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Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,Milí	čitatelia,
jeseň je ročné obdobie, ku ktorému jeseň je ročné obdobie, ku ktorému 
zvyknú ľudia meniť svoj vzťah v prie-zvyknú ľudia meniť svoj vzťah v prie-
behu života. Tı ́mladšı ́sa prikláňajú behu života. Tı ́mladšı ́sa prikláňajú 
skôr k jari, leto nám vyhovuje všet-skôr k jari, leto nám vyhovuje všet-
kým, ale s pribúdajúcimi rokmi naši kým, ale s pribúdajúcimi rokmi naši 
seniori začıńajú prejavovať sympa-seniori začıńajú prejavovať sympa-
tie k melanchólii jesenného času. tie k melanchólii jesenného času. 
Ľudský život má svoju obdobu aj v Ľudský život má svoju obdobu aj v 
prıŕode. Jeseň je čas, keď sme bohatı ́prıŕode. Jeseň je čas, keď sme bohatı ́
na úrodu, na farebnosť listov, v na úrodu, na farebnosť listov, v 
tomto obdobı ́si asi najviac užıv́ame tomto obdobı ́si asi najviac užıv́ame 
plody svojej práce, ktorú sme začali plody svojej práce, ktorú sme začali 
na jar. Staroba či seniorský vek, to je na jar. Staroba či seniorský vek, to je 
v našom živote presne takáto jeseň. v našom živote presne takáto jeseň. 
Naši starı ́ rodičia, dôchodcovia, sú Naši starı ́ rodičia, dôchodcovia, sú 
bohatı ́ na skúsenosti, zážitky, roky bohatı ́ na skúsenosti, zážitky, roky 
života, ktoré v mladosti začali života, ktoré v mladosti začali 
naplno žiť ako dospelı.́  naplno žiť ako dospelı.́  

Bohatstvo seniorského života nie je Bohatstvo seniorského života nie je 
však samozrejmosťou, sú za tým však samozrejmosťou, sú za tým 
starosti a radosti prežitých rokov, starosti a radosti prežitých rokov, 

jeseň je ročné obdobie, ku ktorému 
zvyknú ľudia meniť svoj vzťah v prie-
behu života. Tı ́mladšı ́sa prikláňajú 
skôr k jari, leto nám vyhovuje všet-
kým, ale s pribúdajúcimi rokmi naši 
seniori začıńajú prejavovať sympa-
tie k melanchólii jesenného času. 
Ľudský život má svoju obdobu aj v 
prıŕode. Jeseň je čas, keď sme bohatı ́
na úrodu, na farebnosť listov, v 
tomto obdobı ́si asi najviac užıv́ame 
plody svojej práce, ktorú sme začali 
na jar. Staroba či seniorský vek, to je 
v našom živote presne takáto jeseň. 
Naši starı ́ rodičia, dôchodcovia, sú 
bohatı ́ na skúsenosti, zážitky, roky 
života, ktoré v mladosti začali 
naplno žiť ako dospelı.́  

Bohatstvo seniorského života nie je 
však samozrejmosťou, sú za tým 
starosti a radosti prežitých rokov, 

pády a vzostupy, zlé aj dobré pády a vzostupy, zlé aj dobré 
rozhodnutia, celý ten produktıv́ny rozhodnutia, celý ten produktıv́ny 
život, ktorý žijeme, prıṕadne budú život, ktorý žijeme, prıṕadne budú 
žiť naše deti. Možnosť užıv́ať si žiť naše deti. Možnosť užıv́ať si 
jeseň života plnými dúškami značne jeseň života plnými dúškami značne 
ovplyvňuje aj zdravie, ktorého ovplyvňuje aj zdravie, ktorého 
skúška sa ukáže práve v starobe. A skúška sa ukáže práve v starobe. A 
keď všetky t ieto  preká žky  a keď všetky t ieto  preká žky  a 
nástrahy naši najstaršı́ zvládnu, nástrahy naši najstaršı́ zvládnu, 
dokážu si bohatstvo svojho života dokážu si bohatstvo svojho života 
užıv́ať spolu so svojimi najbližšıḿi. užıv́ať spolu so svojimi najbližšıḿi. 

Prajem všetkým našim seniorom Prajem všetkým našim seniorom 
najmä to, aby ich neopúšťalo spomı-́najmä to, aby ich neopúšťalo spomı-́
nané zdravie, prajem im pozornosť nané zdravie, prajem im pozornosť 
ich najbliž š ı́ch,  aby si užı́vali ich najbliž š ı́ch,  aby si užı́vali 
spoločné rodinné chvıĺe, ktoré sa už spoločné rodinné chvıĺe, ktoré sa už 
nemusia opakovať. nemusia opakovať. 

D� akujeme vám za všetko, milı ́naši D� akujeme vám za všetko, milı ́naši 
starı ́rodičia, seniori...starı ́rodičia, seniori...

Michaela	MarcinováMichaela	Marcinová

pády a vzostupy, zlé aj dobré 
rozhodnutia, celý ten produktıv́ny 
život, ktorý žijeme, prıṕadne budú 
žiť naše deti. Možnosť užıv́ať si 
jeseň života plnými dúškami značne 
ovplyvňuje aj zdravie, ktorého 
skúška sa ukáže práve v starobe. A 
keď všetky t ieto  preká žky  a 
nástrahy naši najstaršı́ zvládnu, 
dokážu si bohatstvo svojho života 
užıv́ať spolu so svojimi najbližšıḿi. 

Prajem všetkým našim seniorom 
najmä to, aby ich neopúšťalo spomı-́
nané zdravie, prajem im pozornosť 
ich najbliž š ı́ch,  aby si užı́vali 
spoločné rodinné chvıĺe, ktoré sa už 
nemusia opakovať. 

D� akujeme vám za všetko, milı ́naši 
starı ́rodičia, seniori...

Michaela	Marcinová
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Zoznam	zaregistrovaných	kandidátovZoznam	zaregistrovaných	kandidátov

pre	voľby	primátora	mesta	v	Giraltovciachpre	voľby	primátora	mesta	v	Giraltovciach

1.	 František	Schrenk,	Ing.,	Mgr.,	MBA,	37 r., riaditeľ odboru implementá-1.	 František	Schrenk,	Ing.,	Mgr.,	MBA,	37 r., riaditeľ odboru implementá-

cie projektov, nezávislý kandidátcie projektov, nezávislý kandidát

2.	 Pavol	Tchurík,	Ing.,	52 r.,	prednosta mestského úradu, HLAS - sociálna 2.	 Pavol	Tchurík,	Ing.,	52 r.,	prednosta mestského úradu, HLAS - sociálna 

demokracia, SME RODINAdemokracia, SME RODINA

3.	 Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	44 r., riaditeľ pre medzinárodný obchod,  3.	 Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	44 r., riaditeľ pre medzinárodný obchod,  

Kresťanskodemokratické hnutieKresťanskodemokratické hnutie

Zoznam	zaregistrovaných	kandidátovZoznam	zaregistrovaných	kandidátov

pre	voľby	do	Mestského	zastupiteľstva	v	Giraltovciachpre	voľby	do	Mestského	zastupiteľstva	v	Giraltovciach

Počet volených poslancov: 11Počet volených poslancov: 11

1. Lenka	Bartošová, 33 r., opatrovateľka, ošetrovateľka, Republika1. Lenka	Bartošová, 33 r., opatrovateľka, ošetrovateľka, Republika

2. Mária	Bartošová, 57 r., ergoterapeutka, Kresťanskodemokratické hnutie2. Mária	Bartošová, 57 r., ergoterapeutka, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Marek	Cap,	Ing., 37 r., obchodný manažér, Hlas - sociálna demokracia3. Marek	Cap,	Ing., 37 r., obchodný manažér, Hlas - sociálna demokracia

4. Mária	Digoňová,	Ing.,	57 r., sociálna pracovnıč́ka, Kresťanskodemokra-4. Mária	Digoňová,	Ing.,	57 r., sociálna pracovnıč́ka, Kresťanskodemokra-

tické hnutietické hnutie

5. Miroslav	Dvorský, 61 r., projektový zamestnanec, Sme rodina5. Miroslav	Dvorský, 61 r., projektový zamestnanec, Sme rodina

6. Miriam	Eliašová,	Mgr.,	45 r., učiteľka, Hlas - sociálna demokracia6. Miriam	Eliašová,	Mgr.,	45 r., učiteľka, Hlas - sociálna demokracia

7. Katarína	Fatľová,	Mgr.,	56 r., odborná referentka,    7. Katarína	Fatľová,	Mgr.,	56 r., odborná referentka,    

Kresťanskodemokratické hnutieKresťanskodemokratické hnutie

8. Ľubomír	Filo,	Ing., 72 r., riaditeľ n.o., nezávislý kandidát8. Ľubomír	Filo,	Ing., 72 r., riaditeľ n.o., nezávislý kandidát

9. Katarína	Guľová,	40 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie9. Katarína	Guľová,	40 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Ján	Hažlinský,	Ing., 48 r., regionálny riaditeľ, Demokratická strana10. Ján	Hažlinský,	Ing., 48 r., regionálny riaditeľ, Demokratická strana

11. Peter	Hliboký,	47 r., finančný konzultant, Demokratická strana11. Peter	Hliboký,	47 r., finančný konzultant, Demokratická strana

12. Lenka	Hošková,	PhDr., 46 r., farmaceutická laborantka,    12. Lenka	Hošková,	PhDr., 46 r., farmaceutická laborantka,    

nezávislý kandidátnezávislý kandidát

13. Peter	Hruška, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát13. Peter	Hruška, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

14. Marek	Janovič,	48 r., živnostnıḱ, Kresťanskodemokratické hnutie14. Marek	Janovič,	48 r., živnostnıḱ, Kresťanskodemokratické hnutie

15. Peter	Kimák-Fejko,	Mgr.,	48 r., riaditeľ, Demokratická strana15. Peter	Kimák-Fejko,	Mgr.,	48 r., riaditeľ, Demokratická strana

Zoznam	zaregistrovaných	kandidátov

pre	voľby	primátora	mesta	v	Giraltovciach

1.	 František	Schrenk,	Ing.,	Mgr.,	MBA,	37 r., riaditeľ odboru implementá-

cie projektov, nezávislý kandidát

2.	 Pavol	Tchurík,	Ing.,	52 r.,	prednosta mestského úradu, HLAS - sociálna 

demokracia, SME RODINA

3.	 Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	44 r., riaditeľ pre medzinárodný obchod,  

Kresťanskodemokratické hnutie

Zoznam	zaregistrovaných	kandidátov

pre	voľby	do	Mestského	zastupiteľstva	v	Giraltovciach

Počet volených poslancov: 11
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4. Mária	Digoňová,	Ing.,	57 r., sociálna pracovnıč́ka, Kresťanskodemokra-

tické hnutie

5. Miroslav	Dvorský, 61 r., projektový zamestnanec, Sme rodina

6. Miriam	Eliašová,	Mgr.,	45 r., učiteľka, Hlas - sociálna demokracia

7. Katarína	Fatľová,	Mgr.,	56 r., odborná referentka,    

Kresťanskodemokratické hnutie

8. Ľubomír	Filo,	Ing., 72 r., riaditeľ n.o., nezávislý kandidát

9. Katarína	Guľová,	40 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Ján	Hažlinský,	Ing., 48 r., regionálny riaditeľ, Demokratická strana

11. Peter	Hliboký,	47 r., finančný konzultant, Demokratická strana

12. Lenka	Hošková,	PhDr., 46 r., farmaceutická laborantka,    

nezávislý kandidát

13. Peter	Hruška, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

14. Marek	Janovič,	48 r., živnostnıḱ, Kresťanskodemokratické hnutie

15. Peter	Kimák-Fejko,	Mgr.,	48 r., riaditeľ, Demokratická strana
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16. Martin	Končár,	MVDr.,	55 r., veterinárny lekár, nezávislý kandidát16. Martin	Končár,	MVDr.,	55 r., veterinárny lekár, nezávislý kandidát

17. Jaroslav	Križánek,	58 r., podnikateľ, nezávislý kandidát17. Jaroslav	Križánek,	58 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

18. Jaroslav	Križánek,	Ing.	arch.,	27 r., architekt, nezávislý kandidát18. Jaroslav	Križánek,	Ing.	arch.,	27 r., architekt, nezávislý kandidát

19. Peter	Kucharik,	Ing.,	45 r., profesionálny vojak vo výslužbe,   19. Peter	Kucharik,	Ing.,	45 r., profesionálny vojak vo výslužbe,   

Hlas - sociálna demokraciaHlas - sociálna demokracia

20. František	Kurečaj,	44 r., živnostnıḱ, Hlas - sociálna demokracia20. František	Kurečaj,	44 r., živnostnıḱ, Hlas - sociálna demokracia

21. Eduard	Kušnír,	Mgr., 35 r., učiteľ odborných predmetov,   21. Eduard	Kušnír,	Mgr., 35 r., učiteľ odborných predmetov,   

Hlas - sociálna demokraciaHlas - sociálna demokracia

22. Jozef	Mati,	55 r., podnikateľ, Sme rodina22. Jozef	Mati,	55 r., podnikateľ, Sme rodina

23. Jaroslav	Mitaľ,	55 r., zámočnıḱ, Smer - sociálna demokracia23. Jaroslav	Mitaľ,	55 r., zámočnıḱ, Smer - sociálna demokracia

24. Miroslav	Mitaľ,	58 r., vodič, Smer - sociálna demokracia24. Miroslav	Mitaľ,	58 r., vodič, Smer - sociálna demokracia

25.	 Jaroslav	Olejár, 54 r., SZC�O, Slovenská národná strana25.	 Jaroslav	Olejár, 54 r., SZC�O, Slovenská národná strana

26.	 Ján	Rubis,	Mgr.,	61 r., primátor mesta, Smer - sociálna demokracia26.	 Ján	Rubis,	Mgr.,	61 r., primátor mesta, Smer - sociálna demokracia

27. Milan	Tomko, 45 r., mechanizátor, Hlas - sociálna demokracia27. Milan	Tomko, 45 r., mechanizátor, Hlas - sociálna demokracia

28.	 Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	44 r., riaditeľ pre medzinárodný obchod,  28.	 Martin	Varga,	Mgr.,	MBA,	44 r., riaditeľ pre medzinárodný obchod,  

Kresťanskodemokratické hnutieKresťanskodemokratické hnutie

29. Dušan	Verčimak,	Ing.,	57 r., manažér vzdelávania, Demokratická strana29. Dušan	Verčimak,	Ing.,	57 r., manažér vzdelávania, Demokratická strana

30.	 Jozef	Zajac, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát30.	 Jozef	Zajac, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

31.	 Ján	Žulták, 53 r., majster hospodárskeho strediska,     31.	 Ján	Žulták, 53 r., majster hospodárskeho strediska,     

Smer - sociálna demokraciaSmer - sociálna demokracia
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25.	 Jaroslav	Olejár, 54 r., SZC�O, Slovenská národná strana
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29. Dušan	Verčimak,	Ing.,	57 r., manažér vzdelávania, Demokratická strana
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Som rodený Giraltovčan, ktorý bol v minulosti aj poslancom mestského Som rodený Giraltovčan, ktorý bol v minulosti aj poslancom mestského 
zastupiteľstva v Giraltovciach. Pracujem ako odbornıḱ na čerpanie európ-zastupiteľstva v Giraltovciach. Pracujem ako odbornıḱ na čerpanie európ-
skych fondov v pozıćii riaditeľa odboru v Slovenskej inovačnej a energetic-skych fondov v pozıćii riaditeľa odboru v Slovenskej inovačnej a energetic-
kej agentúre, kde riadim viac ako päť desiatok ľudı.́  Do nasledujúcich kej agentúre, kde riadim viac ako päť desiatok ľudı.́  Do nasledujúcich 
rokov mám jasnú vıźiu - rozhodol som sa opäť kandidovať na post primá-rokov mám jasnú vıźiu - rozhodol som sa opäť kandidovať na post primá-
tora Giraltoviec.tora Giraltoviec.

