźemka 
C�ačky. Vďaka C�ačkinej dômyselnosti C�ačky. Vďaka C�ačkinej dômyselnosti 
sa im podarı ́ujsť zo sirotinca a prežijú sa im podarı ́ujsť zo sirotinca a prežijú 
dobrodružstvo, ktoré ich zavedie do dobrodružstvo, ktoré ich zavedie do 

veľkého sveta a veľkého sveta a 
napokon aj na napokon aj na 
cestu za pravým cestu za pravým 
osudom.osudom.

Andy	Lee	–	Andy	Lee	–	
Pozor!	Pozor!	

Neotváraj	Neotváraj	
túto	knihutúto	knihu

Tá t o  k n i h a  j e Tá t o  k n i h a  j e 
určená všetkým odporcom čı́tania, určená všetkým odporcom čı́tania, 
skutočne by ju nemali otvárať. Aká skutočne by ju nemali otvárať. Aká 
silná je vaša zvedavosť? C�o sa stane, silná je vaša zvedavosť? C�o sa stane, 
ak neposlúchnete? ak neposlúchnete? 

Všetky tieto knižné novinky a mnohé Všetky tieto knižné novinky a mnohé 
ďalšie nájdete v našej Mestskej kniž-ďalšie nájdete v našej Mestskej kniž-
nici Giraltovce. nici Giraltovce. 

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

z v i e r a t á  a 
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nedeľu. Pritom hovorili: Pamätaj, že nedeľu. Pritom hovorili: Pamätaj, že 
prach si a na prach sa obrátiš. V prach si a na prach sa obrátiš. V 
roľnıćkych domácnostiach, ale aj tých roľnıćkych domácnostiach, ale aj tých 
bohatých sa dodržiaval prıśny pôst a bohatých sa dodržiaval prıśny pôst a 
nesmeli sa vykonávať mnohé práce, nesmeli sa vykonávať mnohé práce, 
nespievalo sa, netancovalo, nezabá-nespievalo sa, netancovalo, nezabá-
valo. valo. 

Od Popolcovej stredy sa začal Svätý Od Popolcovej stredy sa začal Svätý 
Veľký pôst, ktorý trval štyridsať dnı.́ Veľký pôst, ktorý trval štyridsať dnı.́ 
S� tyridsať dnı ́nesie symboliku z histó-S� tyridsať dnı ́nesie symboliku z histó-
rie. S� tyridsať dnı ́trvala potopa sveta, rie. S� tyridsať dnı ́trvala potopa sveta, 
štyridsať rokov putoval ľud Izraela po štyridsať rokov putoval ľud Izraela po 
púšti, štyridsať dnı ́sa Mojžiš postil na púšti, štyridsať dnı ́sa Mojžiš postil na 
hore Sinaj a štyridsať dnı́ sa Ježiš hore Sinaj a štyridsať dnı́ sa Ježiš 
Kristus postil na púšti. Dnešný pôst Kristus postil na púšti. Dnešný pôst 
má už takú ľahšiu podobu, prıśne ho má už takú ľahšiu podobu, prıśne ho 
kresťania dodržiavajú najmä na kresťania dodržiavajú najmä na 
Popolcovú stredu a Veľký piatok.         Popolcovú stredu a Veľký piatok.         
V minulosti však ľudia dodržiavali V minulosti však ľudia dodržiavali 
pôst celé predveľkonočné obdobie, pôst celé predveľkonočné obdobie, 

nedeľu. Pritom hovorili: Pamätaj, že 
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Popolcovú stredu a Veľký piatok.         
V minulosti však ľudia dodržiavali 
pôst celé predveľkonočné obdobie, 

Keď sa skončili fašiangy, nastal štyrid-Keď sa skončili fašiangy, nastal štyrid-
saťdňový predveľkonočný pôst . saťdňový predveľkonočný pôst . 
Veriaci sa postili, chodili do kostolov, Veriaci sa postili, chodili do kostolov, 
modlili sa a snažili sa byť pokornı ́a modlili sa a snažili sa byť pokornı ́a 
milı,́ aby si očistili dušu a pripravili sa milı,́ aby si očistili dušu a pripravili sa 
na nastávajúce veľkonočné sviatky. na nastávajúce veľkonočné sviatky. 
Prvým dňom pôstneho obdobia je Prvým dňom pôstneho obdobia je 
Popolcová streda, ľudovo nazývaná Popolcová streda, ľudovo nazývaná 
Popolec, S�karedá streda, tiež Krivá Popolec, S�karedá streda, tiež Krivá 
streda. streda. 

Pre kresťanov je hlavným symbolom Pre kresťanov je hlavným symbolom 
Popolcovej stredy pripomenutie si, Popolcovej stredy pripomenutie si, 
aké dôležité je pokánie, viera v Boha a aké dôležité je pokánie, viera v Boha a 
láska k blı́žnym. Popol má človeku láska k blı́žnym. Popol má človeku 
pripomıńať jeho pôvod v zemi aj to, že pripomıńať jeho pôvod v zemi aj to, že 
keď umrie, navráti sa do zeme. Na keď umrie, navráti sa do zeme. Na 
popolcovú stredu preto kňazi i popolcovú stredu preto kňazi i 
diakoni v kostoloch robili na čelá diakoni v kostoloch robili na čelá 
veriacich krıž́ik z popola bahniatok, veriacich krıž́ik z popola bahniatok, 
posvätených rok predtým na Kvetnú posvätených rok predtým na Kvetnú 
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modlili sa a snažili sa byť pokornı ́a 
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láska k blı́žnym. Popol má človeku 
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popolcovú stredu preto kňazi i 
diakoni v kostoloch robili na čelá 
veriacich krıž́ik z popola bahniatok, 
posvätených rok predtým na Kvetnú 

Svätá štyridsiatnicaSvätá štyridsiatnicaSvätá štyridsiatnicaSvätá štyridsiatnicaSvätá štyridsiatnicaSvätá štyridsiatnica
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nesmeli jesť mäso, mäsové výrobky, nesmeli jesť mäso, mäsové výrobky, 
nesmela sa použıv́ať masť, piť alko-nesmela sa použıv́ať masť, piť alko-
hol, ani fajčiť či vyjedať sladkosti. hol, ani fajčiť či vyjedať sladkosti. 
Jedlá sa varievali z obilnı́n, múky, Jedlá sa varievali z obilnı́n, múky, 
zemiakov, z kyslej kapusty, strukovıń i zemiakov, z kyslej kapusty, strukovıń i 
z húb. Svätý Veľký pôst sa končil na z húb. Svätý Veľký pôst sa končil na 
Bielu sobotu.Bielu sobotu.

Nová blı́žiaca sa jar prinášala do Nová blı́žiaca sa jar prinášala do 
domácnosti aj veľké upratovanie. domácnosti aj veľké upratovanie. 
Veľkonočné sviatky mali všetci privı-́Veľkonočné sviatky mali všetci privı-́
tať v čistých domovoch, s pokojom a tať v čistých domovoch, s pokojom a 
láskou v srdci. Aj roľnıći už v tomto láskou v srdci. Aj roľnıći už v tomto 
obdobı́ chodili kontrolovať polia a obdobı́ chodili kontrolovať polia a 
pomaly sa pripravovať na práce            pomaly sa pripravovať na práce            
v záhrade či na poli.  Zvyklo sa hovo-v záhrade či na poli.  Zvyklo sa hovo-
riť: Keď Jozef (19.3.) kožuch odkladá, riť: Keď Jozef (19.3.) kožuch odkladá, 
bude dobrá úroda. Prvá jarná orba bude dobrá úroda. Prvá jarná orba 
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pomaly sa pripravovať na práce            
v záhrade či na poli.  Zvyklo sa hovo-
riť: Keď Jozef (19.3.) kožuch odkladá, 
bude dobrá úroda. Prvá jarná orba 

bola spojená s prežehnanıḿ brázdy, bola spojená s prežehnanıḿ brázdy, 
pod ktorú sa zvyčajne položil chlieb a pod ktorú sa zvyčajne položil chlieb a 
vajce, aby zem priniesla hojnú úrodu. vajce, aby zem priniesla hojnú úrodu. 
A tak v rodinách, hneď zavládla A tak v rodinách, hneď zavládla 
radostnejšia nálada, keď polia boli radostnejšia nálada, keď polia boli 
zorané a gazda mohol zasiať jariny. zorané a gazda mohol zasiať jariny. 
Tešili sa aj pastieri oviec a kráv, Tešili sa aj pastieri oviec a kráv, 
pretože zvieratá potrebovali už pretože zvieratá potrebovali už 
čerstvú pašu. A v neposlednom rade čerstvú pašu. A v neposlednom rade 
sa tešili aj deti, kedy sa opäť bosé sa tešili aj deti, kedy sa opäť bosé 
rozbehnú na lúku a budú môcť zbie-rozbehnú na lúku a budú môcť zbie-
rať jarné kvietky, viť vence a hrať sa rať jarné kvietky, viť vence a hrať sa 
rôzne lúčne hry. Jar priniesla radosť     rôzne lúčne hry. Jar priniesla radosť     
v mnohých podobách. v mnohých podobách. 