Rozhodnutie	nebolo	ani	teraz	vôbec	ľahkéRozhodnutie	nebolo	ani	teraz	vôbec	ľahké

Boli to práve mnohı ́z Vás, ktorým ležı ́osud mesta na srdci a ktorı ́podporili Boli to práve mnohı ́z Vás, ktorým ležı ́osud mesta na srdci a ktorı ́podporili 
a viem, že budú vždy  podporovať  potrebu pozitıv́nych zmien. Množstvo a viem, že budú vždy  podporovať  potrebu pozitıv́nych zmien. Množstvo 
skúsenosti, ktoré som nadobudol na viacerých postoch v organizáciách v  skúsenosti, ktoré som nadobudol na viacerých postoch v organizáciách v  
pôsobnosti MH SR, ale aj MPSVR SR, prinesú tak potrebnú zmenu. Vidıḿ  pôsobnosti MH SR, ale aj MPSVR SR, prinesú tak potrebnú zmenu. Vidıḿ  
viacero možnostı,́ ako do mesta pritiahnuť investıćie. viacero možnostı,́ ako do mesta pritiahnuť investıćie. 

Chce	to		jasný	a	realizovateľný	plánChce	to		jasný	a	realizovateľný	plán

Každé mesto potrebuje pre svoj rozvoj nové a nové myšlienky, nové nápa-Každé mesto potrebuje pre svoj rozvoj nové a nové myšlienky, nové nápa-
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Každé mesto potrebuje pre svoj rozvoj nové a nové myšlienky, nové nápa-
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Ing.	Mgr.	František	Schrenk,	MBAIng.	Mgr.	František	Schrenk,	MBA
		
Ing.	Mgr.	František	Schrenk,	MBA
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potrebného. Ako prvé je nutné stabilizovať verejné financie, pozrieť sa na potrebného. Ako prvé je nutné stabilizovať verejné financie, pozrieť sa na 
nové možnosti financovania. Nie je mojim cieľom siahať občanom do nové možnosti financovania. Nie je mojim cieľom siahať občanom do 
vrecák, ale nájsť spôsob, aby sme stabilizovali nielen daňový systém, ale vrecák, ale nájsť spôsob, aby sme stabilizovali nielen daňový systém, ale 
zároveň mali aj dostatok peňazı ́na všetky veci, ktoré sú pre bežný chod zároveň mali aj dostatok peňazı ́na všetky veci, ktoré sú pre bežný chod 
mesta či komfort obyvateľov nevyhnutné. Zároveň však chcem podporo-mesta či komfort obyvateľov nevyhnutné. Zároveň však chcem podporo-
vať výstavbu nájomných bytov a novej obytnej zóny, obnoviť a vybudovať vať výstavbu nájomných bytov a novej obytnej zóny, obnoviť a vybudovať 
nové detské ihriská, naštartovať výstavbu nových cyklotrás a pokračovať v nové detské ihriská, naštartovať výstavbu nových cyklotrás a pokračovať v 
čerpanı ́investičných projektov. Pre ďalšı ́rozvoj nášho mesta je práve efek-čerpanı ́investičných projektov. Pre ďalšı ́rozvoj nášho mesta je práve efek-
tıv́ne a účelné využıv́anie európskych zdrojov mimoriadne dôležité! tıv́ne a účelné využıv́anie európskych zdrojov mimoriadne dôležité! 

Sám	nezmôžem	veľa	–	ale	medzi	nami	žijú	šikovní	ľudiaSám	nezmôžem	veľa	–	ale	medzi	nami	žijú	šikovní	ľudia

Nemôžem byť sám vojak v poli, alebo, ako sa vravı,́ generál bez vojska, Nemôžem byť sám vojak v poli, alebo, ako sa vravı,́ generál bez vojska, 
treba sa  obklopiť šikovnými ľuďmi. Základom úspechu je kvalitný a praco-treba sa  obklopiť šikovnými ľuďmi. Základom úspechu je kvalitný a praco-
vitý tıḿ. A tu ponúkam priestor na spoluprácu všetkým. Ako skúsený mana-vitý tıḿ. A tu ponúkam priestor na spoluprácu všetkým. Ako skúsený mana-
žér viem, že si treba vypočuť názory staršıćh, no zároveň musia dostať žér viem, že si treba vypočuť názory staršıćh, no zároveň musia dostať 
priestor aj mladı ́ľudia, ktorých inovatıv́ne myslenie a energia prináša na priestor aj mladı ́ľudia, ktorých inovatıv́ne myslenie a energia prináša na 
veci iný, dynamický pohľad. Jednou z mojich nevyhnutných úloh, ale aj veci iný, dynamický pohľad. Jednou z mojich nevyhnutných úloh, ale aj 
mesta ako takého je vytváranie spolupráce medzi jednotlivými generačný-mesta ako takého je vytváranie spolupráce medzi jednotlivými generačný-
mi, sociálnymi či inými skupinami. mi, sociálnymi či inými skupinami. 

Výsledok	spred	štyroch	rokov	mi	dal	jasný	signál	Výsledok	spred	štyroch	rokov	mi	dal	jasný	signál	

Zıśkal som presvedčenie, že sú v meste ľudia, ktorı ́chcú zmenu, chcú, aby Zıśkal som presvedčenie, že sú v meste ľudia, ktorı ́chcú zmenu, chcú, aby 
bol na ich čele človek, ktorý vie  ponúknuť aj niečo nové. Cenıḿ si čestnosť, bol na ich čele človek, ktorý vie  ponúknuť aj niečo nové. Cenıḿ si čestnosť, 
poctivosť, pracovitosť a profesionalitu a taký sa snažıḿ byť celý svoj život. poctivosť, pracovitosť a profesionalitu a taký sa snažıḿ byť celý svoj život. 
Toto ma naučili moji rodičia a život mi to potvrdil. Som pripravený zodpo-Toto ma naučili moji rodičia a život mi to potvrdil. Som pripravený zodpo-
vedne prijıḿať rozhodnutia, ale aj niesť za ne zodpovednosť. Vždy však vedne prijıḿať rozhodnutia, ale aj niesť za ne zodpovednosť. Vždy však 
zostáva zásadou transparentnosť mesta a efektıv́ne nakladanie s verenými zostáva zásadou transparentnosť mesta a efektıv́ne nakladanie s verenými 
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Nič	nám	nesmie	brániť	v	záujmoch,	robiť	náš	domov	krajším	a	lepšímNič	nám	nesmie	brániť	v	záujmoch,	robiť	náš	domov	krajším	a	lepším

Viem, ako vnıḿame všetci veľkú politiku a viem, ako sa nás všetkých Viem, ako vnıḿame všetci veľkú politiku a viem, ako sa nás všetkých 
mnohé rozhodnutia dotýkajú. Ponúkam vám možnosť zmeny ako človek,  mnohé rozhodnutia dotýkajú. Ponúkam vám možnosť zmeny ako človek,  
plný energie a sıĺ, s úprimným a čistým  záujmom pomôcť nášmu mestu a plný energie a sıĺ, s úprimným a čistým  záujmom pomôcť nášmu mestu a 
jeho občanom prinášať pozitıv́ne zmeny. jeho občanom prinášať pozitıv́ne zmeny. 

Milı ́ Giraltovčania, verím,	že	 tak	ako	pred	štyrmi	rokmi,	som	hodný	Milı ́ Giraltovčania, verím,	že	 tak	ako	pred	štyrmi	rokmi,	som	hodný	
Vašej	dôvery	a	vášho	hlasu	vo	voľbách	aj	teraz.	Vašej	dôvery	a	vášho	hlasu	vo	voľbách	aj	teraz.	
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vať výstavbu nájomných bytov a novej obytnej zóny, obnoviť a vybudovať 
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vedne prijıḿať rozhodnutia, ale aj niesť za ne zodpovednosť. Vždy však 
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Vážení spoluobčania,

v nadchádzajúcich komunálnych voľ bách kandidujem na post 
primátora mesta Giraltovce.
Celý môj osobný aj profesný život je spätý s Giraltovcami, čo znamená, 
že veľmi dobre poznám ľudí a prostredie, v ktorom spoločne žijeme.
Moje doterajšie zamestnania a pracovné pozície (Jednota SD –  
informatik, súkromná spoločnosť – informatik, SZČO, mestský úrad –
referent, vedúci oddelenia, prednosta) mi pomohli získať odborné 
znalosti z rôznych oblastí a zároveň mi umožňujú prijímať zodpoved-
né a správne rozhodnutia.
Spolu s pragmatizmom, empatiou, tímovosťou a slušnosťou to 
považujem za výborné predpoklady pre kvalitnú a zodpovednú prácu 
na poste primátora.
Aktívne  spolupracujem  so  spoločenskými,   kultúrnymi,   športovými  
a inými záujmovými organizáciami a združeniami v meste.
V prípade vašej podpory budeme spoločne pracovať na rozvoji nášho
mesta, na rozvíjajúcej sa samospráve bez hádok, odborne a konštruk-
tívne. 

Pavol Tchurík

Článok	neprešiel	jazykovou	úpravouČlánok	neprešiel	jazykovou	úpravouČlánok	neprešiel	jazykovou	úpravou
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Po výstave S�portovci v školských lavi-Po výstave S�portovci v školských lavi-
ciach sa mohli návštevnıći Slovensko-ciach sa mohli návštevnıći Slovensko-
Poľského domu začiatkom septembra Poľského domu začiatkom septembra 
presvedčiť, že ani umelci, konkrétne presvedčiť, že ani umelci, konkrétne 
herci, to v školských rokoch nemali herci, to v školských rokoch nemali 
ľahké. ľahké. 

Tı́to miláčikovia múz majú tisı́cky Tı́to miláčikovia múz majú tisı́cky 
obdivovateľov. Stretávame sa s nimi obdivovateľov. Stretávame sa s nimi 
vo filme, divadle, televıźii či rozhlase. vo filme, divadle, televıźii či rozhlase. 
Ale ako sa k svojej profesii dostali, Ale ako sa k svojej profesii dostali, 
a k ý m i  š k o l s k ý m i  s t r a s ťa m i  i a k ý m i  š k o l s k ý m i  s t r a s ťa m i  i 
úspechmi si prešli, to odhalila výstava úspechmi si prešli, to odhalila výstava 
Herci	 v	 školských	 laviciach, ktorú Herci	 v	 školských	 laviciach, ktorú 
pr ipravi lo  Mesto  Gira l tovce  v pr ipravi lo  Mesto  Gira l tovce  v 
spolupráci s Múzeum školstva a peda-spolupráci s Múzeum školstva a peda-
gogiky.gogiky.

Na výstavných paneloch herci prezra-Na výstavných paneloch herci prezra-
dili, ako zažı́vali svoje žiacke a dili, ako zažı́vali svoje žiacke a 
študentské roky, ako zo školskej študentské roky, ako zo školskej 
triedy viedli ich kroky k umeleckému triedy viedli ich kroky k umeleckému 
majstrovstvu, hereckej profesii. majstrovstvu, hereckej profesii. 
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Poľského domu začiatkom septembra 
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obdivovateľov. Stretávame sa s nimi 
vo filme, divadle, televıźii či rozhlase. 
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Poprednı ́umelci Slovenského národ-Poprednı ́umelci Slovenského národ-
ného divadla, od najmladšej generá-ného divadla, od najmladšej generá-
cie až po tých skôr narodených, si cie až po tých skôr narodených, si 
zaspomıńali na svojich učiteľov a škol-zaspomıńali na svojich učiteľov a škol-
ské roky. Osobnosti	 ako	 Ladislav	ské roky. Osobnosti	 ako	 Ladislav	
Chudík,	 Dušan	 Jamrich,	 Táňa	Chudík,	 Dušan	 Jamrich,	 Táňa	
Pauhofová	 či	 Ľuboš	 Kostelný sa Pauhofová	 či	 Ľuboš	 Kostelný sa 
vyznali, čo im škola dala do vienka vyznali, čo im škola dala do vienka 
ako ľuďom, aj ako umelcom. ako ľuďom, aj ako umelcom. 

Táňa	PauhofováTáňa	Pauhofová

... rodičia veľmi ... rodičia veľmi 
dbali na moje dbali na moje 
v z d e l a n i e . . . v z d e l a n i e . . . 
najmä mamka... najmä mamka... 
žiadna dvojka žiadna dvojka 
neprichádzala neprichádzala 
do úvahy...do úvahy...