Prevzaté	z	knihy:																																				Prevzaté	z	knihy:																																				
Zdravia,	šťastia,	vinšujeme... Zdravia,	šťastia,	vinšujeme... 

bola spojená s prežehnanıḿ brázdy, 
pod ktorú sa zvyčajne položil chlieb a 
vajce, aby zem priniesla hojnú úrodu. 
A tak v rodinách, hneď zavládla 
radostnejšia nálada, keď polia boli 
zorané a gazda mohol zasiať jariny. 
Tešili sa aj pastieri oviec a kráv, 
pretože zvieratá potrebovali už 
čerstvú pašu. A v neposlednom rade 
sa tešili aj deti, kedy sa opäť bosé 
rozbehnú na lúku a budú môcť zbie-
rať jarné kvietky, viť vence a hrať sa 
rôzne lúčne hry. Jar priniesla radosť     
v mnohých podobách. 

Prevzaté	z	knihy:																																				
Zdravia,	šťastia,	vinšujeme... 

V marcových dňoch môžeme vysievať V marcových dňoch môžeme vysievať 
šalát, kaleráb, reďkovku a mrkvu do šalát, kaleráb, reďkovku a mrkvu do 
parenıśk, fóliovnıḱov a sklenıḱov. Ak parenıśk, fóliovnıḱov a sklenıḱov. Ak 
máme k dispozı́cii teplú a svetlú máme k dispozı́cii teplú a svetlú 
miestnosť, môžeme si sami vypesto-miestnosť, môžeme si sami vypesto-
vať sadenice rajčiakov, papriky a zele-vať sadenice rajčiakov, papriky a zele-
ru. Mali by byť byť pripravené na ru. Mali by byť byť pripravené na 
výsadbu v polovici mája. Keď výsadbu v polovici mája. Keď 
sa objavia klı́čky, premiest-sa objavia klı́čky, premiest-
nime rastlinky čo najbližšie k nime rastlinky čo najbližšie k 
oknu a trochu znıž́ime teplotu. oknu a trochu znıž́ime teplotu. 

V druhej polovici marca na V druhej polovici marca na 
vonkajšı́ch záhonoch pripra-vonkajšı́ch záhonoch pripra-
vı́me pôdu na výsev šalátu, vı́me pôdu na výsev šalátu, 
hrášku, mrkvy, petržlenu, hrášku, mrkvy, petržlenu, 
kôpru, cibule a môžeme vysá-kôpru, cibule a môžeme vysá-
dzať odrody jarného cesnaku a dzať odrody jarného cesnaku a 

V marcových dňoch môžeme vysievať 
šalát, kaleráb, reďkovku a mrkvu do 
parenıśk, fóliovnıḱov a sklenıḱov. Ak 
máme k dispozı́cii teplú a svetlú 
miestnosť, môžeme si sami vypesto-
vať sadenice rajčiakov, papriky a zele-
ru. Mali by byť byť pripravené na 
výsadbu v polovici mája. Keď 
sa objavia klı́čky, premiest-
nime rastlinky čo najbližšie k 
oknu a trochu znıž́ime teplotu. 

V druhej polovici marca na 
vonkajšı́ch záhonoch pripra-
vı́me pôdu na výsev šalátu, 
hrášku, mrkvy, petržlenu, 
kôpru, cibule a môžeme vysá-
dzať odrody jarného cesnaku a 

šalotku. Od marca až do polovice mája šalotku. Od marca až do polovice mája 
sa musı́me nachystať na výskyt sa musı́me nachystať na výskyt 
jarných mrazov. V čase optimálnej jarných mrazov. V čase optimálnej 
vlhkosti pôdy ju začıńame vonku urov-vlhkosti pôdy ju začıńame vonku urov-
návať. Pridávajú sa potrebné množ-návať. Pridávajú sa potrebné množ-
stvá priemyselných hnojıv́, ktoré sa stvá priemyselných hnojıv́, ktoré sa 
zakopú hrabľami a pôda sa pripravı ́zakopú hrabľami a pôda sa pripravı ́

šalotku. Od marca až do polovice mája 
sa musı́me nachystať na výskyt 
jarných mrazov. V čase optimálnej 
vlhkosti pôdy ju začıńame vonku urov-
návať. Pridávajú sa potrebné množ-
stvá priemyselných hnojıv́, ktoré sa 
zakopú hrabľami a pôda sa pripravı ́

Marec v záhradkeMarec v záhradkeMarec v záhradke
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plochých debničiek a umiestnime ich plochých debničiek a umiestnime ich 
na svetlé miesto pri teplote 12 – 15 na svetlé miesto pri teplote 12 – 15 
stupňov. Predklıč́enie trvá tri týždne stupňov. Predklıč́enie trvá tri týždne 
až mesiac. Hlb� ka výsadby má byť 10 až mesiac. Hlb� ka výsadby má byť 10 
cm, riadky od seba vzdialené 60 cm.cm, riadky od seba vzdialené 60 cm.

			Ľubomír	Krupa			Ľubomír	Krupa

plochých debničiek a umiestnime ich 
na svetlé miesto pri teplote 12 – 15 
stupňov. Predklıč́enie trvá tri týždne 
až mesiac. Hlb� ka výsadby má byť 10 
cm, riadky od seba vzdialené 60 cm.

			Ľubomír	Krupa

na sejbu alebo výsadbu. Hnojı ́sa mini-na sejbu alebo výsadbu. Hnojı ́sa mini-
málne 14 dnı ́pred výsevom.málne 14 dnı ́pred výsevom.

Skoré zemiaky môžeme pestovať ako Skoré zemiaky môžeme pestovať ako 
predplodinu, obľubujú ľahšie a predplodinu, obľubujú ľahšie a 
humózne pôdy pohnojené viaczlož-humózne pôdy pohnojené viaczlož-
kovým hnojivom. Začiatkom marca kovým hnojivom. Začiatkom marca 
n e c h á m e  n a k l ı́ č i ť  z e m i a k y  d o n e c h á m e  n a k l ı́ č i ť  z e m i a k y  d o 

na sejbu alebo výsadbu. Hnojı ́sa mini-
málne 14 dnı ́pred výsevom.

Skoré zemiaky môžeme pestovať ako 
predplodinu, obľubujú ľahšie a 
humózne pôdy pohnojené viaczlož-
kovým hnojivom. Začiatkom marca 
n e c h á m e  n a k l ı́ č i ť  z e m i a k y  d o 

Spoločenská rubrika
V	mesiaci	február	sa	narodili:	Erik Fedák, Simona Stašová, Peter S� ál, Damián V	mesiaci	február	sa	narodili:	Erik Fedák, Simona Stašová, Peter S� ál, Damián 
S�avlıḱ, Pavol Paľa, Amália Horvátová a Gabriel Kurečaj. S� avlıḱ, Pavol Paľa, Amália Horvátová a Gabriel Kurečaj. 