...nebolo krúž-...nebolo krúž-
ku, kde by som ku, kde by som 
sa nezapı́sala... sa nezapı́sala... 

bola som bola som 
v š a d e , v š a d e , 
v ž d y  v o v ž d y  v o 
všetkom – všetkom – 
od mate-od mate-
matických matických 
olympiád olympiád 
p o  r e c i-p o  r e c i-
tačné súťa-tačné súťa-
že, drama-že, drama-
t i c k ý t i c k ý 
krú žok a krúžok a 
do sedem-do sedem-
n á s t i c h n á s t i c h 
r o k o v r o k o v 
karate...karate...
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vyznali, čo im škola dala do vienka 
ako ľuďom, aj ako umelcom. 
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... rodičia veľmi 
dbali na moje 
v z d e l a n i e . . . 
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všetkom – 
od mate-
matických 
olympiád 
p o  r e c i-
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krú žok a 
do sedem-
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Mária	Kráľovičová	Mária	Kráľovičová	
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a nové lakované a nové lakované 
t o p á n k y  o d t o p á n k y  o d 
mamy...mamy...
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som pôsobila v Komornom divadle v som pôsobila v Komornom divadle v 
Martine... pıśali, že sa narodil talent a Martine... pıśali, že sa narodil talent a 
to ma podnietilo ıśť ďalej do školy...to ma podnietilo ıśť ďalej do školy...

Jozef	VajdaJozef	Vajda

... slovenčinu a ... slovenčinu a 
dejepis som milo-dejepis som milo-
val, ale matema-val, ale matema-
tika bola pre mňa tika bola pre mňa 
strašiakom... pri strašiakom... pri 
maturite mi s ňou maturite mi s ňou 
veľmi pomohol veľmi pomohol 
profesor Slávik – profesor Slávik – 
bol  b l ázon  do bol  b l ázon  do 
turistiky ako ja... vtedy už som bol turistiky ako ja... vtedy už som bol 
prijatý na VS�MU...prijatý na VS�MU...

Maroš	KramárMaroš	Kramár
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nepatrili k najlepšıḿ žiakom v triede, nepatrili k najlepšıḿ žiakom v triede, 
mali sme dokonca zo spevu ona trojku mali sme dokonca zo spevu ona trojku 

Mária	Kráľovičová	

... do školy som 
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som po vojne nenašla inzerát, že 
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som pôsobila v Komornom divadle v 
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bol  b l ázon  do 
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a ja štvorku... ale je pravda, že ako prvı ́a ja štvorku... ale je pravda, že ako prvı ́
sme dostali angažmán...sme dostali angažmán...

Soňa	ValentováSoňa	Valentová

... rodičia ma dali ... rodičia ma dali 
n a  k l a v ı́ r,  n a n a  k l a v ı́ r,  n a 
b a l e t . . .  m o j a b a l e t . . .  m o j a 
mama prekrásne mama prekrásne 
spievala, ale to spievala, ale to 
s o m  p o  n e j s o m  p o  n e j 
nezdedila... nezdedila... 

. . .  n a c v i č ova l i . . .  n a c v i č ova l i 
sme scénky na sme scénky na 
Vianoce pre rodičov, v ktorých som Vianoce pre rodičov, v ktorých som 
väčšinou hrala chlapčenské postavy – väčšinou hrala chlapčenské postavy – 
Mrázik, Jánošı́k, nikto ich nechcel Mrázik, Jánošı́k, nikto ich nechcel 
hrať... ... na VS�MU ma prijali na prvý-hrať... ... na VS�MU ma prijali na prvý-
krát, mala som tú česť, že mojıḿ peda-krát, mala som tú česť, že mojıḿ peda-
gógom bol aj pán Chudıḱ ... ... školu gógom bol aj pán Chudıḱ ... ... školu 
som skončila ako 21-ročná, už ako som skončila ako 21-ročná, už ako 
mladá mamička, všetko som zvládala mladá mamička, všetko som zvládala 
vďaka pomoci mojej mamy... môj vďaka pomoci mojej mamy... môj 
manžel, režisér Haspra, mi zase pomá-manžel, režisér Haspra, mi zase pomá-
hal v hereckom živote... hal v hereckom živote... 

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



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

13

Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach Aktivity ZŠ v Giraltovciach 

Začiatok školského roka nám Začiatok školského roka nám 
spestrila nevšedná návšteva. spestrila nevšedná návšteva. 
Pozvanie medzi nás prijala sloven-Pozvanie medzi nás prijala sloven-
ská spisovateľka Mária Vrkoslavo-ská spisovateľka Mária Vrkoslavo-
v á -S� e v č ı́ k o v á .  J e  a u t o r k o u v á -S� e v č ı́ k o v á .  J e  a u t o r k o u 
m n o h ý c h m n o h ý c h 
v e s e l ý c h v e s e l ý c h 
prıb́ehov pre prıb́ehov pre 
d e t i ,  k t o r é d e t i ,  k t o r é 
pozažıv́ala so pozažıv́ala so 
svojıḿ štvor-svojıḿ štvor-
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kokeršpanie-kokeršpanie-
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s  h l a v n o u s  h l a v n o u 
p o s t a v o u p o s t a v o u 
zoznámili a zoznámili a 
z a b a v i l i  a j z a b a v i l i  a j 
my. Gordon my. Gordon 
má  vlastnú má  vlastnú 
žiacku kniž-žiacku kniž-
ku, do ktorej ku, do ktorej 
sme mu nako-sme mu nako-
niec zapı́sali niec zapı́sali 
veľkú jednot-veľkú jednot-
ku. Tešıḿe sa ku. Tešıḿe sa 

Začiatok školského roka nám 
spestrila nevšedná návšteva. 
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na dobrodružstvá dobrosrdeč-na dobrodružstvá dobrosrdeč-
ného psıḱa, lebo pes a kniha sú ného psıḱa, lebo pes a kniha sú 
najlepšı ́priatelia človeka. najlepšı ́priatelia človeka. 

PaedDr.	Jana	Čubirková,	PhD.,	MBAPaedDr.	Jana	Čubirková,	PhD.,	MBA

na dobrodružstvá dobrosrdeč-
ného psıḱa, lebo pes a kniha sú 
najlepšı ́priatelia človeka. 

PaedDr.	Jana	Čubirková,	PhD.,	MBA

Psia	návšteva	v	našej	školePsia	návšteva	v	našej	školePsia	návšteva	v	našej	škole
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V utorok 20. 9. 2022 sa  študenti z V utorok 20. 9. 2022 sa  študenti z 
Gymnázia v Giraltovciach, zapo-Gymnázia v Giraltovciach, zapo-
jenı ́ do projektu DofE (Medziná-jenı ́ do projektu DofE (Medziná-
rodná cena vojvodu z Edinbur-rodná cena vojvodu z Edinbur-
ghu), zúčastnili slávnostného cere-ghu), zúčastnili slávnostného cere-
moniálu v historickej budove moniálu v historickej budove 
Divadla Jonáša Záborského v Divadla Jonáša Záborského v 
P re š ove .  Gy m n á z i u m  te n to P re š ove .  Gy m n á z i u m  te n to 
projekt podporuje už niekoľko projekt podporuje už niekoľko 
rokov a dokonca bolo úplne prvou rokov a dokonca bolo úplne prvou 
školou vo svidnı́ckom okrese, školou vo svidnı́ckom okrese, 
ktorá sa doň zapojila. S� tudenti, ktorá sa doň zapojila. S� tudenti, 
alebo, inak povedané, DOFA� CI, sa alebo, inak povedané, DOFA� CI, sa 
po celom roku usilovnej práce, po celom roku usilovnej práce, 
keď sa zdokonaľovali v oblasti keď sa zdokonaľovali v oblasti 
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alebo, inak povedané, DOFA� CI, sa 
po celom roku usilovnej práce, 
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dobrovoľnıćtva, talentu a športu, dobrovoľnıćtva, talentu a športu, 
dočkali odmeny v podobe ceremo-dočkali odmeny v podobe ceremo-
niálu, kde mali možnosť poznať niálu, kde mali možnosť poznať 
dofákov z iných škôl z celého dofákov z iných škôl z celého 
východného Slovenska, či stret-východného Slovenska, či stret-
núť zaujı́mavých hostı́ ,  J ána núť zaujı́mavých hostı́ ,  J ána 
Smolka (manažér programu DofE Smolka (manažér programu DofE 
pre východ) ,  J ána  Furmana pre východ) ,  J ána  Furmana 
(vedúci odboru školstva PSK) a (vedúci odboru školstva PSK) a 
Janu Kubıḱovú (programová riadi-Janu Kubıḱovú (programová riadi-
teľka národnej kancelárie). Naši teľka národnej kancelárie). Naši 
študenti si z divadla odniesli množ-študenti si z divadla odniesli množ-
stvo nových inšpiráciı ́a zážitkov.stvo nových inšpiráciı ́a zážitkov.

Michaela	Leszczuková,	3.	AMichaela	Leszczuková,	3.	A

Foto:	P.	BasalaFoto:	P.	Basala
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Aj tohto roku, 23. 9., sa v Aj tohto roku, 23. 9., sa v 
našom Gymnáziu v Giral-našom Gymnáziu v Giral-
tovciach konala peňažná tovciach konala peňažná 
zbierka s názvom BIELA zbierka s názvom BIELA 
PA S T E L K A ,  v e n o v a n á PA S T E L K A ,  v e n o v a n á 
ľudom, ktorı́ sú zrakovo ľudom, ktorı́ sú zrakovo 
znevýhodnenı́. Jej výnos znevýhodnenı́. Jej výnos 
pomôže dofinancovať akti-pomôže dofinancovať akti-
vity ako výučba čı́tania a vity ako výučba čı́tania a 
pı́sania v Braillom pı́sme pı́sania v Braillom pı́sme 
alebo nácvik samostatnej alebo nácvik samostatnej 
chôdze s bielou palicou. chôdze s bielou palicou. 
Prıśpevok bol dobrovoľný. Prıśpevok bol dobrovoľný. 
Verıḿ, že aj my gymnazisti Verıḿ, že aj my gymnazisti 
sme prispeli na dobrú vec.sme prispeli na dobrú vec.

Natália	Tkáčová,	3.	ANatália	Tkáčová,	3.	A

Foto:	A.	Z.	DzurišováFoto:	A.	Z.	Dzurišová
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chôdze s bielou palicou. 
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Európsky deň Európsky deň 
jazykov si pripo-jazykov si pripo-
m ı́ n a  k a ž d o-m ı́ n a  k a ž d o-
ročne cez 700 ročne cez 700 
miliónov obyva-miliónov obyva-
teľov, a to 26. teľov, a to 26. 
s e p t e m b r a . s e p t e m b r a . 
História tohto História tohto 
d ň a  s i a h a  d o d ň a  s i a h a  d o 
roku 2001.Tento roku 2001.Tento 
r o k  s a  s t a l r o k  s a  s t a l 
E u r ó p s k y m E u r ó p s k y m 
rokom jazykov, rokom jazykov, 
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Brány nového školského roka sa ešte Brány nového školského roka sa ešte 
ani poriadne nestihli otvoriť a ani poriadne nestihli otvoriť a 
projekt Erasmus+ nám opäť prinie-projekt Erasmus+ nám opäť prinie-
sol možnosť zažiť nové dobrodruž-sol možnosť zažiť nové dobrodruž-
stvá a spoznať ďalšiu krajinu z nášho stvá a spoznať ďalšiu krajinu z nášho 
partnerstva – Francúzsko. Siedmi partnerstva – Francúzsko. Siedmi 
žiaci a traja učitelia tak opustili naše žiaci a traja učitelia tak opustili naše 
rodné Slovensko a vybrali sa objavo-rodné Slovensko a vybrali sa objavo-
vať pre nich úplne neznámy svet. O vať pre nich úplne neznámy svet. O 
svojich dojmoch a zážitkoch hovorı ́svojich dojmoch a zážitkoch hovorı ́
jedna z účastnıč́ok Timea Lechma-jedna z účastnıč́ok Timea Lechma-
nová: nová: 

,,Pred niekoľkými dňami sme sa my, ,,Pred niekoľkými dňami sme sa my, 
Timea, Radka, Lea, Natália, Martin, Timea, Radka, Lea, Natália, Martin, 
Jassmine a Janı́k, vrátili z výmen-Jassmine a Janı́k, vrátili z výmen-
ného pobytu vo Francúzsku. Vďaka ného pobytu vo Francúzsku. Vďaka 
projektu Erasmus+ sme mohli spolu projektu Erasmus+ sme mohli spolu 
so žiakmi zo S�panielska a S�védska so žiakmi zo S�panielska a S�védska 
navštıv́iť krásne mestečko La Ferté navštıv́iť krásne mestečko La Ferté 
Macé v severnom Francúzsku. Nešli Macé v severnom Francúzsku. Nešli 
sme tam ale oddychovať. Program, sme tam ale oddychovať. Program, 
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ktorý nám pripravila naša partner-ktorý nám pripravila naša partner-
ská škola, bol veľmi zaujı́mavý. ská škola, bol veľmi zaujı́mavý. 
Navštı́vili sme nádherné mesto Navštı́vili sme nádherné mesto 
Bagnoles-de-l'Orne, do ktorého sme Bagnoles-de-l'Orne, do ktorého sme 
sa dostali po namáhavej ceste na sa dostali po namáhavej ceste na 
bicykloch.  Taktiež  sme videli bicykloch.  Taktiež  sme videli 
prekrásny kaštieľ Le Mont-Saint-prekrásny kaštieľ Le Mont-Saint-
Michel, ktorý ponúka úžasný výhľad Michel, ktorý ponúka úžasný výhľad 
na more. Nenechali sme si ujsť ani na more. Nenechali sme si ujsť ani 
brodenie v mori a bahne, ktoré bolo brodenie v mori a bahne, ktoré bolo 
v okolı ́ kaštieľa. Boli sme na túre v v okolı ́ kaštieľa. Boli sme na túre v 
národnom parku La Roche d'Otre a národnom parku La Roche d'Otre a 
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v Kračúnovciach interaktıv́ny vzde-v Kračúnovciach interaktıv́ny vzde-
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vecı́ .  Zistili vecı́ .  Zistili 
sme, aké to je, sme, aké to je, 
žiť na fran-žiť na fran-
c ú z s k o m c ú z s k o m 
v i d i e k u , v i d i e k u , 
spoznali sme spoznali sme 
ich kultúru, ich kultúru, 
jedlá, zvyky a jedlá, zvyky a 
využili našu využili našu 
angličtinu v angličtinu v 
praxi. Stretli praxi. Stretli 
s m e  s a  s s m e  s a  s 
n o v ý m i n o v ý m i 
ľuďmi. Táto ľuďmi. Táto 
mobilita nám mobilita nám 
priniesla veľa priniesla veľa 
skvelých zážitkov a nových kamará-skvelých zážitkov a nových kamará-
tov. Som veľmi rada, že som sa mohla tov. Som veľmi rada, že som sa mohla 
zúčastniť tohto projektu.“zúčastniť tohto projektu.“
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praxi, je to vždy málo. Erasmus+ zlep-praxi, je to vždy málo. Erasmus+ zlep-
šuje životy a pomáha deťom rásť... šuje životy a pomáha deťom rásť... 
učı ́ich cez reálne skúsenosti nachá-učı ́ich cez reálne skúsenosti nachá-
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môžeme byť aj my učitelia pri tom môžeme byť aj my učitelia pri tom 
spolu s nimi. spolu s nimi. 
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Hojné a požehnané hodyHojné a požehnané hodyHojné a požehnané hody
Naši roľnıćki predkovia v lete praco-Naši roľnıćki predkovia v lete praco-
vali na poliach, lúkach, v záhradách, vali na poliach, lúkach, v záhradách, 
vinohradnıći vo viniciach. Kosili lúky vinohradnıći vo viniciach. Kosili lúky 
a sušili seno, aby mali v zime dosť a sušili seno, aby mali v zime dosť 
potravy pre zvieratá. Cez žatvu zožali potravy pre zvieratá. Cez žatvu zožali 
obilie, vo viniciach pooberali hrozno, obilie, vo viniciach pooberali hrozno, 
na jeseň obrali ovocie, pozbierali stru-na jeseň obrali ovocie, pozbierali stru-
koviny, poslednú zeleninu, zemiaky, koviny, poslednú zeleninu, zemiaky, 
repu, kapustu, kukuricu. U� rodu repu, kapustu, kukuricu. U� rodu 
pozvážali do stodôl, sypárnı,́ komôr, pozvážali do stodôl, sypárnı,́ komôr, 
pivnıć, jám na obilie, jám na zemiaky, pivnıć, jám na obilie, jám na zemiaky, 
aj do vıńnych pivnıć. Gazdiné odložili aj do vıńnych pivnıć. Gazdiné odložili 
mak a orechy na koláče, na jeseň nava-mak a orechy na koláče, na jeseň nava-
rili hustý slivkový lekvár. Od včiel, rili hustý slivkový lekvár. Od včiel, 
ktoré boli vo včelı́noch takmer v ktoré boli vo včelı́noch takmer v 
každej záhrade za domom, mali každej záhrade za domom, mali 
zdravý med. Vo dvoroch chovali husi, zdravý med. Vo dvoroch chovali husi, 
kačky, sliepky aj prasiatka, aby mali kačky, sliepky aj prasiatka, aby mali 
mäso na blı́žiace sa sviatky, aj na mäso na blı́žiace sa sviatky, aj na 
predaj. Z nových bohatých zásob predaj. Z nových bohatých zásob 
potom mohli pripraviť veľkú svia-potom mohli pripraviť veľkú svia-
točnú hostinu, ktorú volali hody, točnú hostinu, ktorú volali hody, 
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obilie, vo viniciach pooberali hrozno, 
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potom mohli pripraviť veľkú svia-
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hostina, na východnom a strednom hostina, na východnom a strednom 
Slovensku aj odpust. Slovensku aj odpust. 

Išlo o cirkevný aj svetský sviatok. Išlo o cirkevný aj svetský sviatok. 
Pôvod tejto tradičnej hostiny siaha k Pôvod tejto tradičnej hostiny siaha k 
našim dávnym predkom, k spoločnej našim dávnym predkom, k spoločnej 
obradnej hostine celého rodu. Pove-obradnej hostine celého rodu. Pove-
renı́ muži na nej pred všetkými renı́ muži na nej pred všetkými 
členmi rodu špeciálnym spôsobom členmi rodu špeciálnym spôsobom 
zabili vola, teľa, barana alebo kohúta, zabili vola, teľa, barana alebo kohúta, 
potom ho spoločne zjedli, hodovali a potom ho spoločne zjedli, hodovali a 
bujaro sa zabávali. bujaro sa zabávali. 

Na hodoch sa stretli starı ́známi, kama-Na hodoch sa stretli starı ́známi, kama-
ráti z vojenčiny, ktorı ́sa dlhé roky nevi-ráti z vojenčiny, ktorı ́sa dlhé roky nevi-
deli. Neraz sa stalo, že rodičia začali deli. Neraz sa stalo, že rodičia začali 
na hodoch rozmýšľať o svadbe svojich na hodoch rozmýšľať o svadbe svojich 
detı.́ Ľudia sa kedysi nestretávali tak detı.́ Ľudia sa kedysi nestretávali tak 
často, preto boli pre nich stretnutia na často, preto boli pre nich stretnutia na 
hodoch vzácne. Keď sa celá rodina hodoch vzácne. Keď sa celá rodina 
zišla, všetci spoločne odišli do kosto-zišla, všetci spoločne odišli do kosto-
la. Po návrate sa dobre najedli a zaba-la. Po návrate sa dobre najedli a zaba-
vili. vili. 

Z	knihy	Zdravia,	šťastia	vinšujeme...	Z	knihy	Zdravia,	šťastia	vinšujeme...	
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1.	október	Medzinárodný	deň	star-1.	október	Medzinárodný	deň	star-
ších	 osôb Slávi sa od 14. decembra ších	 osôb Slávi sa od 14. decembra 
1990 a je venovaný úcte, láske a 1990 a je venovaný úcte, láske a 
obdivu k seniorom.obdivu k seniorom.

2.	 október	 Svetový	 deň	 hospodár-2.	 október	 Svetový	 deň	 hospodár-
skych	 zvierat Bol vyhlásený medzi-skych	 zvierat Bol vyhlásený medzi-
národným fórom ochranárskych orga-národným fórom ochranárskych orga-
nizáciı ́ v roku 1982. Každoročne si nizáciı ́ v roku 1982. Každoročne si 
pripomıńame, že na našej planéte žije pripomıńame, že na našej planéte žije 
21 miliárd hospodárskych zvierat 21 miliárd hospodárskych zvierat 
chovaných pre naše potreby. chovaných pre naše potreby. 

3.	október	Svetový	deň	architektúry 3.	október	Svetový	deň	architektúry 
Bol vyhlásený v roku 1996. Deň je Bol vyhlásený v roku 1996. Deň je 
venovaný architektom na celom venovaný architektom na celom 
svete, ich partnerom, klientom a svete, ich partnerom, klientom a 
nadšencom architektúry. nadšencom architektúry. 

4.	október	Svetový	deň	ochrany	zvie-4.	október	Svetový	deň	ochrany	zvie-
rat Bol ustanovený na Európskej rat Bol ustanovený na Európskej 
konferencii ekológie vo Florencii v konferencii ekológie vo Florencii v 
roku 1931. Cieľom je zdôraznenie roku 1931. Cieľom je zdôraznenie 
práva zvierat na citlivé zaobchádza-práva zvierat na citlivé zaobchádza-
nie a vhodné podmienky na žitie. nie a vhodné podmienky na žitie. 

7.	október	Svetový	deň	úsmevu Osla-7.	október	Svetový	deň	úsmevu Osla-
vuje sa od roku 1999. Iniciátorom bol vuje sa od roku 1999. Iniciátorom bol 
Harvey Richard Ball, ktorý v roku Harvey Richard Ball, ktorý v roku 
1963 vytvoril smajlıḱ, symbol šťastia 1963 vytvoril smajlıḱ, symbol šťastia 
a dobrej vôle. a dobrej vôle. 
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nadšencom architektúry. 

4.	október	Svetový	deň	ochrany	zvie-
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konferencii ekológie vo Florencii v 
roku 1931. Cieľom je zdôraznenie 
práva zvierat na citlivé zaobchádza-
nie a vhodné podmienky na žitie. 

7.	október	Svetový	deň	úsmevu Osla-
vuje sa od roku 1999. Iniciátorom bol 
Harvey Richard Ball, ktorý v roku 
1963 vytvoril smajlıḱ, symbol šťastia 
a dobrej vôle. 

8.	október	Svetový	deň	hospicovej	a	8.	október	Svetový	deň	hospicovej	a	
paliatívnej	 starostlivosti Pripomı-́paliatívnej	 starostlivosti Pripomı-́
name si ho od roku 2005 s cieľom name si ho od roku 2005 s cieľom 
zvyšovať povedomie verejnosti, zvyšovať povedomie verejnosti, 
zı́skavať finančné prostriedky na zı́skavať finančné prostriedky na 
podporu rozvoja hospicovej a palia-podporu rozvoja hospicovej a palia-
tı́vnej starostlivosti, zvyšovať jej tı́vnej starostlivosti, zvyšovať jej 
dostupnosť na celom svete a zamera-dostupnosť na celom svete a zamera-
nie na potreby pacientov a opatrova-nie na potreby pacientov a opatrova-
teľov.teľov.

9.	október	Svetový	deň	pošty Tento 9.	október	Svetový	deň	pošty Tento 
deň sa využıv́a aj na vydanie nových či deň sa využıv́a aj na vydanie nových či 
pamätných známok či na osobitné pamätných známok či na osobitné 
akcie, ako sú naprıḱlad deň otvore-akcie, ako sú naprıḱlad deň otvore-
ných dverı ́na poštovom úrade, v stre-ných dverı ́na poštovom úrade, v stre-
diskách triedenia listov, poštových diskách triedenia listov, poštových 
múzeách.múzeách.

10.	október	Svetový	deň	duševného	10.	október	Svetový	deň	duševného	
zdravia Vyhlásila ho Svetová federá-zdravia Vyhlásila ho Svetová federá-
cia za duševné zdravie v roku 1991 cia za duševné zdravie v roku 1991 
kvôli zvýšeniu informovanosti verej-kvôli zvýšeniu informovanosti verej-
nosti o problémoch súvisiacich s nosti o problémoch súvisiacich s 
psychickými ochoreniami. psychickými ochoreniami. 

11.	Svetový	deň	proti	bolesti Pripo-11.	Svetový	deň	proti	bolesti Pripo-
mıńa sa od roku 2004 a je podporo-mıńa sa od roku 2004 a je podporo-
vaný Medzinárodnou asociáciou pre vaný Medzinárodnou asociáciou pre 
štúdium bolesti, Európskou federá-štúdium bolesti, Európskou federá-
ciou pobočiek a WHO. Jeho hlavným ciou pobočiek a WHO. Jeho hlavným 
cieľom je zvýšiť povedomie o bolesti a cieľom je zvýšiť povedomie o bolesti a 
rôznych aspektoch bolesti, upozorniť rôznych aspektoch bolesti, upozorniť 
na potrebu úľavy od bolesti a poskyt-na potrebu úľavy od bolesti a poskyt-
núť pomoc pri rozpoznanı ́prıźnakov núť pomoc pri rozpoznanı ́prıźnakov 
a symptómov.a symptómov.

12.	október	Svetový	deň	artritídy	V 12.	október	Svetový	deň	artritídy	V 
kalendári medzinárodných dnı ́ je od kalendári medzinárodných dnı ́ je od 
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paliatívnej	 starostlivosti Pripomı-́
name si ho od roku 2005 s cieľom 
zvyšovať povedomie verejnosti, 
zı́skavať finančné prostriedky na 
podporu rozvoja hospicovej a palia-
tı́vnej starostlivosti, zvyšovať jej 
dostupnosť na celom svete a zamera-
nie na potreby pacientov a opatrova-
teľov.

9.	október	Svetový	deň	pošty Tento 
deň sa využıv́a aj na vydanie nových či 
pamätných známok či na osobitné 
akcie, ako sú naprıḱlad deň otvore-
ných dverı ́na poštovom úrade, v stre-
diskách triedenia listov, poštových 
múzeách.

10.	október	Svetový	deň	duševného	
zdravia Vyhlásila ho Svetová federá-
cia za duševné zdravie v roku 1991 
kvôli zvýšeniu informovanosti verej-
nosti o problémoch súvisiacich s 
psychickými ochoreniami. 

11.	Svetový	deň	proti	bolesti Pripo-
mıńa sa od roku 2004 a je podporo-
vaný Medzinárodnou asociáciou pre 
štúdium bolesti, Európskou federá-
ciou pobočiek a WHO. Jeho hlavným 
cieľom je zvýšiť povedomie o bolesti a 
rôznych aspektoch bolesti, upozorniť 
na potrebu úľavy od bolesti a poskyt-
núť pomoc pri rozpoznanı ́prıźnakov 
a symptómov.

12.	október	Svetový	deň	artritídy	V 
kalendári medzinárodných dnı ́ je od 

MEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNIMEDZINÁRODNÉ OKTÓBROVÉ DNI
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zdravotným problémom chrbtice a zdravotným problémom chrbtice a 
súvisiacich ochorenı́  pohybovej súvisiacich ochorenı́  pohybovej 
sústavy, podporiť povedomie o štruk-sústavy, podporiť povedomie o štruk-
túre ľudského tela a preventıv́nymi túre ľudského tela a preventıv́nymi 
prehliadkami odhaliť problémy s prehliadkami odhaliť problémy s 
chrbticou skôr, ako sa objavia prıźna-chrbticou skôr, ako sa objavia prıźna-
ky.ky.

17.	október	Medzinárodný	deň	boja	17.	október	Medzinárodný	deň	boja	
proti	 chudobe Tento deň si svet proti	 chudobe Tento deň si svet 
pripomıńa na základe iniciatıv́y pátra pripomıńa na základe iniciatıv́y pátra 
Josepha Wresinského, zakladateľa Josepha Wresinského, zakladateľa 
Hnutia na pomoc všetkým krajinám Hnutia na pomoc všetkým krajinám 
štvrtého sveta. V roku 1992 ho ofici-štvrtého sveta. V roku 1992 ho ofici-
álne uznala aj Organizácia Spojených álne uznala aj Organizácia Spojených 
národov. Cieľom je poukazovať na národov. Cieľom je poukazovať na 
prıč́iny hladu, chudoby a negramot-prıč́iny hladu, chudoby a negramot-
nosti.nosti.