Svoje	životné	jubileá	vo	februári	oslávili:	  Helena Hvozdovičová,  Svoje	životné	jubileá	vo	februári	oslávili:	  Helena Hvozdovičová,  80	rokov	80	rokov	
70	rokov 65	rokov70	rokov 65	rokov Anna Kaľavská, Ing. Ján Magdoško a Dušan Rybár;  Eva  Anna Kaľavská, Ing. Ján Magdoško a Dušan Rybár;  Eva 
Fedorková a Marta Kočišová;  Terézia Chlebovská, Ľudmila Petrová Fedorková a Marta Kočišová;  Terézia Chlebovská, Ľudmila Petrová 	60	rokov	60	rokov
Juraj S�oltys, Miroslav S�váč;  Mgr. Eva C�abalová, Katarıńa Kristiňáková, Juraj S�oltys, Miroslav S�váč;  Mgr. Eva C�abalová, Katarıńa Kristiňáková, 55	rokov55	rokov
Jozef Mati, Andrej Partila, Jozef Sukovský;  Slavomıŕ Bakalár, Jaroslav Jozef Mati, Andrej Partila, Jozef Sukovský;  Slavomıŕ Bakalár, Jaroslav 50	rokov50	rokov
Baran, Róbert Bolvan a Sylvia KyšováBaran, Róbert Bolvan a Sylvia Kyšová

Navždy	 nás	 opustili:	02.01.2022 Alžbeta Končarová (1943) a  05.01.2022 Navždy	 nás	 opustili:	02.01.2022 Alžbeta Končarová (1943) a  05.01.2022 
Michal Baloďanský (1946) 22.01.2022 Tomáš Bakalár (1939), 08.02.2022 Michal Baloďanský (1946) 22.01.2022 Tomáš Bakalár (1939), 08.02.2022 
Ladislav Kurečaj (1939) a  08.02.2022 Anna S�váčová (1927).Ladislav Kurečaj (1939) a  08.02.2022 Anna S�váčová (1927).

Svoje	životné	jubileá	v	marci	oslávia:	  Mária Daňková,  Ján Svoje	životné	jubileá	v	marci	oslávia:	  Mária Daňková,  Ján 90	rokov 75	rokov90	rokov 75	rokov
C�erveňak, Pavel Hliboký, Mária Robová; Mária Gašpariková, Anna C�erveňak, Pavel Hliboký, Mária Robová; Mária Gašpariková, Anna 70	rokov	70	rokov	
Hliboká, Mgr. Jozef Juházy, Jozef Kľučár, Ing. Mária Z� ıž́ková;  Ján C�ellár, Hliboká, Mgr. Jozef Juházy, Jozef Kľučár, Ing. Mária Z� ıž́ková;  Ján C�ellár, 65	rokov65	rokov
Anna C�ellárová, Gabriela Kopecká, Juraj Koščo, Nataša Mašlejová;  Anna C�ellárová, Gabriela Kopecká, Juraj Koščo, Nataša Mašlejová;  60	rokov60	rokov
Milan Imre, Vladimıŕ  Pavlišin, Vladimıŕ  S�oltýs;  Eva Germeková, Mgr. Milan Imre, Vladimıŕ  Pavlišin, Vladimıŕ  S�oltýs;  Eva Germeková, Mgr. 55	rokov55	rokov
Anna Ivančová, MVDr. Martin Končár, Jozef Tkáč; Ľudmila Hasarová, Anna Ivančová, MVDr. Martin Končár, Jozef Tkáč; Ľudmila Hasarová, 50	rokov	50	rokov	
Helena Kurečajová, Valentina Markaj, Ing. Alena Paľová, Jozefıń a PivovarskáHelena Kurečajová, Valentina Markaj, Ing. Alena Paľová, Jozefıń a Pivovarská

V	mesiaci	február	sa	narodili:	Erik Fedák, Simona Stašová, Peter S� ál, Damián 
S�avlıḱ, Pavol Paľa, Amália Horvátová a Gabriel Kurečaj. 

Svoje	životné	jubileá	vo	februári	oslávili:	  Helena Hvozdovičová,  80	rokov	
70	rokov 65	rokov Anna Kaľavská, Ing. Ján Magdoško a Dušan Rybár;  Eva 
Fedorková a Marta Kočišová;  Terézia Chlebovská, Ľudmila Petrová 	60	rokov
Juraj S�oltys, Miroslav S�váč;  Mgr. Eva C�abalová, Katarıńa Kristiňáková, 55	rokov
Jozef Mati, Andrej Partila, Jozef Sukovský;  Slavomıŕ Bakalár, Jaroslav 50	rokov
Baran, Róbert Bolvan a Sylvia Kyšová

Navždy	 nás	 opustili:	02.01.2022 Alžbeta Končarová (1943) a  05.01.2022 
Michal Baloďanský (1946) 22.01.2022 Tomáš Bakalár (1939), 08.02.2022 
Ladislav Kurečaj (1939) a  08.02.2022 Anna S�váčová (1927).

Svoje	životné	jubileá	v	marci	oslávia:	  Mária Daňková,  Ján 90	rokov 75	rokov
C�erveňak, Pavel Hliboký, Mária Robová; Mária Gašpariková, Anna 70	rokov	
Hliboká, Mgr. Jozef Juházy, Jozef Kľučár, Ing. Mária Z� ıž́ková;  Ján C�ellár, 65	rokov
Anna C�ellárová, Gabriela Kopecká, Juraj Koščo, Nataša Mašlejová;  60	rokov
Milan Imre, Vladimıŕ  Pavlišin, Vladimıŕ  S�oltýs;  Eva Germeková, Mgr. 55	rokov
Anna Ivančová, MVDr. Martin Končár, Jozef Tkáč; Ľudmila Hasarová, 50	rokov	
Helena Kurečajová, Valentina Markaj, Ing. Alena Paľová, Jozefıń a Pivovarská

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Milan Handtuch a Františka Cinová;Milan Handtuch a Františka Cinová;

Jozef Katriňak a Mária SivákováJozef Katriňak a Mária Siváková

RedakciaRedakcia

Manželstvo	uzavreli:	

Milan Handtuch a Františka Cinová;

Jozef Katriňak a Mária Siváková

Redakcia
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III.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHOD

kami déjà vu, pretože plánovaný nový kami déjà vu, pretože plánovaný nový 
model III. ligy je veľmi podobný tomu model III. ligy je veľmi podobný tomu 
z roku 1982, kedy	„Igorova	squadra“ z roku 1982, kedy	„Igorova	squadra“ 
historicky postúpila do	 II.	 SNFL	historicky postúpila do	 II.	 SNFL	
Východ.	 Vtedy si merala sily aj s Východ.	 Vtedy si merala sily aj s 
klubmi zo stredného Slovenska (Ban-klubmi zo stredného Slovenska (Ban-
ská	 Bystrica,	 Čadca,	 Ružomberok,	ská	 Bystrica,	 Čadca,	 Ružomberok,	
Detva,	Rimavská	Sobota,	Kysucké	Nové	Detva,	Rimavská	Sobota,	Kysucké	Nové	
Mesto,	Dolný	Kubín,	Bytča,	Martin) a Mesto,	Dolný	Kubín,	Bytča,	Martin) a 
udomácnili sme sa v tejto súťaži na udomácnili sme sa v tejto súťaži na 
dlhých 11 rokov. Nebolo by zlé dať dlhých 11 rokov. Nebolo by zlé dať 
znovu svetu o sebe vedieť. Tak verme, znovu svetu o sebe vedieť. Tak verme, 
že po trampotách s covidom-19 v že po trampotách s covidom-19 v 
našej šatni sú chlapci už zdravı ́a vo našej šatni sú chlapci už zdravı ́a vo 
forme. S novým trénerským tande-forme. S novým trénerským tande-
mom Špak/Motýľ absolvovali tvrdú mom Špak/Motýľ absolvovali tvrdú 
zimnú prı́pravu, počas ktorej si zimnú prı́pravu, počas ktorej si 
zmerali sily s Marhaňou,	 Kračúnov-zmerali sily s Marhaňou,	 Kračúnov-
cami	 a	 Spišským	 Podhradím. Gene-cami	 a	 Spišským	 Podhradím. Gene-
rá lka na Krompachy  sa  konala rá lka na Krompachy  sa  konala 
poslednú februárovú sobotu proti	FC	poslednú februárovú sobotu proti	FC	
Pivovar	Šariš	Veľký	Šariš. V kádri nedo-Pivovar	Šariš	Veľký	Šariš. V kádri nedo-
šlo k žiadnym zásadným zmenám.šlo k žiadnym zásadným zmenám.