18.	október	Svetový	deň	monitoro-18.	október	Svetový	deň	monitoro-
vania	vody	Oslavuje sa od roku 2003 vania	vody	Oslavuje sa od roku 2003 
s podporou Svetovej federácie pre s podporou Svetovej federácie pre 
životné prostredie a Medzinárodnej životné prostredie a Medzinárodnej 
asociácie pre vodu. Ide o medziná-asociácie pre vodu. Ide o medziná-
rodný vzdelávacı́  a informačný rodný vzdelávacı́  a informačný 
program a jeho cieľom je zvýšenie program a jeho cieľom je zvýšenie 
povedomia verejnosti o význame povedomia verejnosti o význame 
kvality vody, jej zapojenie do oblasti kvality vody, jej zapojenie do oblasti 
ochrany vodných zdrojov a motivova-ochrany vodných zdrojov a motivova-
nie občanov na základné monitorova-nie občanov na základné monitorova-
nie ich miestnych vodných plôch.nie ich miestnych vodných plôch.

20.	október	Medzinárodný	deň	stro-20.	október	Medzinárodný	deň	stro-
mov Patrı ́k najstaršıḿ medzinárod-mov Patrı ́k najstaršıḿ medzinárod-
ným dňom, pripomı́name si ho od ným dňom, pripomı́name si ho od 
roku 1872. Slovensko patrı ́k najles-roku 1872. Slovensko patrı ́k najles-
natejšıḿ krajinám v Európe – pýši sa natejšıḿ krajinám v Európe – pýši sa 
až 41 % zalesnenosťou. Zmyslom až 41 % zalesnenosťou. Zmyslom 
tohto dňa je podporiť záujem verej-tohto dňa je podporiť záujem verej-
nosti o lesnı́cku problematiku, nosti o lesnı́cku problematiku, 
sprostredkovať jej históriu i súčas-sprostredkovať jej históriu i súčas-

zdravotným problémom chrbtice a 
súvisiacich ochorenı́  pohybovej 
sústavy, podporiť povedomie o štruk-
túre ľudského tela a preventıv́nymi 
prehliadkami odhaliť problémy s 
chrbticou skôr, ako sa objavia prıźna-
ky.

17.	október	Medzinárodný	deň	boja	
proti	 chudobe Tento deň si svet 
pripomıńa na základe iniciatıv́y pátra 
Josepha Wresinského, zakladateľa 
Hnutia na pomoc všetkým krajinám 
štvrtého sveta. V roku 1992 ho ofici-
álne uznala aj Organizácia Spojených 
národov. Cieľom je poukazovať na 
prıč́iny hladu, chudoby a negramot-
nosti.

18.	október	Svetový	deň	monitoro-
vania	vody	Oslavuje sa od roku 2003 
s podporou Svetovej federácie pre 
životné prostredie a Medzinárodnej 
asociácie pre vodu. Ide o medziná-
rodný vzdelávacı́  a informačný 
program a jeho cieľom je zvýšenie 
povedomia verejnosti o význame 
kvality vody, jej zapojenie do oblasti 
ochrany vodných zdrojov a motivova-
nie občanov na základné monitorova-
nie ich miestnych vodných plôch.

20.	október	Medzinárodný	deň	stro-
mov Patrı ́k najstaršıḿ medzinárod-
ným dňom, pripomı́name si ho od 
roku 1872. Slovensko patrı ́k najles-
natejšıḿ krajinám v Európe – pýši sa 
až 41 % zalesnenosťou. Zmyslom 
tohto dňa je podporiť záujem verej-
nosti o lesnı́cku problematiku, 
sprostredkovať jej históriu i súčas-

roku 2002 a jeho náplňou sú zvýšenie roku 2002 a jeho náplňou sú zvýšenie 
povedomia verejnosti o artritıd́e vo povedomia verejnosti o artritıd́e vo 
všetkých jej formách, podpora aktivıt́ všetkých jej formách, podpora aktivıt́ 
pre všetkých ľudı́ s artritı́dou a pre všetkých ľudı́ s artritı́dou a 
podpora starostlivosti a lepšej liečby podpora starostlivosti a lepšej liečby 
osôb s reumatickými chorobami.osôb s reumatickými chorobami.

14.	 október	 Svetový	 deň	 vajec Bol 14.	 október	 Svetový	 deň	 vajec Bol 
vyhlásený na konferencii IEC vo vyhlásený na konferencii IEC vo 
Viedni v roku 1996 s cieľom zvýšiť Viedni v roku 1996 s cieľom zvýšiť 
povedomie verejnosti o výhodách a povedomie verejnosti o výhodách a 
význame prıt́omnosti vajec a vaječ-význame prıt́omnosti vajec a vaječ-
ných produktov v strave. Telu dodá-ných produktov v strave. Telu dodá-
vajú okrem plnohodnotných bielko-vajú okrem plnohodnotných bielko-
vıń aj množstvo vitamıńov a minerá-vıń aj množstvo vitamıńov a minerá-
lov.lov.

15.	 október	 Svetový	deň	umývania	15.	 október	 Svetový	deň	umývania	
rúk	Vznikol a je podporovaný organi-rúk	Vznikol a je podporovaný organi-
záciou UNICEF od roku 2008 ako záciou UNICEF od roku 2008 ako 
výzva na zlepšenie hygieny rúk. výzva na zlepšenie hygieny rúk. 
Cieľom je zvýšenie povedomia o Cieľom je zvýšenie povedomia o 
význame správneho, a hlavne pravi-význame správneho, a hlavne pravi-
delného umývania rúk mydlom.delného umývania rúk mydlom.

1 6 . 	 o k t ó b e r	1 6 . 	 o k t ó b e r	
S v e t o v ý 	 d e ň				S v e t o v ý 	 d e ň				
chrbtice chrbtice 

Z iniciatıv́y Sveto-Z iniciatıv́y Sveto-
vej spoločnosti pre vej spoločnosti pre 
zdravú chrbticu sa zdravú chrbticu sa 
pripomıńa od roku pripomıńa od roku 
2000. Jeho snahou 2000. Jeho snahou 
je  predchádzať je  predchádzať 

roku 2002 a jeho náplňou sú zvýšenie 
povedomia verejnosti o artritıd́e vo 
všetkých jej formách, podpora aktivıt́ 
pre všetkých ľudı́ s artritı́dou a 
podpora starostlivosti a lepšej liečby 
osôb s reumatickými chorobami.

14.	 október	 Svetový	 deň	 vajec Bol 
vyhlásený na konferencii IEC vo 
Viedni v roku 1996 s cieľom zvýšiť 
povedomie verejnosti o výhodách a 
význame prıt́omnosti vajec a vaječ-
ných produktov v strave. Telu dodá-
vajú okrem plnohodnotných bielko-
vıń aj množstvo vitamıńov a minerá-
lov.

15.	 október	 Svetový	deň	umývania	
rúk	Vznikol a je podporovaný organi-
záciou UNICEF od roku 2008 ako 
výzva na zlepšenie hygieny rúk. 
Cieľom je zvýšenie povedomia o 
význame správneho, a hlavne pravi-
delného umývania rúk mydlom.

1 6 . 	 o k t ó b e r	
S v e t o v ý 	 d e ň				
chrbtice 

Z iniciatıv́y Sveto-
vej spoločnosti pre 
zdravú chrbticu sa 
pripomıńa od roku 
2000. Jeho snahou 
je  predchádzať 
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nosť, poslanie, význam a nenahradi-nosť, poslanie, význam a nenahradi-
teľnosť. teľnosť. 

22.	 október	 Medzinárodný	 deň	22.	 október	 Medzinárodný	 deň	
porozumenia	koktavosti	Pripomıń a porozumenia	koktavosti	Pripomıń a 
sa od roku 1998 a je podporovaný sa od roku 1998 a je podporovaný 
Medzinárodnou asociáciou balbuti-Medzinárodnou asociáciou balbuti-
kov a Európskou ligou asociáciı ́kov a Európskou ligou asociáciı ́
balbutikov. Je to prıĺežitosť poukázať balbutikov. Je to prıĺežitosť poukázať 
na problémy ľudı,́ ktorı ́ trpia poru-na problémy ľudı,́ ktorı ́ trpia poru-
chou komunikácie. chou komunikácie. 

23.	 október	 Svetový	 deň	 misií 23.	 október	 Svetový	 deň	 misií 
Poznáme ho  tiež pod názvami Poznáme ho  tiež pod názvami 
Svetový misijný deň alebo Misijná Svetový misijný deň alebo Misijná 
nedeľa už od roku 1926, keď bol nedeľa už od roku 1926, keď bol 
vyhlásený pápežom Piusom XI. Je to vyhlásený pápežom Piusom XI. Je to 
deň modlitieb a propagácie misiı ́ a deň modlitieb a propagácie misiı ́ a 
cirkev ho venuje modlitbám za misie a cirkev ho venuje modlitbám za misie a 
misionárov. Hlavným zmyslom je misionárov. Hlavným zmyslom je 
zdôraznenie dôležitosti šıŕenia viery zdôraznenie dôležitosti šıŕenia viery 
a Kristovho učenia.a Kristovho učenia.

24.	október	Medzinárodný	deň	škol-24.	október	Medzinárodný	deň	škol-
ských	knižníc	Vyhlásila ho Dr. Blan-ských	knižníc	Vyhlásila ho Dr. Blan-
che Woolls, prezidentka Medzinárod-che Woolls, prezidentka Medzinárod-
nej asociácie školského knihovnıćtva nej asociácie školského knihovnıćtva 
a pripomıń a sa od roku 1999. Je osla-a pripomıń a sa od roku 1999. Je osla-
vou školských knižnıć, ich významu a vou školských knižnıć, ich významu a 
prıńosu pri vzdelávanı ́detı.́ Hlavnou prıńosu pri vzdelávanı ́detı.́ Hlavnou 
myšlienkou je podpora vzťahu žiakov myšlienkou je podpora vzťahu žiakov 
ku knihám, školskej knižnici, čıt́aniu a ku knihám, školskej knižnici, čıt́aniu a 
poznávaniu a zıśkanie väčšieho počtu poznávaniu a zıśkanie väčšieho počtu 
milovnıḱov literatúry.milovnıḱov literatúry.

25.	 október	 Svetový	 deň	 cestovín 25.	 október	 Svetový	 deň	 cestovín 
Pripomıń ame si ho od roku 1998. Ide Pripomıń ame si ho od roku 1998. Ide 

o  oslavu o  oslavu 
c e s tov ı́ n c e s tov ı́ n 
ako potra-ako potra-
v i n y v i n y 
p o u ž ı́va-p o u ž ı́va-

nosť, poslanie, význam a nenahradi-
teľnosť. 

22.	 október	 Medzinárodný	 deň	
porozumenia	koktavosti	Pripomıń a 
sa od roku 1998 a je podporovaný 
Medzinárodnou asociáciou balbuti-
kov a Európskou ligou asociáciı ́
balbutikov. Je to prıĺežitosť poukázať 
na problémy ľudı,́ ktorı ́ trpia poru-
chou komunikácie. 

23.	 október	 Svetový	 deň	 misií 
Poznáme ho  tiež pod názvami 
Svetový misijný deň alebo Misijná 
nedeľa už od roku 1926, keď bol 
vyhlásený pápežom Piusom XI. Je to 
deň modlitieb a propagácie misiı ́ a 
cirkev ho venuje modlitbám za misie a 
misionárov. Hlavným zmyslom je 
zdôraznenie dôležitosti šıŕenia viery 
a Kristovho učenia.

24.	október	Medzinárodný	deň	škol-
ských	knižníc	Vyhlásila ho Dr. Blan-
che Woolls, prezidentka Medzinárod-
nej asociácie školského knihovnıćtva 
a pripomıń a sa od roku 1999. Je osla-
vou školských knižnıć, ich významu a 
prıńosu pri vzdelávanı ́detı.́ Hlavnou 
myšlienkou je podpora vzťahu žiakov 
ku knihám, školskej knižnici, čıt́aniu a 
poznávaniu a zıśkanie väčšieho počtu 
milovnıḱov literatúry.

25.	 október	 Svetový	 deň	 cestovín 
Pripomıń ame si ho od roku 1998. Ide 

o  oslavu 
c e s tov ı́ n 
ako potra-
v i n y 
p o u ž ı́va-

nej v rôznych kuchyniach na celom nej v rôznych kuchyniach na celom 
svete. Cieľom je podpora významu svete. Cieľom je podpora významu 
cestovıń v strave a poukázanie na ich cestovıń v strave a poukázanie na ich 
gastronomickú  všestrannosť a gastronomickú  všestrannosť a 
nutričnú hodnotu.nutričnú hodnotu.

27.	október	Svetový	deň	audiovizu-27.	október	Svetový	deň	audiovizu-
álneho	 dedičstva	 bol vyhlásený na álneho	 dedičstva	 bol vyhlásený na 
Generálnej konferencii UNESCO v Generálnej konferencii UNESCO v 
roku 2005. Cieľom tohto dňa je zvýšiť roku 2005. Cieľom tohto dňa je zvýšiť 
medzinárodné povedomie o prob-medzinárodné povedomie o prob-
léme zachovania audiovizuálneho léme zachovania audiovizuálneho 
dedičstva a o jeho krehkosti a zrani-dedičstva a o jeho krehkosti a zrani-
teľnosti.teľnosti.

28.	október	Svetový	deň	juda	Orga-28.	október	Svetový	deň	juda	Orga-
nizácie juda si ho pripomıńajú každý nizácie juda si ho pripomıńajú každý 
rok pri prıĺežitosti narodenıń Jigoro rok pri prıĺežitosti narodenıń Jigoro 
Kana, zakladateľa juda. Na svete je Kana, zakladateľa juda. Na svete je 
viac ako 20 miliónov ľudı,́ ktorı ́sa mu viac ako 20 miliónov ľudı,́ ktorı ́sa mu 
denne venujú. Tento deň podčiarkuje denne venujú. Tento deň podčiarkuje 
význam juda význam juda 
ako bojového ako bojového 
u m e n i a , u m e n i a , 
spôsobu seba-spôsobu seba-
o b r a ny,  a l e o b r a ny,  a l e 
tiež aj olym-tiež aj olym-
pijského špor-pijského špor-
t u .  R o z v ı́ j a t u .  R o z v ı́ j a 
telesnú zdat-telesnú zdat-
n o s ť  a  a j n o s ť  a  a j 
p s y c h i c k ú p s y c h i c k ú 
o d o l n o s ť o d o l n o s ť 
cvičenca. cvičenca. 