Rozpis	marcových	zápasov:Rozpis	marcových	zápasov:

5. 3. 2022 FK Pokrok SEZ Krom-5. 3. 2022 FK Pokrok SEZ Krom-
pachy –	MFK	Slovan (dohrávka 10. pachy –	MFK	Slovan (dohrávka 10. 

kola o 14.30)kola o 14.30)

12. 3. 2022 MFK	Slovan – MFK 12. 3. 2022 MFK	Slovan – MFK 
Vranov nad Topľou (16. kolo o Vranov nad Topľou (16. kolo o 

14.30)14.30)

20. 3. 2022 TJ Mladosť Kalša – MFK	20. 3. 2022 TJ Mladosť Kalša – MFK	

kami déjà vu, pretože plánovaný nový 
model III. ligy je veľmi podobný tomu 
z roku 1982, kedy	„Igorova	squadra“ 
historicky postúpila do	 II.	 SNFL	
Východ.	 Vtedy si merala sily aj s 
klubmi zo stredného Slovenska (Ban-
ská	 Bystrica,	 Čadca,	 Ružomberok,	
Detva,	Rimavská	Sobota,	Kysucké	Nové	
Mesto,	Dolný	Kubín,	Bytča,	Martin) a 
udomácnili sme sa v tejto súťaži na 
dlhých 11 rokov. Nebolo by zlé dať 
znovu svetu o sebe vedieť. Tak verme, 
že po trampotách s covidom-19 v 
našej šatni sú chlapci už zdravı ́a vo 
forme. S novým trénerským tande-
mom Špak/Motýľ absolvovali tvrdú 
zimnú prı́pravu, počas ktorej si 
zmerali sily s Marhaňou,	 Kračúnov-
cami	 a	 Spišským	 Podhradím. Gene-
rá lka na Krompachy  sa  konala 
poslednú februárovú sobotu proti	FC	
Pivovar	Šariš	Veľký	Šariš. V kádri nedo-
šlo k žiadnym zásadným zmenám.

Rozpis	marcových	zápasov:

5. 3. 2022 FK Pokrok SEZ Krom-
pachy –	MFK	Slovan (dohrávka 10. 

kola o 14.30)

12. 3. 2022 MFK	Slovan – MFK 
Vranov nad Topľou (16. kolo o 

14.30)

20. 3. 2022 TJ Mladosť Kalša – MFK	

Februárovými dohrávkami Stropkova	Februárovými dohrávkami Stropkova	
s lıd́rom súťaže zo Spišskej	Novej	Vsi a s lıd́rom súťaže zo Spišskej	Novej	Vsi a 
Svidníka	s	Raslavicami	sa začala jarná Svidníka	s	Raslavicami	sa začala jarná 
časť III.	 ligy	 Východ. Náš mladý tıḿ časť III.	 ligy	 Východ. Náš mladý tıḿ 
štartuje z hraničnej desiatej priečky štartuje z hraničnej desiatej priečky 
so 17 bodmi. V marci má na programe so 17 bodmi. V marci má na programe 
štyri duely, z toho dva regionálne štyri duely, z toho dva regionálne 
šlágre na našom štadióne. Celkovo šlágre na našom štadióne. Celkovo 
odohráme v jarnej časti 16 zápasov, z odohráme v jarnej časti 16 zápasov, z 
nich deväť doma a sedem na ihris-nich deväť doma a sedem na ihris-
kách súperov. V hre je tak hodnotných kách súperov. V hre je tak hodnotných 
48 bodov.48 bodov.

Cieľ je stanovený jasne: skončiť v Cieľ je stanovený jasne: skončiť v 
hornej desiatke, čo sa nám v posled-hornej desiatke, čo sa nám v posled-
ných desiatich ročnı́koch podarilo ných desiatich ročnı́koch podarilo 
š e s ť k rá t ,  n a p o s l e dy  v  s e z ó n e š e s ť k rá t ,  n a p o s l e dy  v  s e z ó n e 
2018/2019 (9. miesto). Zdá sa, že táto 2018/2019 (9. miesto). Zdá sa, že táto 
méta je pri súčasnej konštelácii méta je pri súčasnej konštelácii 
hviezd reálna, ale treba pragmaticky hviezd reálna, ale treba pragmaticky 
bodovať, kde sa len dá. Pri 16-bodovať, kde sa len dá. Pri 16-
člennom pelotóne potrebovali tı́my člennom pelotóne potrebovali tı́my 
na dosiahnutie desiatej priečky na dosiahnutie desiatej priečky 
zı́skať v minulosti minimálne 40 zı́skať v minulosti minimálne 40 
bodov. Do kariet nám hrá aj relatıv́ne bodov. Do kariet nám hrá aj relatıv́ne 
výhodný žreb, pretože kluby, ktoré výhodný žreb, pretože kluby, ktoré 
chceme stlačiť pod seba, máme na chceme stlačiť pod seba, máme na 
domácej pôde. A doma sme v jeseni domácej pôde. A doma sme v jeseni 
vyzerali dobre. Porazili sme štyroch vyzerali dobre. Porazili sme štyroch 
zdatných súperov a poriadne potrá-zdatných súperov a poriadne potrá-
pili top tıḿy zo Spišskej	 Novej	 Vsi	 a	pili top tıḿy zo Spišskej	 Novej	 Vsi	 a	
Lipian.	 Ak by to vyšlo, boli by sme Lipian.	 Ak by to vyšlo, boli by sme 
presne po štyroch dekádach sved-presne po štyroch dekádach sved-

Februárovými dohrávkami Stropkova	
s lıd́rom súťaže zo Spišskej	Novej	Vsi a 
Svidníka	s	Raslavicami	sa začala jarná 
časť III.	 ligy	 Východ. Náš mladý tıḿ 
štartuje z hraničnej desiatej priečky 
so 17 bodmi. V marci má na programe 
štyri duely, z toho dva regionálne 
šlágre na našom štadióne. Celkovo 
odohráme v jarnej časti 16 zápasov, z 
nich deväť doma a sedem na ihris-
kách súperov. V hre je tak hodnotných 
48 bodov.

Cieľ je stanovený jasne: skončiť v 
hornej desiatke, čo sa nám v posled-
ných desiatich ročnı́koch podarilo 
š e s ť k rá t ,  n a p o s l e dy  v  s e z ó n e 
2018/2019 (9. miesto). Zdá sa, že táto 
méta je pri súčasnej konštelácii 
hviezd reálna, ale treba pragmaticky 
bodovať, kde sa len dá. Pri 16-
člennom pelotóne potrebovali tı́my 
na dosiahnutie desiatej priečky 
zı́skať v minulosti minimálne 40 
bodov. Do kariet nám hrá aj relatıv́ne 
výhodný žreb, pretože kluby, ktoré 
chceme stlačiť pod seba, máme na 
domácej pôde. A doma sme v jeseni 
vyzerali dobre. Porazili sme štyroch 
zdatných súperov a poriadne potrá-
pili top tıḿy zo Spišskej	 Novej	 Vsi	 a	
Lipian.	 Ak by to vyšlo, boli by sme 
presne po štyroch dekádach sved-

ŠTART JARNEJ ODVETY A JEDNA VEĽKÁ VÝZVA ŠTART JARNEJ ODVETY A JEDNA VEĽKÁ VÝZVA 

PRE MODROBIELYCHPRE MODROBIELYCH

ŠTART JARNEJ ODVETY A JEDNA VEĽKÁ VÝZVA 

PRE MODROBIELYCH
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lovej súťaže z našej facebookovej lovej súťaže z našej facebookovej 
stránky. S� ťastnı́ výhercovia zı́skajú stránky. S� ťastnı́ výhercovia zı́skajú 
nástenné hodiny s logom MFK	Slovan, nástenné hodiny s logom MFK	Slovan, 
ktoré sme dali špeciálne vyhotoviť v ktoré sme dali špeciálne vyhotoviť v 
Českej	 republike pre našich verných Českej	 republike pre našich verných 
priaznivcov. Tak športu zdar a futbalu priaznivcov. Tak športu zdar a futbalu 
zvlášť!zvlášť!

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč

lovej súťaže z našej facebookovej 
stránky. S� ťastnı́ výhercovia zı́skajú 
nástenné hodiny s logom MFK	Slovan, 
ktoré sme dali špeciálne vyhotoviť v 
Českej	 republike pre našich verných 
priaznivcov. Tak športu zdar a futbalu 
zvlášť!

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	Ladislav	Lukáč

Slovan	(17. kolo o 15.00)Slovan	(17. kolo o 15.00)

27. 3. 2022 MFK	Slovan	– S�K Tesla 27. 3. 2022 MFK	Slovan	– S�K Tesla 
Stropkov (18. kolo o 15.00)Stropkov (18. kolo o 15.00)

Na naše domáce zápasy vás srdečne Na naše domáce zápasy vás srdečne 
pozývame, budú sa hrať opäť v	pozývame, budú sa hrať opäť v	
sobotu a mali by už byť bez akýchkoľ-sobotu a mali by už byť bez akýchkoľ-
ve k  o b m e d z e n ı́ .  V  p o l č a s ove j ve k  o b m e d z e n ı́ .  V  p o l č a s ove j 
prestávke duelu Slovana	s	Vranovom prestávke duelu Slovana	s	Vranovom 
odmenıḿe vıť́azov obľúbenej  futba-odmenıḿe vıť́azov obľúbenej  futba-

Slovan	(17. kolo o 15.00)

27. 3. 2022 MFK	Slovan	– S�K Tesla 
Stropkov (18. kolo o 15.00)

Na naše domáce zápasy vás srdečne 
pozývame, budú sa hrať opäť v	
sobotu a mali by už byť bez akýchkoľ-
ve k  o b m e d z e n ı́ .  V  p o l č a s ove j 
prestávke duelu Slovana	s	Vranovom 
odmenıḿe vıť́azov obľúbenej  futba-

Niektorı ́ľudia z nevedomosti či poho-Niektorı ́ľudia z nevedomosti či poho-
dlnosti vhadzujú tuhý alebo vypúš-dlnosti vhadzujú tuhý alebo vypúš-
ťajú tekutý odpad do kanalizácie bez ťajú tekutý odpad do kanalizácie bez 
toho, aby sa zamysleli nad dôsled-toho, aby sa zamysleli nad dôsled-
kami svojho konania. Mnohı ́ani netu-kami svojho konania. Mnohı ́ani netu-
šia, čo takéto látky môžu zaprıč́iniť v šia, čo takéto látky môžu zaprıč́iniť v 
samotnej kanalizácii, čerpacıćh stani-samotnej kanalizácii, čerpacıćh stani-
ciach a v čistiarňach odpadových vôd. ciach a v čistiarňach odpadových vôd. 

Niektorı ́ľudia z nevedomosti či poho-
dlnosti vhadzujú tuhý alebo vypúš-
ťajú tekutý odpad do kanalizácie bez 
toho, aby sa zamysleli nad dôsled-
kami svojho konania. Mnohı ́ani netu-
šia, čo takéto látky môžu zaprıč́iniť v 
samotnej kanalizácii, čerpacıćh stani-
ciach a v čistiarňach odpadových vôd. 

Kanalizácia a jej starostiKanalizácia a jej starostiKanalizácia a jej starostiKanalizácia a jej starostiKanalizácia a jej starostiKanalizácia a jej starosti
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plyny, ktoré môžu preniknúť až do plyny, ktoré môžu preniknúť až do 
vnútra nehnuteľnostı.́vnútra nehnuteľnostı.́

- Z� iadne sanitárne produkty ( dámske - Z� iadne sanitárne produkty ( dámske 
vložky, detské plienky, hygienické vložky, detské plienky, hygienické 
utierky, obväzový materiál, vatičky, utierky, obväzový materiál, vatičky, 
tampóny, ale naprıḱlad ani kondómy).tampóny, ale naprıḱlad ani kondómy).

- Odstrihnuté vlasy.- Odstrihnuté vlasy.

- Z� iadne textıĺie, ani len drobné kúsky.- Z� iadne textıĺie, ani len drobné kúsky.

- Chemikálie vrátane zvyškov lepidiel, - Chemikálie vrátane zvyškov lepidiel, 
farieb, lakov, syntetických riedidiel, farieb, lakov, syntetických riedidiel, 
záhradnej chémie či motorových záhradnej chémie či motorových 
olejov.olejov.

- Lieky, ba ani ich zvyšky. Podľa štúdie - Lieky, ba ani ich zvyšky. Podľa štúdie 
Slovenskej lekárnickej komory jedna Slovenskej lekárnickej komory jedna 
tabletka bežného protizápalového tabletka bežného protizápalového 
lieku, keď sa dostane do prı́rody, lieku, keď sa dostane do prı́rody, 
dokáže znečistiť až 500 000 litrov dokáže znečistiť až 500 000 litrov 
vody!vody!

plyny, ktoré môžu preniknúť až do 
vnútra nehnuteľnostı.́

- Z� iadne sanitárne produkty ( dámske 
vložky, detské plienky, hygienické 
utierky, obväzový materiál, vatičky, 
tampóny, ale naprıḱlad ani kondómy).

- Odstrihnuté vlasy.

- Z� iadne textıĺie, ani len drobné kúsky.

- Chemikálie vrátane zvyškov lepidiel, 
farieb, lakov, syntetických riedidiel, 
záhradnej chémie či motorových 
olejov.

- Lieky, ba ani ich zvyšky. Podľa štúdie 
Slovenskej lekárnickej komory jedna 
tabletka bežného protizápalového 
lieku, keď sa dostane do prı́rody, 
dokáže znečistiť až 500 000 litrov 
vody!

Do verejnej kanalizácie naozaj nepa-Do verejnej kanalizácie naozaj nepa-
tria:tria:

- Z� iadne tuky, žiadne oleje vrátane - Z� iadne tuky, žiadne oleje vrátane 
potravinárskych. Použitý jedlý olej potravinárskych. Použitý jedlý olej 
treba zlievať do fliaš a odovzdať na treba zlievať do fliaš a odovzdať na 
čerpacıćh staniciach napr. Slovnaftu, čerpacıćh staniciach napr. Slovnaftu, 
ktoré sú veľmi ústretové aj voči nemo-ktoré sú veľmi ústretové aj voči nemo-
toristom a zhromažďujú olej z domác-toristom a zhromažďujú olej z domác-
nostı.́ Olej tiež možno odovzdať do nostı.́ Olej tiež možno odovzdať do 
špeciálnych nádob pred obchodnými špeciálnych nádob pred obchodnými 
prevádzkami (napr. Kaufland).prevádzkami (napr. Kaufland).

- Kosti z polievky (aj keď je určite - Kosti z polievky (aj keď je určite 
jednoduchšie nasilu a za každú cenu jednoduchšie nasilu a za každú cenu 
ich vtlačiť do WC, než zaniesť do ich vtlačiť do WC, než zaniesť do 
kontajnera).kontajnera).

- Zvyšky jedál, lebo nielenže upchá-- Zvyšky jedál, lebo nielenže upchá-
vajú kanalizáciu, ale ich zahnıv́anıḿ vajú kanalizáciu, ale ich zahnıv́anıḿ 
vznikajú zapáchajúce a výbušné vznikajú zapáchajúce a výbušné 

Do verejnej kanalizácie naozaj nepa-
tria:

- Z� iadne tuky, žiadne oleje vrátane 
potravinárskych. Použitý jedlý olej 
treba zlievať do fliaš a odovzdať na 
čerpacıćh staniciach napr. Slovnaftu, 
ktoré sú veľmi ústretové aj voči nemo-
toristom a zhromažďujú olej z domác-
nostı.́ Olej tiež možno odovzdať do 
špeciálnych nádob pred obchodnými 
prevádzkami (napr. Kaufland).