29.	október	Svetový	deň	psoriázy	Je 29.	október	Svetový	deň	psoriázy	Je 
v kalendári medzinárodných dnı ́ od v kalendári medzinárodných dnı ́ od 
roku 2004. Na Slovensku v tejto roku 2004. Na Slovensku v tejto 
oblasti pôsobı ́od roku 1990 Spoloč-oblasti pôsobı ́od roku 1990 Spoloč-
nosť psoriatikov a atopikov Sloven-nosť psoriatikov a atopikov Sloven-
skej republiky (SPaA SR). Psoriáza skej republiky (SPaA SR). Psoriáza 

nej v rôznych kuchyniach na celom 
svete. Cieľom je podpora významu 
cestovıń v strave a poukázanie na ich 
gastronomickú  všestrannosť a 
nutričnú hodnotu.

27.	október	Svetový	deň	audiovizu-
álneho	 dedičstva	 bol vyhlásený na 
Generálnej konferencii UNESCO v 
roku 2005. Cieľom tohto dňa je zvýšiť 
medzinárodné povedomie o prob-
léme zachovania audiovizuálneho 
dedičstva a o jeho krehkosti a zrani-
teľnosti.

28.	október	Svetový	deň	juda	Orga-
nizácie juda si ho pripomıńajú každý 
rok pri prıĺežitosti narodenıń Jigoro 
Kana, zakladateľa juda. Na svete je 
viac ako 20 miliónov ľudı,́ ktorı ́sa mu 
denne venujú. Tento deň podčiarkuje 
význam juda 
ako bojového 
u m e n i a , 
spôsobu seba-
o b r a ny,  a l e 
tiež aj olym-
pijského špor-
t u .  R o z v ı́ j a 
telesnú zdat-
n o s ť  a  a j 
p s y c h i c k ú 
o d o l n o s ť 
cvičenca. 

29.	október	Svetový	deň	psoriázy	Je 
v kalendári medzinárodných dnı ́ od 
roku 2004. Na Slovensku v tejto 
oblasti pôsobı ́od roku 1990 Spoloč-
nosť psoriatikov a atopikov Sloven-
skej republiky (SPaA SR). Psoriáza 
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patrı ́spolu s ekzémami k najčastejšıḿ patrı ́spolu s ekzémami k najčastejšıḿ 
kožným chorobám.kožným chorobám.

31.	 október	 Svetový	 deň	31.	 október	 Svetový	 deň	
sporenia  Vyhlási l  ho 1. sporenia  Vyhlási l  ho 1. 
medzinárodný bankovnı́cky medzinárodný bankovnı́cky 
kongres v Miláne v októbri kongres v Miláne v októbri 
1924 a  v  roku 1989 ho    1924 a  v  roku 1989 ho    

patrı ́spolu s ekzémami k najčastejšıḿ 
kožným chorobám.

31.	 október	 Svetový	 deň	
sporenia  Vyhlási l  ho 1. 
medzinárodný bankovnı́cky 
kongres v Miláne v októbri 
1924 a  v  roku 1989 ho    

schválila OSN. Hlavným cieľom je schválila OSN. Hlavným cieľom je 
zvýšenie povedomia verej-zvýšenie povedomia verej-
nosti o význame úspor pre nosti o význame úspor pre 
domácnosti a ekonomiku domácnosti a ekonomiku 
krajiny. krajiny. 

Spracovala:	Michaela	Spracovala:	Michaela	
MarcinováMarcinová
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Patria medzi najžiadanejšie Patria medzi najžiadanejšie 
zoskupenia produkujúce zoskupenia produkujúce 
ľudovú hudbu. Kariéru začali ľudovú hudbu. Kariéru začali 
v roku 2004 a vďaka rozhlaso-v roku 2004 a vďaka rozhlaso-
vým vlnám sa rýchlo dostali vým vlnám sa rýchlo dostali 
do povedomia poslucháčov. do povedomia poslucháčov. 
Ako prvá ľudová hudba na Ako prvá ľudová hudba na 
Slovensku zı́skali naraz dve Slovensku zı́skali naraz dve 
platinové platne za svoje platinové platne za svoje 
premiérové CD A	čija	to	chyža premiérové CD A	čija	to	chyža 
a CD Sinu	muj!	 Ich koncerty a CD Sinu	muj!	 Ich koncerty 
majú vysokú návštevnosť a majú vysokú návštevnosť a 
p o n ú k a j ú  p o s l u c h á č o m p o n ú k a j ú  p o s l u c h á č o m 
profesionálnu kvalitu. O tom, profesionálnu kvalitu. O tom, 
čo je v kapele nové a aké majú čo je v kapele nové a aké majú 
Kandráčovci	plány do budúc-Kandráčovci	plány do budúc-
nosti, nám porozprával akor-nosti, nám porozprával akor-
deonista a vokalista kapely a deonista a vokalista kapely a 
Giraltovčan ako repa Milan	Giraltovčan ako repa Milan	
Maťaš.Maťaš.

Milan,	ako	ste	sa	ako	kapela	Milan,	ako	ste	sa	ako	kapela	
popasovali	 s	 pandémiou?	popasovali	 s	 pandémiou?	
Tiež	 ste	 skúšali	 cez	 Skype,	Tiež	 ste	 skúšali	 cez	 Skype,	
ako	niektoré	kapely?	ako	niektoré	kapely?	
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deonista a vokalista kapely a 
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ako	niektoré	kapely?	

Milan	Maťaš:Milan	Maťaš:	„Vo	Východnej	nás	takmer		„Vo	Východnej	nás	takmer	
odfúklo	aj	s	cimbalom	...“odfúklo	aj	s	cimbalom	...“

Milan	Maťaš:	„Vo	Východnej	nás	takmer	
odfúklo	aj	s	cimbalom	...“

Čo nového, Kandráčovci?Čo nového, Kandráčovci?Čo nového, Kandráčovci?Čo nového, Kandráčovci?Čo nového, Kandráčovci?Čo nového, Kandráčovci?
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Možno to bude znieť v súvislosti s Možno to bude znieť v súvislosti s 
ochorenıḿ, ktoré je charakteristické ochorenıḿ, ktoré je charakteristické 
respiračnými problémami, paradox-respiračnými problémami, paradox-
ne, no ja som si konečne vydýchol. ne, no ja som si konečne vydýchol. 
Tempo, ktoré sme s kapelou mali pred Tempo, ktoré sme s kapelou mali pred 
týmto obdobıḿ, bolo pomerne sviž-týmto obdobıḿ, bolo pomerne sviž-
né. Pokojný nedeľný obed s rodinou né. Pokojný nedeľný obed s rodinou 

Možno to bude znieť v súvislosti s 
ochorenıḿ, ktoré je charakteristické 
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ne, no ja som si konečne vydýchol. 
Tempo, ktoré sme s kapelou mali pred 
týmto obdobıḿ, bolo pomerne sviž-
né. Pokojný nedeľný obed s rodinou 

som si celé roky vychutnal málokedy. som si celé roky vychutnal málokedy. 
Mne osobne to padlo celkom vhod, no Mne osobne to padlo celkom vhod, no 
nejaký čas sme predsa len strávili aj v nejaký čas sme predsa len strávili aj v 
nahrávacom štúdiu.nahrávacom štúdiu.

Teraz	sa	už	konečne	dá	koncertovať	Teraz	sa	už	konečne	dá	koncertovať	
bez	obmedzení.	Aké	ste	mali	leto?bez	obmedzení.	Aké	ste	mali	leto?

som si celé roky vychutnal málokedy. 
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nejaký čas sme predsa len strávili aj v 
nahrávacom štúdiu.

Teraz	sa	už	konečne	dá	koncertovať	
bez	obmedzení.	Aké	ste	mali	leto?
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Bolo pomerne nabité, pretože veľa Bolo pomerne nabité, pretože veľa 
koncertov sa z obdobia pred covidom koncertov sa z obdobia pred covidom 
presunulo na tento rok. Medzi nároč-presunulo na tento rok. Medzi nároč-
nejšie projekty, ktoré sme absolvovali nejšie projekty, ktoré sme absolvovali 
okrem bežných koncertov, patrili okrem bežných koncertov, patrili 
letné turné po slovenských amfite-letné turné po slovenských amfite-
átroch s Kollárovcami a česká časť átroch s Kollárovcami a česká časť 
turné s Čechomorom.	To si vyžadovalo turné s Čechomorom.	To si vyžadovalo 
zopár skúšok v Prahe	a	v	Bratislave.	zopár skúšok v Prahe	a	v	Bratislave.	

Zahrali	ste	si	aj	niekde	v	zahraničí?Zahrali	ste	si	aj	niekde	v	zahraničí?

Naše pole pôsobnosti je viac-menej Naše pole pôsobnosti je viac-menej 
Slovensko,	 no v poslednej dobe aj Slovensko,	 no v poslednej dobe aj 
Čechy, ktoré za nejaké zahraničie Čechy, ktoré za nejaké zahraničie 
nepovažujem. Ale občas sa naskytne nepovažujem. Ale občas sa naskytne 
prı́ ležitosť zahrať zahraničným prı́ ležitosť zahrať zahraničným 
Slovákom.	 Naposledy to tak bolo v Slovákom.	 Naposledy to tak bolo v 
máji tohto roku, keď sme navštıv́ili máji tohto roku, keď sme navštıv́ili 
dolnozemských Slovákov	 v	 Srbsku a dolnozemských Slovákov	 v	 Srbsku a 
jeden koncert sme ešte do konca mája jeden koncert sme ešte do konca mája 
stihli odohrať pre Slovákov žijúcich v	stihli odohrať pre Slovákov žijúcich v	
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átroch s Kollárovcami a česká časť 
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Čechy, ktoré za nejaké zahraničie 
nepovažujem. Ale občas sa naskytne 
prı́ ležitosť zahrať zahraničným 
Slovákom.	 Naposledy to tak bolo v 
máji tohto roku, keď sme navštıv́ili 
dolnozemských Slovákov	 v	 Srbsku a 
jeden koncert sme ešte do konca mája 
stihli odohrať pre Slovákov žijúcich v	

Londýne.	 V septembri bol plán Londýne.	 V septembri bol plán 
odohrať nejaké koncerty v	USA, no to odohrať nejaké koncerty v	USA, no to 
sa zatiaľ presunulo na neurčito.sa zatiaľ presunulo na neurčito.

Ktorý	koncert	je	počas	celej	kariéry	Ktorý	koncert	je	počas	celej	kariéry	
Kandráčovcov	 pre	 teba	 doteraz	Kandráčovcov	 pre	 teba	 doteraz	
neprekonaný,	 alebo	 ti	 utkvel	 v	neprekonaný,	 alebo	 ti	 utkvel	 v	
pamäti	ako	nezabudnuteľný?pamäti	ako	nezabudnuteľný?

Bolo ich viac. Keď si len tak letmo Bolo ich viac. Keď si len tak letmo 
spomeniem, naprı́klad koncert so  spomeniem, naprı́klad koncert so  
100-č lenným Budapeštianskym	100-č lenným Budapeštianskym	
orchestrom,	 turné s	 Alexandrovcami,	orchestrom,	 turné s	 Alexandrovcami,	
veľkolepý koncert pri prı́ležitosti veľkolepý koncert pri prı́ležitosti 
životného jubilea Mariky	Gombitovej,	životného jubilea Mariky	Gombitovej,	
koncerty s 	 Jožkom	 Černým,  na koncerty s 	 Jožkom	 Černým,  na 
Bratislavskom	hrade	so symfonickým Bratislavskom	hrade	so symfonickým 
orchestrom, či naposledy skvelá séria orchestrom, či naposledy skvelá séria 
koncertov s českou legendou	 Čecho-koncertov s českou legendou	 Čecho-
mor.	Za tie roky bolo toho neúrekom, mor.	Za tie roky bolo toho neúrekom, 
no koncert, ktorý je pre mňa nezabud-no koncert, ktorý je pre mňa nezabud-
nuteľný, sa konal v roku 2018 vo nuteľný, sa konal v roku 2018 vo 
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pamäti	ako	nezabudnuteľný?
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orchestrom,	 turné s	 Alexandrovcami,	
veľkolepý koncert pri prı́ležitosti 
životného jubilea Mariky	Gombitovej,	
koncerty s 	 Jožkom	 Černým,  na 
Bratislavskom	hrade	so symfonickým 
orchestrom, či naposledy skvelá séria 
koncertov s českou legendou	 Čecho-
mor.	Za tie roky bolo toho neúrekom, 
no koncert, ktorý je pre mňa nezabud-
nuteľný, sa konal v roku 2018 vo 
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Východnej,	 kde sme mali možnosť Východnej,	 kde sme mali možnosť 
hrať ako hostia časť koncertu spolu s hrať ako hostia časť koncertu spolu s 
kapelou IMT	Smile.	Plný kotol, neza-kapelou IMT	Smile.	Plný kotol, neza-
budnuteľná atmosféra a na konci budnuteľná atmosféra a na konci 
koncertu bol na pódiu taký akustický koncertu bol na pódiu taký akustický 
tlak, až sme miestami mali pocit, že tlak, až sme miestami mali pocit, že 
nás to odfúkne aj s cimbalom. nás to odfúkne aj s cimbalom. 

Čo	chystáte	nové?Čo	chystáte	nové?