- Kosti z polievky (aj keď je určite 
jednoduchšie nasilu a za každú cenu 
ich vtlačiť do WC, než zaniesť do 
kontajnera).

- Zvyšky jedál, lebo nielenže upchá-
vajú kanalizáciu, ale ich zahnıv́anıḿ 
vznikajú zapáchajúce a výbušné 
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cia, alebo na vodovodnej sieti vznikne cia, alebo na vodovodnej sieti vznikne 
porucha, ktorá môže znamenať porucha, ktorá môže znamenať 
dočasný výpadok dodávky vody. Neho-dočasný výpadok dodávky vody. Neho-
voriac už o tom, že časté poruchy a ich voriac už o tom, že časté poruchy a ich 
náročné odstraňovanie znamenajú náročné odstraňovanie znamenajú 
zvýšené náklady, ktoré sa tým pádom zvýšené náklady, ktoré sa tým pádom 
môžu v konečnom dôsledku odraziť môžu v konečnom dôsledku odraziť 
aj na cene stočného.aj na cene stočného.

Zdroj:	VVS,	a.	s.	Bardejov,																				Zdroj:	VVS,	a.	s.	Bardejov,																				
Hs	GiraltovceHs	Giraltovce

Spracovala:	Mária	OsifováSpracovala:	Mária	Osifová

cia, alebo na vodovodnej sieti vznikne 
porucha, ktorá môže znamenať 
dočasný výpadok dodávky vody. Neho-
voriac už o tom, že časté poruchy a ich 
náročné odstraňovanie znamenajú 
zvýšené náklady, ktoré sa tým pádom 
môžu v konečnom dôsledku odraziť 
aj na cene stočného.

Zdroj:	VVS,	a.	s.	Bardejov,																				
Hs	Giraltovce

Spracovala:	Mária	Osifová

Do verejnej kanalizácie patria:Do verejnej kanalizácie patria:

- Odpadová voda, teda voda po - Odpadová voda, teda voda po 
umývanı́ rúk, sprchovanı́ a kúpanı́, umývanı́ rúk, sprchovanı́ a kúpanı́, 
voda po umývanı ́riadu a upratovanı ́voda po umývanı ́riadu a upratovanı ́
domácnost ı́ ,  ľudské  v ý lu čky  a domácnost ı́ ,  ľudské  v ý lu čky  a 
toaletný papier. Nič viac!toaletný papier. Nič viac!

Nevhodným odpadom ohrozujeme Nevhodným odpadom ohrozujeme 
predovšetkým funkčnosť svojich predovšetkým funkčnosť svojich 
kanalizačných prıṕojok a nad týmto kanalizačných prıṕojok a nad týmto 
problémom sa pozastavıḿe väčšinou problémom sa pozastavıḿe väčšinou 
až vtedy, keď sa nám upchá kanalizá-až vtedy, keď sa nám upchá kanalizá-

Do verejnej kanalizácie patria:

- Odpadová voda, teda voda po 
umývanı́ rúk, sprchovanı́ a kúpanı́, 
voda po umývanı ́riadu a upratovanı ́
domácnost ı́ ,  ľudské  v ý lu čky  a 
toaletný papier. Nič viac!

Nevhodným odpadom ohrozujeme 
predovšetkým funkčnosť svojich 
kanalizačných prıṕojok a nad týmto 
problémom sa pozastavıḿe väčšinou 
až vtedy, keď sa nám upchá kanalizá-

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

Už tretı ́mesiac si postupne predstavujeme jednotlivé časti hierarchie	odpado-Už tretı ́mesiac si postupne predstavujeme jednotlivé časti hierarchie	odpado-
vého	 hospodárstva.	 Tá nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť pri vého	 hospodárstva.	 Tá nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť pri 
nakladanı ́s odpadom. nakladanı ́s odpadom. 

Začali sme tými najžiadanejšıḿi:Začali sme tými najžiadanejšıḿi:

- predchádzanie vzniku odpadu Minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produku-- predchádzanie vzniku odpadu Minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produku-
ješ.- Zopakujme si: Najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne a najhoršı ́ten, ješ.- Zopakujme si: Najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne a najhoršı ́ten, 
ktorý skončı ́na skládke.ktorý skončı ́na skládke.

- prıṕrava na opätovné použitie Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné, predl-- prıṕrava na opätovné použitie Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné, predl-
žuj ich životnosť. žuj ich životnosť. 

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

Už tretı ́mesiac si postupne predstavujeme jednotlivé časti hierarchie	odpado-
vého	 hospodárstva.	 Tá nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť pri 
nakladanı ́s odpadom. 

Začali sme tými najžiadanejšıḿi:

- predchádzanie vzniku odpadu Minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produku-
ješ.- Zopakujme si: Najlepšı ́odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne a najhoršı ́ten, 
ktorý skončı ́na skládke.

- prıṕrava na opätovné použitie Opätovne použıv́aj veci, kým je to možné, predl-
žuj ich životnosť. 

						
Smeti	naše	každodennéSmeti	naše	každodenné

			
Smeti	naše	každodenné

Ekológia je trendEkológia je trendEkológia je trend
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Postupne klesáme nižšie. Recyklácia odpadu je sıće dôležitá, ale v odpadovej Postupne klesáme nižšie. Recyklácia odpadu je sıće dôležitá, ale v odpadovej 
hierarchii sa nachádza až na 3. mieste – Recykluj až po opätovnom použitı.́hierarchii sa nachádza až na 3. mieste – Recykluj až po opätovnom použitı.́

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov 
(napr. papier, farebné a ostatné kovy, sklo, plasty...). Recyklácia zabraňuje (napr. papier, farebné a ostatné kovy, sklo, plasty...). Recyklácia zabraňuje 
plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prıŕodných materiálov, redukuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prıŕodných materiálov, redukuje 
množstvo spotrebovanej energie pri zı́skavanı́ surovı́n na výrobu nových množstvo spotrebovanej energie pri zı́skavanı́ surovı́n na výrobu nových 
produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čıḿ prispieva k znižova-produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čıḿ prispieva k znižova-
niu emisiı ́ sklenıḱových plynov. Najlepšie sa recyklujú sklo a kovy; u tých je niu emisiı ́ sklenıḱových plynov. Najlepšie sa recyklujú sklo a kovy; u tých je 
recyklácia možná takmer neustále. Papier sa môže recyklovať cca 5- až 7-krát a recyklácia možná takmer neustále. Papier sa môže recyklovať cca 5- až 7-krát a 
plast najmenej.plast najmenej.

Na	začiatku	každej	recyklácie	je	triedenie.	Nevytriedený odpad, ktorý skončı ́Na	začiatku	každej	recyklácie	je	triedenie.	Nevytriedený odpad, ktorý skončı ́
v zmesovom odpade, už nikdy nedostane druhú šancu na opätovné použitie.v zmesovom odpade, už nikdy nedostane druhú šancu na opätovné použitie.

Alchýmia	triedenia	komunálneho	odpaduAlchýmia	triedenia	komunálneho	odpadu

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až potom ho triediť a recyklo-Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až potom ho triediť a recyklo-
vať. Snažıḿe sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového odpadu. Pre to sa vať. Snažıḿe sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového odpadu. Pre to sa 
riadime 5 pravidlami, tzv. 5R:riadime 5 pravidlami, tzv. 5R:

Refuse	–	odmietni,	Reduce	–	redukuj,	Reuse	–	znovu	použi,																								Refuse	–	odmietni,	Reduce	–	redukuj,	Reuse	–	znovu	použi,																								
Recycle	–	recykluj,	Rot	–	kompostujRecycle	–	recykluj,	Rot	–	kompostuj

Keď vec doslúži, snažıḿe sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. Keď vec doslúži, snažıḿe sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. 

Dôležité	číslo:		0Dôležité	číslo:		0

Za vytriedený odpad platıḿe v našom poplatku za komunálne odpady 0 €. Za vytriedený odpad platıḿe v našom poplatku za komunálne odpady 0 €. 
Náklady na zber a likvidáciu odpadu vo farebných kontajneroch hradia výrob-Náklady na zber a likvidáciu odpadu vo farebných kontajneroch hradia výrob-
covia obalov. „Smetiari“ nám tento odpad zoberú v akomkoľvek množstve. covia obalov. „Smetiari“ nám tento odpad zoberú v akomkoľvek množstve. 
Nemusıḿe sa báť preplnenej nádoby. K nádobe môžeme vyložiť v čase odvozu Nemusıḿe sa báť preplnenej nádoby. K nádobe môžeme vyložiť v čase odvozu 
aj ďalšie pridané vrecia. C� ıḿ budeme mať v meste vyššı ́podiel vytriedeného aj ďalšie pridané vrecia. C� ıḿ budeme mať v meste vyššı ́podiel vytriedeného 
odpadu, tým nižšie poplatky budeme mať za odpad odvezený na skládku.odpadu, tým nižšie poplatky budeme mať za odpad odvezený na skládku.

Modrá	–	zelená	–	žltáModrá	–	zelená	–	žltá

Tri farebné nádoby, ktoré v našom meste použıv́ame, tvoria spolu triedený zber. Tri farebné nádoby, ktoré v našom meste použıv́ame, tvoria spolu triedený zber. 
Papier – sklo – plast. Ale čo kam patrı?́ Vraj kto by toto rozdelenie nepoznal. Ale Papier – sklo – plast. Ale čo kam patrı?́ Vraj kto by toto rozdelenie nepoznal. Ale 
je to pravda? Nazrime niekedy do kontajnera na zmesový odpad. Koľko papiera, je to pravda? Nazrime niekedy do kontajnera na zmesový odpad. Koľko papiera, 
skla a plastov tam nájdeme.skla a plastov tam nájdeme.

Papier a sklo vieme dobre rozlı́šiť. Ale žltá nádoba v sebe skrýva veľa              Papier a sklo vieme dobre rozlı́šiť. Ale žltá nádoba v sebe skrýva veľa              
neznámych.neznámych.

V našom meste do tejto nádoby zbierame aj kovy (železo, hlinıḱové plechovky) V našom meste do tejto nádoby zbierame aj kovy (železo, hlinıḱové plechovky) 
a najmä nápojové kartóny (tetra pak s označenıḿ C/PAP 84 a pure pak s označe-a najmä nápojové kartóny (tetra pak s označenıḿ C/PAP 84 a pure pak s označe-
nıḿ C/PAP 81).nıḿ C/PAP 81).

Odpady z týchto zberných nádob ešte prechádzajú dotriedenıḿ  na triediacich Odpady z týchto zberných nádob ešte prechádzajú dotriedenıḿ  na triediacich 
linkách. Ak si nie sme celkom istı,́  kam čo patrı,́  radšej to dajme do nesprávnej linkách. Ak si nie sme celkom istı,́  kam čo patrı,́  radšej to dajme do nesprávnej 
farebnej nádoby, ako do čiernej na zmesový odpad.farebnej nádoby, ako do čiernej na zmesový odpad.

Postupne klesáme nižšie. Recyklácia odpadu je sıće dôležitá, ale v odpadovej 
hierarchii sa nachádza až na 3. mieste – Recykluj až po opätovnom použitı.́

Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov 
(napr. papier, farebné a ostatné kovy, sklo, plasty...). Recyklácia zabraňuje 
plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prıŕodných materiálov, redukuje 
množstvo spotrebovanej energie pri zı́skavanı́ surovı́n na výrobu nových 
produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čıḿ prispieva k znižova-
niu emisiı ́ sklenıḱových plynov. Najlepšie sa recyklujú sklo a kovy; u tých je 
recyklácia možná takmer neustále. Papier sa môže recyklovať cca 5- až 7-krát a 
plast najmenej.

Na	začiatku	každej	recyklácie	je	triedenie.	Nevytriedený odpad, ktorý skončı ́
v zmesovom odpade, už nikdy nedostane druhú šancu na opätovné použitie.

Alchýmia	triedenia	komunálneho	odpadu

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až potom ho triediť a recyklo-
vať. Snažıḿe sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového odpadu. Pre to sa 
riadime 5 pravidlami, tzv. 5R:

Refuse	–	odmietni,	Reduce	–	redukuj,	Reuse	–	znovu	použi,																								
Recycle	–	recykluj,	Rot	–	kompostuj

Keď vec doslúži, snažıḿe sa ju správne vytriediť, aby mohla byť zrecyklovaná. 

Dôležité	číslo:		0

Za vytriedený odpad platıḿe v našom poplatku za komunálne odpady 0 €. 
Náklady na zber a likvidáciu odpadu vo farebných kontajneroch hradia výrob-
covia obalov. „Smetiari“ nám tento odpad zoberú v akomkoľvek množstve. 
Nemusıḿe sa báť preplnenej nádoby. K nádobe môžeme vyložiť v čase odvozu 
aj ďalšie pridané vrecia. C� ıḿ budeme mať v meste vyššı ́podiel vytriedeného 
odpadu, tým nižšie poplatky budeme mať za odpad odvezený na skládku.

Modrá	–	zelená	–	žltá

Tri farebné nádoby, ktoré v našom meste použıv́ame, tvoria spolu triedený zber. 
Papier – sklo – plast. Ale čo kam patrı?́ Vraj kto by toto rozdelenie nepoznal. Ale 
je to pravda? Nazrime niekedy do kontajnera na zmesový odpad. Koľko papiera, 
skla a plastov tam nájdeme.

Papier a sklo vieme dobre rozlı́šiť. Ale žltá nádoba v sebe skrýva veľa              
neznámych.

V našom meste do tejto nádoby zbierame aj kovy (železo, hlinıḱové plechovky) 
a najmä nápojové kartóny (tetra pak s označenıḿ C/PAP 84 a pure pak s označe-
nıḿ C/PAP 81).

Odpady z týchto zberných nádob ešte prechádzajú dotriedenıḿ  na triediacich 
linkách. Ak si nie sme celkom istı,́  kam čo patrı,́  radšej to dajme do nesprávnej 
farebnej nádoby, ako do čiernej na zmesový odpad.
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Niekoľko	dobrých	rád	pri	triedení:Niekoľko	dobrých	rád	pri	triedení:

üü Do zberných nádob dávame odpad tak, aby zabral čo najmenej miesta – Do zberných nádob dávame odpad tak, aby zabral čo najmenej miesta – 
papier a kartóny roztrháme a stlačıḿe, plastové fľaše a plechovky stlačıḿe papier a kartóny roztrháme a stlačıḿe, plastové fľaše a plechovky stlačıḿe 
čo najviac.čo najviac.

üü Do nádoby na papier nepatrı ́papier mokrý, mastný, znečistený.Do nádoby na papier nepatrı ́papier mokrý, mastný, znečistený.

üü Obaly z vajıč́ok a rolky z toaletného papiera sa môžu dávať do nádoby na Obaly z vajıč́ok a rolky z toaletného papiera sa môžu dávať do nádoby na 
papier, ale vhodné sú aj do kompostu.papier, ale vhodné sú aj do kompostu.

üü Kovové vrchnáky zo sklenených fliaš patria do žltej nádoby.Kovové vrchnáky zo sklenených fliaš patria do žltej nádoby.

üü Fľaše od kuchynského oleja sa môžu dávať do skla, resp. plastu.Fľaše od kuchynského oleja sa môžu dávať do skla, resp. plastu.

üü Plastové obaly a tégliky od potravıń (kečup, horčica, jogurt, smotana…) Plastové obaly a tégliky od potravıń (kečup, horčica, jogurt, smotana…) 
dávame prázdne a neznečistené do žltej nádoby na plast. dávame prázdne a neznečistené do žltej nádoby na plast. 