Aktuálne pracujeme spolu s kapelou Aktuálne pracujeme spolu s kapelou 
Čechomor na vydanı ́live CD, ktoré je Čechomor na vydanı ́live CD, ktoré je 
výsledkom vzájomnej spolupráce z výsledkom vzájomnej spolupráce z 
posledných koncertov a zároveň posledných koncertov a zároveň 
pozvánkou na slovenskú časť turné, pozvánkou na slovenskú časť turné, 
ktorá by sa mala realizovať na budúci ktorá by sa mala realizovať na budúci 
rok. Posledný koncert, ktorý sme hrali rok. Posledný koncert, ktorý sme hrali 
v krásnom prostredı́ na Vysočine v v krásnom prostredı́ na Vysočine v 
mestečku Telč, bol zaznamenaný tele-mestečku Telč, bol zaznamenaný tele-
vı́ziou JOJ a predpokladám, že vı́z iou JOJ a predpokladám, že 
niekedy koncom roka bude odvysiela-niekedy koncom roka bude odvysiela-
ný.ný.

Na	 vašej	 webovej	 stránke	 je	 aj	Na	 vašej	 webovej	 stránke	 je	 aj	
sekcia	Malí	Kandráčovci.	Čo	je	to	za	sekcia	Malí	Kandráčovci.	Čo	je	to	za	
projekt?projekt?

Bol to jeden z projektov, ktorému sme Bol to jeden z projektov, ktorému sme 
sa venovali počas covidovej prestáv-sa venovali počas covidovej prestáv-
ky.ky.

Keďže nám deti rastú ako z vody a Keďže nám deti rastú ako z vody a 
takmer všetky sa venujú aktivitám, takmer všetky sa venujú aktivitám, 
ktoré sú spojené s hudbou, napadlo ktoré sú spojené s hudbou, napadlo 
nám dať im prıĺežitosť prejaviť svoje nám dať im prıĺežitosť prejaviť svoje 
talenty a zachytiť ich detské hlásky, talenty a zachytiť ich detské hlásky, 
kým ich prıŕoda za krátky čas nezme-kým ich prıŕoda za krátky čas nezme-
nı.́ Výsledkom je pre nich spomienka nı.́ Výsledkom je pre nich spomienka 
vo forme sympatického a veselého CD vo forme sympatického a veselého CD 
Malí	 Kandráčovci.	 Jeho krstným Malí	 Kandráčovci.	 Jeho krstným 
otcom sa stal Ľubomír	Feldek,	ktorý otcom sa stal Ľubomír	Feldek,	ktorý 
je aj autorom textov niektorých piesnı ́je aj autorom textov niektorých piesnı ́
na tomto CD. S deťmi sme absolvovali na tomto CD. S deťmi sme absolvovali 

Východnej,	 kde sme mali možnosť 
hrať ako hostia časť koncertu spolu s 
kapelou IMT	Smile.	Plný kotol, neza-
budnuteľná atmosféra a na konci 
koncertu bol na pódiu taký akustický 
tlak, až sme miestami mali pocit, že 
nás to odfúkne aj s cimbalom. 

Čo	chystáte	nové?
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výsledkom vzájomnej spolupráce z 
posledných koncertov a zároveň 
pozvánkou na slovenskú časť turné, 
ktorá by sa mala realizovať na budúci 
rok. Posledný koncert, ktorý sme hrali 
v krásnom prostredı́ na Vysočine v 
mestečku Telč, bol zaznamenaný tele-
vı́ziou JOJ a predpokladám, že 
niekedy koncom roka bude odvysiela-
ný.

Na	 vašej	 webovej	 stránke	 je	 aj	
sekcia	Malí	Kandráčovci.	Čo	je	to	za	
projekt?

Bol to jeden z projektov, ktorému sme 
sa venovali počas covidovej prestáv-
ky.

Keďže nám deti rastú ako z vody a 
takmer všetky sa venujú aktivitám, 
ktoré sú spojené s hudbou, napadlo 
nám dať im prıĺežitosť prejaviť svoje 
talenty a zachytiť ich detské hlásky, 
kým ich prıŕoda za krátky čas nezme-
nı.́ Výsledkom je pre nich spomienka 
vo forme sympatického a veselého CD 
Malí	 Kandráčovci.	 Jeho krstným 
otcom sa stal Ľubomír	Feldek,	ktorý 
je aj autorom textov niektorých piesnı ́
na tomto CD. S deťmi sme absolvovali 

zopár koncertov, ktoré si riadne užili a zopár koncertov, ktoré si riadne užili a 
zároveň mali možnosť stáť na veľkom zároveň mali možnosť stáť na veľkom 
pódiu pred množstvom divákov a pódiu pred množstvom divákov a 
okúsiť, ako ich otcovia tvrdo pracujú. okúsiť, ako ich otcovia tvrdo pracujú. 

Ako	vlastne	 skladby	Kandráčovcov	Ako	vlastne	 skladby	Kandráčovcov	
vznikajú	 a	 kde	 máte	 svoj	 „hlavný	vznikajú	 a	 kde	 máte	 svoj	 „hlavný	
stan“?stan“?

Stretávame sa v Prešove, kde máme Stretávame sa v Prešove, kde máme 
prenajatý priestor, ktorý je skúšob-prenajatý priestor, ktorý je skúšob-
ňou, skladom a zároveň aj improvizo-ňou, skladom a zároveň aj improvizo-
vaným nahrávacı́m štúdiom. Tu vaným nahrávacı́m štúdiom. Tu 
nahrávame základné zvukové stopy, nahrávame základné zvukové stopy, 
ktoré potom posúvame zvukovému ktoré potom posúvame zvukovému 
majstrovi. Ten ich „učeše“, upravı ́majstrovi. Ten ich „učeše“, upravı ́
pomery, zmixuje a urobı́ záverečný pomery, zmixuje a urobı́ záverečný 
mastering.mastering.

Stíhate	popri	hudbe	aj	svoje	civilné	Stíhate	popri	hudbe	aj	svoje	civilné	
povolania,	 alebo	 sa,	 ak	 to	 nie	 je	povolania,	 alebo	 sa,	 ak	 to	 nie	 je	
tajomstvo,	venujete	už	len	hudbe?tajomstvo,	venujete	už	len	hudbe?

Nestıh́ame, nie je to tajomstvo, venu-Nestıh́ame, nie je to tajomstvo, venu-
jeme sa len hudbe. Ja osobne sa stále jeme sa len hudbe. Ja osobne sa stále 
cı́tim byť učiteľom a verı́m, že aj cı́tim byť učiteľom a verı́m, že aj 
napriek stavu, v akom sa naše škol-napriek stavu, v akom sa naše škol-
stvo nachádza, sa k učeniu vrátim.stvo nachádza, sa k učeniu vrátim.

V	 Giraltovciach	 ste	 už	 dávnejšie	V	 Giraltovciach	 ste	 už	 dávnejšie	
nehrali	...	Naposledy	niekedy	v	roku	nehrali	...	Naposledy	niekedy	v	roku	
2010.	Prečo?		2010.	Prečo?		

Asi je to vec dopytu. Ak nás niekto Asi je to vec dopytu. Ak nás niekto 
pozve, radi prı́deme. Netreba však pozve, radi prı́deme. Netreba však 
zabudnúť, že je to spojené s množ-zabudnúť, že je to spojené s množ-
stvom práce. Od propagácie cez stvom práce. Od propagácie cez 
predaj lı́stkov, prenájom vhodného predaj lı́stkov, prenájom vhodného 
priestoru či zabezpečenie firmy, ktorá priestoru či zabezpečenie firmy, ktorá 
poskytne kvalitné  ozvučenie a poskytne kvalitné  ozvučenie a 
osvetlenie. A ak sa koncert koná v exte-osvetlenie. A ak sa koncert koná v exte-
riéri, nevyhnutné sú SBS, zdravotná riéri, nevyhnutné sú SBS, zdravotná 
služba aj nejaký organizačný tı́m. služba aj nejaký organizačný tı́m. 
Samozrejme, to všetko je spojené         Samozrejme, to všetko je spojené         
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napriek stavu, v akom sa naše škol-
stvo nachádza, sa k učeniu vrátim.

V	 Giraltovciach	 ste	 už	 dávnejšie	
nehrali	...	Naposledy	niekedy	v	roku	
2010.	Prečo?		

Asi je to vec dopytu. Ak nás niekto 
pozve, radi prı́deme. Netreba však 
zabudnúť, že je to spojené s množ-
stvom práce. Od propagácie cez 
predaj lı́stkov, prenájom vhodného 
priestoru či zabezpečenie firmy, ktorá 
poskytne kvalitné  ozvučenie a 
osvetlenie. A ak sa koncert koná v exte-
riéri, nevyhnutné sú SBS, zdravotná 
služba aj nejaký organizačný tı́m. 
Samozrejme, to všetko je spojené         
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Tento list som sa rozhodla napıśať Tento list som sa rozhodla napıśať 
sama sebe do budúcnosti, nie sama sebe do budúcnosti, nie 
preto, že by som chcela oklamať preto, že by som chcela oklamať 
sklerózu alebo zabrániť stareckej sklerózu alebo zabrániť stareckej 
demencii. Je nepravdepodobné, že demencii. Je nepravdepodobné, že 
by mi to pomohlo. Ale možno ma by mi to pomohlo. Ale možno ma 
to zachráni pred niektorými to zachráni pred niektorými 
chybami…chybami…

Pamätáte si, v detstve a v mladosti Pamätáte si, v detstve a v mladosti 
počúvate nekonečné morálne počúvate nekonečné morálne 
poučovanie dospelých, sledujete, poučovanie dospelých, sledujete, 
ako sa rodičia hádajú, ako sa starı ́ako sa rodičia hádajú, ako sa starı ́
ľudia hlúpo správajú a vtedy si ľudia hlúpo správajú a vtedy si 
poviete: „Keď raz budem dospelá poviete: „Keď raz budem dospelá 
ja, nikdy sa k svojim deťom tak ja, nikdy sa k svojim deťom tak 
správať nebudem! Nebudem vyze-správať nebudem! Nebudem vyze-
rať tak smiešne! Nikdy nebudem rať tak smiešne! Nikdy nebudem 
opakovať všetky tieto chyby! A opakovať všetky tieto chyby! A 
potom, o niekoľko rokov neskôr, potom, o niekoľko rokov neskôr, 
sa zdesıt́ e, keď zistıt́e, že občas sa zdesıt́ e, keď zistıt́e, že občas 
robı́te to isté: kričı́te na dieťa, robı́te to isté: kričı́te na dieťa, 
opakujete banality, hromadı́te         opakujete banality, hromadı́te         
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sklerózu alebo zabrániť stareckej 
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by mi to pomohlo. Ale možno ma 
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poučovanie dospelých, sledujete, 
ako sa rodičia hádajú, ako sa starı ́
ľudia hlúpo správajú a vtedy si 
poviete: „Keď raz budem dospelá 
ja, nikdy sa k svojim deťom tak 
správať nebudem! Nebudem vyze-
rať tak smiešne! Nikdy nebudem 
opakovať všetky tieto chyby! A 
potom, o niekoľko rokov neskôr, 
sa zdesıt́ e, keď zistıt́e, že občas 
robı́te to isté: kričı́te na dieťa, 
opakujete banality, hromadı́te         

s nákladmi, ktoré treba pokryť. No a s nákladmi, ktoré treba pokryť. No a 
potom už sa len modliť, aby vyšlo potom už sa len modliť, aby vyšlo 
počasie a bola hojná návštevnosť. V počasie a bola hojná návštevnosť. V 
opačnom prıṕade sa môžete ako uspo-opačnom prıṕade sa môžete ako uspo-
riadateľ dostať do problémov.riadateľ dostať do problémov.

Čo	 by	 si	 odkázal	 čitateľom	 mest-Čo	 by	 si	 odkázal	 čitateľom	 mest-
ského	 Spravodajcu,	 našim	 rodným	ského	 Spravodajcu,	 našim	 rodným	
Giraltovčanom?Giraltovčanom?

Aby napriek dobe, v ktorej žijeme a Aby napriek dobe, v ktorej žijeme a 
ktorú v konečnom dôsledku tvorıḿe ktorú v konečnom dôsledku tvorıḿe 
my sami, sme ostali pozitıv́ni, no nie my sami, sme ostali pozitıv́ni, no nie 

s nákladmi, ktoré treba pokryť. No a 
potom už sa len modliť, aby vyšlo 
počasie a bola hojná návštevnosť. V 
opačnom prıṕade sa môžete ako uspo-
riadateľ dostať do problémov.

Čo	 by	 si	 odkázal	 čitateľom	 mest-
ského	 Spravodajcu,	 našim	 rodným	
Giraltovčanom?

Aby napriek dobe, v ktorej žijeme a 
ktorú v konečnom dôsledku tvorıḿe 
my sami, sme ostali pozitıv́ni, no nie 

bez ohľadu na realitu a na to, čo sa bez ohľadu na realitu a na to, čo sa 
deje. To by nás malo viesť k hľadaniu deje. To by nás malo viesť k hľadaniu 
možnostı,́ a tým aj nádeje na lepšiu možnostı,́ a tým aj nádeje na lepšiu 
budúcnosť.budúcnosť.

Milan, ďakujeme za exkluzıv́ny rozho-Milan, ďakujeme za exkluzıv́ny rozho-
vor a želáme tebe aj tvojim prıb́uz-vor a želáme tebe aj tvojim prıb́uz-
ným veľa zdravia a kapele Kandrá-ným veľa zdravia a kapele Kandrá-
čovci	veľa úspechov v ďalšej hudobnej čovci	veľa úspechov v ďalšej hudobnej 
kariére. kariére. 

Text:	Vladislav	KristiňákText:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	archív	Milana	MaťašaFoto:	archív	Milana	Maťaša

bez ohľadu na realitu a na to, čo sa 
deje. To by nás malo viesť k hľadaniu 
možnostı,́ a tým aj nádeje na lepšiu 
budúcnosť.

Milan, ďakujeme za exkluzıv́ny rozho-
vor a želáme tebe aj tvojim prıb́uz-
ným veľa zdravia a kapele Kandrá-
čovci	veľa úspechov v ďalšej hudobnej 
kariére. 

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	archív	Milana	Maťaša

Dvanásť	ponaučení	pre	samu	sebaDvanásť	ponaučení	pre	samu	sebaDvanásť	ponaučení	pre	samu	seba
Keď budem staráKeď budem staráKeď budem stará
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v svojom slovnıḱu urážky, tvrdohlavo v svojom slovnıḱu urážky, tvrdohlavo 
si vyžadujete pozornosť a vďačnosť... si vyžadujete pozornosť a vďačnosť... 
Bodaj by ste si vtedy spomenuli na to Bodaj by ste si vtedy spomenuli na to 
ako vás to kedysi dávno hnevalo.ako vás to kedysi dávno hnevalo.