üü Obalový polystyrén neznečistený a v malom množstve dávame do žltej Obalový polystyrén neznečistený a v malom množstve dávame do žltej 
nádoby, vo väčšom množstve na zberný dvor.nádoby, vo väčšom množstve na zberný dvor.

üü Obaly znečistené chemickými látkami či zvyškami jedál nepatria do žltej Obaly znečistené chemickými látkami či zvyškami jedál nepatria do žltej 
nádoby, dajme ich do zmesového odpadu, resp. na zberný dvor.nádoby, dajme ich do zmesového odpadu, resp. na zberný dvor.

üü Zrkadlo, keramika, porcelán, drôtené sklo, autosklo, plexisklo, TV obrazov-Zrkadlo, keramika, porcelán, drôtené sklo, autosklo, plexisklo, TV obrazov-
ky, monitory, žiarovky, žiarivky, ledky, halogény nepatria do nádoby na ky, monitory, žiarovky, žiarivky, ledky, halogény nepatria do nádoby na 
sklo, ale na zberný dvor, resp. do predajnı,́ kde sme ich kúpili.sklo, ale na zberný dvor, resp. do predajnı,́ kde sme ich kúpili.

üü Guma, káble, hadice, molitan, autoplasty, žalúzie, bazény a nafukovacie Guma, káble, hadice, molitan, autoplasty, žalúzie, bazény a nafukovacie 
bazéniky, fólie zo stavieb v malom objeme patria do zmesového odpadu, vo bazéniky, fólie zo stavieb v malom objeme patria do zmesového odpadu, vo 
väčšom na zberný dvor.väčšom na zberný dvor.

üü Podlahové krytiny, plastové okná patria na zberný dvor.Podlahové krytiny, plastové okná patria na zberný dvor.

Ako	rozlíšim,	o	aký	odpad	ide?Ako	rozlíšim,	o	aký	odpad	ide?

Sledujte označenia na obaloch. Symboly recyklácie vám naznačia, že Sledujte označenia na obaloch. Symboly recyklácie vám naznačia, že 
daný obal alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku býva aj ozna-daný obal alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku býva aj ozna-
čenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený.čenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený.

Obal sa má po použitı ́vhodiť	do	zbernej	nádoby.	V prıṕade recyklova-Obal sa má po použitı ́vhodiť	do	zbernej	nádoby.	V prıṕade recyklova-
teľného materiálu do prıślušnej nádoby na separovaný odpad.teľného materiálu do prıślušnej nádoby na separovaný odpad.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátane batériı,́ Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátane batériı,́ 
žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria k nebezpečným	odpa-žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria k nebezpečným	odpa-
dom, preto ich nevhadzujte	do	zberných	nádob, ale odovzdajte ich v dom, preto ich nevhadzujte	do	zberných	nádob, ale odovzdajte ich v 
zberných dvoroch.zberných dvoroch.

Trojšıṕkový symbol sa použıv́a ako všeobecný symbol recyklácie.Trojšıṕkový symbol sa použıv́a ako všeobecný symbol recyklácie.

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyk-Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyk-
lovateľný. C� ıśelný, resp. pıśomný kód označuje druh odpadu (napr.	lovateľný. C� ıśelný, resp. pıśomný kód označuje druh odpadu (napr.	
PET,	PE,	PP,	PS	=	plast,	FE,	ALU	=	kovy,	C/PAP	=	nápojové	kartóny,	PET,	PE,	PP,	PS	=	plast,	FE,	ALU	=	kovy,	C/PAP	=	nápojové	kartóny,	
PAP	=	papier,	GL	=	sklo). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musı ́PAP	=	papier,	GL	=	sklo). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musı ́
byť najprv vytriedený!!!byť najprv vytriedený!!!

Dušan	VerčimákDušan	Verčimák

Niekoľko	dobrých	rád	pri	triedení:

ü Do zberných nádob dávame odpad tak, aby zabral čo najmenej miesta – 
papier a kartóny roztrháme a stlačıḿe, plastové fľaše a plechovky stlačıḿe 
čo najviac.

ü Do nádoby na papier nepatrı ́papier mokrý, mastný, znečistený.

ü Obaly z vajıč́ok a rolky z toaletného papiera sa môžu dávať do nádoby na 
papier, ale vhodné sú aj do kompostu.

ü Kovové vrchnáky zo sklenených fliaš patria do žltej nádoby.

ü Fľaše od kuchynského oleja sa môžu dávať do skla, resp. plastu.

ü Plastové obaly a tégliky od potravıń (kečup, horčica, jogurt, smotana…) 
dávame prázdne a neznečistené do žltej nádoby na plast. 

ü Obalový polystyrén neznečistený a v malom množstve dávame do žltej 
nádoby, vo väčšom množstve na zberný dvor.

ü Obaly znečistené chemickými látkami či zvyškami jedál nepatria do žltej 
nádoby, dajme ich do zmesového odpadu, resp. na zberný dvor.

ü Zrkadlo, keramika, porcelán, drôtené sklo, autosklo, plexisklo, TV obrazov-
ky, monitory, žiarovky, žiarivky, ledky, halogény nepatria do nádoby na 
sklo, ale na zberný dvor, resp. do predajnı,́ kde sme ich kúpili.

ü Guma, káble, hadice, molitan, autoplasty, žalúzie, bazény a nafukovacie 
bazéniky, fólie zo stavieb v malom objeme patria do zmesového odpadu, vo 
väčšom na zberný dvor.

ü Podlahové krytiny, plastové okná patria na zberný dvor.

Ako	rozlíšim,	o	aký	odpad	ide?

Sledujte označenia na obaloch. Symboly recyklácie vám naznačia, že 
daný obal alebo výrobok je recyklovateľný. Súčasťou znaku býva aj ozna-
čenie materiálu, z ktorého bol obal vyrobený.

Obal sa má po použitı ́vhodiť	do	zbernej	nádoby.	V prıṕade recyklova-
teľného materiálu do prıślušnej nádoby na separovaný odpad.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátane batériı,́ 
žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria k nebezpečným	odpa-
dom, preto ich nevhadzujte	do	zberných	nádob, ale odovzdajte ich v 
zberných dvoroch.

Trojšıṕkový symbol sa použıv́a ako všeobecný symbol recyklácie.

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyk-
lovateľný. C� ıśelný, resp. pıśomný kód označuje druh odpadu (napr.	
PET,	PE,	PP,	PS	=	plast,	FE,	ALU	=	kovy,	C/PAP	=	nápojové	kartóny,	
PAP	=	papier,	GL	=	sklo). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musı ́
byť najprv vytriedený!!!

Dušan	Verčimák
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	prijme	do	pracovného	pomeru		prijme	do	pracovného	pomeru	
pomocnú	silu	do	kuchyne,	pomocnú	silu	do	kuchyne,	

ktorej	pracovnou	náplňou	bude	aj	rozvoz	ktorej	pracovnou	náplňou	bude	aj	rozvoz	
obedov	pre	okolité	obce	a	mestá.obedov	pre	okolité	obce	a	mestá.

Nástup	ihneď.	Nutný	vodičský	preukaz	skupiny	B.Nástup	ihneď.	Nutný	vodičský	preukaz	skupiny	B.
Kontakt:	office@adprodukt.eu.		0948	629	433Kontakt:	office@adprodukt.eu.		0948	629	433

	prijme	do	pracovného	pomeru	
pomocnú	silu	do	kuchyne,	

ktorej	pracovnou	náplňou	bude	aj	rozvoz	
obedov	pre	okolité	obce	a	mestá.

Nástup	ihneď.	Nutný	vodičský	preukaz	skupiny	B.
Kontakt:	office@adprodukt.eu.		0948	629	433

Reštaurácia	a	Penzión	ADAL	Reštaurácia	a	Penzión	ADAL	
v	Šarišskom	Štiavnikuv	Šarišskom	Štiavniku

Reštaurácia	a	Penzión	ADAL	
v	Šarišskom	Štiavniku