Preto som pre seba pripravila tucet Preto som pre seba pripravila tucet 
týchto poznámok na základe mojich týchto poznámok na základe mojich 
súčasných skúsenostı ́ a pozorovanı.́ súčasných skúsenostı ́ a pozorovanı.́ 
Dúfam, že za pár desaťročı,́ ak budem Dúfam, že za pár desaťročı,́ ak budem 
nažive a ak sa náš bláznivý svet do tej nažive a ak sa náš bláznivý svet do tej 
doby úplne nezničı,́ padne mi na ne doby úplne nezničı,́ padne mi na ne 
zrak a pomôžu mi vyhnúť sa hlúpym zrak a pomôžu mi vyhnúť sa hlúpym 
činom a smiešnym situáciám. A činom a smiešnym situáciám. A 
možno sa niečo z toho hodı ́aj vám.možno sa niečo z toho hodı ́aj vám.

Takže, drahá moja, keď budeš stará…Takže, drahá moja, keď budeš stará…

1. Nikdy nikoho nepoučuj. Aj keď s 1. Nikdy nikoho nepoučuj. Aj keď s 
určitosťou vieš, že máš pravdu. určitosťou vieš, že máš pravdu. 
Spomeň si, ako ťa to niekedy obťažo-Spomeň si, ako ťa to niekedy obťažo-
valo. A ako si dodržiavala rady star-valo. A ako si dodržiavala rady star-
šıćh.šıćh.

2. Nepokúšaj sa pomôcť iným, ak ťa o 2. Nepokúšaj sa pomôcť iným, ak ťa o 
to vyslovene nežiadajú. Neviaž sa na to vyslovene nežiadajú. Neviaž sa na 
nikoho. Nesnaž sa chrániť svojich blıź-nikoho. Nesnaž sa chrániť svojich blıź-
kych pred všetkými nešťastiami na kych pred všetkými nešťastiami na 
svete. Len ich jednoducho miluj.svete. Len ich jednoducho miluj.

3. Nesťažuj sa! Na zdravie, susedov, 3. Nesťažuj sa! Na zdravie, susedov, 
vládu, dôchodkový systém! Nehraj sa vládu, dôchodkový systém! Nehraj sa 
na starú ženu, ktorá ledva sedı́ na na starú ženu, ktorá ledva sedı́ na 
lavičke pri vchode.lavičke pri vchode.

4. Nečakaj na vďaku od detı.́ Pamätaj 4. Nečakaj na vďaku od detı.́ Pamätaj 
si, že nevďačné deti neexistujú, sú len si, že nevďačné deti neexistujú, sú len 
hlúpi rodičia čakajúci na vďačnosť od hlúpi rodičia čakajúci na vďačnosť od 
detı.́detı.́

5. Nehovor vety ako: „Ja vo vašom 5. Nehovor vety ako: „Ja vo vašom 
veku…“, „Dala som vám tie najlepšie veku…“, „Dala som vám tie najlepšie 
roky…“, „Som staršia, takže viem roky…“, „Som staršia, takže viem 
lepšie…“ Toto je neznesiteľné!lepšie…“ Toto je neznesiteľné!

v svojom slovnıḱu urážky, tvrdohlavo 
si vyžadujete pozornosť a vďačnosť... 
Bodaj by ste si vtedy spomenuli na to 
ako vás to kedysi dávno hnevalo.

Preto som pre seba pripravila tucet 
týchto poznámok na základe mojich 
súčasných skúsenostı ́ a pozorovanı.́ 
Dúfam, že za pár desaťročı,́ ak budem 
nažive a ak sa náš bláznivý svet do tej 
doby úplne nezničı,́ padne mi na ne 
zrak a pomôžu mi vyhnúť sa hlúpym 
činom a smiešnym situáciám. A 
možno sa niečo z toho hodı ́aj vám.

Takže, drahá moja, keď budeš stará…

1. Nikdy nikoho nepoučuj. Aj keď s 
určitosťou vieš, že máš pravdu. 
Spomeň si, ako ťa to niekedy obťažo-
valo. A ako si dodržiavala rady star-
šıćh.

2. Nepokúšaj sa pomôcť iným, ak ťa o 
to vyslovene nežiadajú. Neviaž sa na 
nikoho. Nesnaž sa chrániť svojich blıź-
kych pred všetkými nešťastiami na 
svete. Len ich jednoducho miluj.

3. Nesťažuj sa! Na zdravie, susedov, 
vládu, dôchodkový systém! Nehraj sa 
na starú ženu, ktorá ledva sedı́ na 
lavičke pri vchode.

4. Nečakaj na vďaku od detı.́ Pamätaj 
si, že nevďačné deti neexistujú, sú len 
hlúpi rodičia čakajúci na vďačnosť od 
detı.́

5. Nehovor vety ako: „Ja vo vašom 
veku…“, „Dala som vám tie najlepšie 
roky…“, „Som staršia, takže viem 
lepšie…“ Toto je neznesiteľné!

6. Ak máš vnúčatá, netrvaj na tom, aby 6. Ak máš vnúčatá, netrvaj na tom, aby 
ťa volali menom a nie starou mamou ťa volali menom a nie starou mamou 
či babkou. Je to hlúpe.či babkou. Je to hlúpe.

7. Neutrať posledné peniaze na 7. Neutrať posledné peniaze na 
nejakú omladzujúcu procedúru. Je to nejakú omladzujúcu procedúru. Je to 
zbytočné. Lepšie je minúť ich na výlet zbytočné. Lepšie je minúť ich na výlet 
či cestovanie.či cestovanie.

8. Neobzeraj sa v zrkadle a nerob si 8. Neobzeraj sa v zrkadle a nerob si 
make-up v tmavej miestnosti. Neli-make-up v tmavej miestnosti. Neli-
choť si a skús vyzerať čo najelegant-choť si a skús vyzerať čo najelegant-
nejšie. Nie mlado ale elegantne. Ver nejšie. Nie mlado ale elegantne. Ver 
mi – bude to lepšie.mi – bude to lepšie.

9. Postaraj sa o svojho muža, aj keď sa 9. Postaraj sa o svojho muža, aj keď sa 
z neho stal vráskavý, bezmocný, uhun-z neho stal vráskavý, bezmocný, uhun-
draný starý muž. Nezabúdaj, že draný starý muž. Nezabúdaj, že 
kedysi bol mladý, silný a veselý. A kedysi bol mladý, silný a veselý. A 
určite je to jeden z mála, ktorý si určite je to jeden z mála, ktorý si 
pamätá na to keď si bola mladá, štıh́la pamätá na to keď si bola mladá, štıh́la 
a krásna. A možno je jediný, kto ťa a krásna. A možno je jediný, kto ťa 
teraz naozaj potrebuje…teraz naozaj potrebuje…

10. Nesnaž sa stoj čo stoj držať krok s 10. Nesnaž sa stoj čo stoj držať krok s 
dobou a za každú cenu: porozumieť dobou a za každú cenu: porozumieť 
novým technológiám, nemusıš́ manu-novým technológiám, nemusıš́ manu-
álne sledovať novinky, neustále sa álne sledovať novinky, neustále sa 
učiť niečo nové, aby si náhodou neza-učiť niečo nové, aby si náhodou neza-
ostala za životom. Je to smiešne. Rob ostala za životom. Je to smiešne. Rob 
to, čo sa ti páči. A koľko sa ti dá!to, čo sa ti páči. A koľko sa ti dá!

11. Neobviňuj sa za nič. Bez ohľadu na 11. Neobviňuj sa za nič. Bez ohľadu na 
to, aký je tvoj život alebo život tvojich to, aký je tvoj život alebo život tvojich 
detı,́ urobila si všetko, čo si mohla.detı,́ urobila si všetko, čo si mohla.

12. V AKEJKOĽVEK SITUA� CII SI 12. V AKEJKOĽVEK SITUA� CII SI 
ZACHOVAJ DO� STOJNOST� ! Až do ZACHOVAJ DO� STOJNOST� ! Až do 
konca! Posnaž sa drahá, je to naozaj konca! Posnaž sa drahá, je to naozaj 
veľmi dôležité. A pamätaj si, že ak si veľmi dôležité. A pamätaj si, že ak si 
stále nažive, niekto ťa potrebuje.stále nažive, niekto ťa potrebuje.

	Autor:	Diana	Balynskaja,	internet	Autor:	Diana	Balynskaja,	internet
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7. Neutrať posledné peniaze na 
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určite je to jeden z mála, ktorý si 
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Október v záhradeOktóber v záhradeOktóber v záhrade
Začiatkom mesiaca už občas hrozia Začiatkom mesiaca už občas hrozia 
mrazı́ky. Uhorky, cukety, baklažány, mrazı́ky. Uhorky, cukety, baklažány, 
struky fazule, mrkva, cvikla a zeler struky fazule, mrkva, cvikla a zeler 
neznášajú mráz, preto ich musı́me neznášajú mráz, preto ich musı́me 
včas pozbierať. Tým končia vegetáciu.včas pozbierať. Tým končia vegetáciu.

Ružičkový a hlávkový kel a pór Ružičkový a hlávkový kel a pór 
znášajú slabšie mrazy. Petržlen a znášajú slabšie mrazy. Petržlen a 
paštrnák môžeme bez obáv nechať paštrnák môžeme bez obáv nechať 
prezimoval na záhone. Ak sme boli prezimoval na záhone. Ak sme boli 
nútenı́ obrať aj nedozreté plody nútenı́ obrať aj nedozreté plody 
rajčiakov, ukladáme ich do sklených rajčiakov, ukladáme ich do sklených 
5-litrových pohárov. Pomaly dozrejú 5-litrových pohárov. Pomaly dozrejú 
a zachovajú si chuť.a zachovajú si chuť.

Predpokladom úspechu pestovania Predpokladom úspechu pestovania 
väčšiny druhov je vápnenie pôdy. väčšiny druhov je vápnenie pôdy. 
Vápnenie ničı ́ pôdne huby, ktoré sú Vápnenie ničı ́ pôdne huby, ktoré sú 
dôvodom vzniku chorôb rastlı́n.  dôvodom vzniku chorôb rastlı́n.  
Nedostatok spôsobı ́zahnıv́anie kore-Nedostatok spôsobı ́zahnıv́anie kore-
ňov a nádorovitosť hlúbovıń.ňov a nádorovitosť hlúbovıń.

Začiatkom mesiaca už občas hrozia 
mrazı́ky. Uhorky, cukety, baklažány, 
struky fazule, mrkva, cvikla a zeler 
neznášajú mráz, preto ich musı́me 
včas pozbierať. Tým končia vegetáciu.

Ružičkový a hlávkový kel a pór 
znášajú slabšie mrazy. Petržlen a 
paštrnák môžeme bez obáv nechať 
prezimoval na záhone. Ak sme boli 
nútenı́ obrať aj nedozreté plody 
rajčiakov, ukladáme ich do sklených 
5-litrových pohárov. Pomaly dozrejú 
a zachovajú si chuť.

Predpokladom úspechu pestovania 
väčšiny druhov je vápnenie pôdy. 
Vápnenie ničı ́ pôdne huby, ktoré sú 
dôvodom vzniku chorôb rastlı́n.  
Nedostatok spôsobı ́zahnıv́anie kore-
ňov a nádorovitosť hlúbovıń.

Napriek predlžujúcim sa nociam a Napriek predlžujúcim sa nociam a 
ranným hmlám má október aj svoje ranným hmlám má október aj svoje 
čaro v dozrievanı́ neskorých odrôd  čaro v dozrievanı́ neskorých odrôd  
ovocia a krásnom sfarbenı ́lıśtia.ovocia a krásnom sfarbenı ́lıśtia.

Po 15. októbri začneme s výsadbou Po 15. októbri začneme s výsadbou 
jablonı,́ hrušiek, sliviek a bobuľovıń. jablonı,́ hrušiek, sliviek a bobuľovıń. 
Broskyne, marhule, mandle, orechy aj Broskyne, marhule, mandle, orechy aj 
čerešne sadıḿe radšej na jar.čerešne sadıḿe radšej na jar.

Pred zimnými mrazmi môžeme chrá-Pred zimnými mrazmi môžeme chrá-
niť kmene natretıḿ roztokom vápen-niť kmene natretıḿ roztokom vápen-
ného mlieka.ného mlieka.

Pripevnenı́m lepových pásov na Pripevnenı́m lepových pásov na 
kmene stromov začiatkom mesiaca kmene stromov začiatkom mesiaca 
zabránime húseniciam, aby sa dostali zabránime húseniciam, aby sa dostali 
do korún.do korún.

Už na jeseň po opadanı ́listov môžeme Už na jeseň po opadanı ́listov môžeme 
ošetriť broskyne proti kučeravosti.ošetriť broskyne proti kučeravosti.

 Ľubomír	Krupa Ľubomír	Krupa

Napriek predlžujúcim sa nociam a 
ranným hmlám má október aj svoje 
čaro v dozrievanı́ neskorých odrôd  
ovocia a krásnom sfarbenı ́lıśtia.

Po 15. októbri začneme s výsadbou 
jablonı,́ hrušiek, sliviek a bobuľovıń. 
Broskyne, marhule, mandle, orechy aj 
čerešne sadıḿe radšej na jar.

Pred zimnými mrazmi môžeme chrá-
niť kmene natretıḿ roztokom vápen-
ného mlieka.

Pripevnenı́m lepových pásov na 
kmene stromov začiatkom mesiaca 
zabránime húseniciam, aby sa dostali 
do korún.

Už na jeseň po opadanı ́listov môžeme 
ošetriť broskyne proti kučeravosti.

 Ľubomír	Krupa
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Spoločenská rubrika
Narodili	sa:	Narodili	sa:	

 Timea Varganinová,  Amy Fedáková,  Timea Varganinová,  Amy Fedáková, 

 Eleonóra Katriňaková,  Oliver Sirota,  Eleonóra Katriňaková,  Oliver Sirota, 

 Dávid Lechman,  Vivien Harajdová,  Dávid Lechman,  Vivien Harajdová, 

 Natália Gdovinová  a  Dávid Hvišč.  Natália Gdovinová  a  Dávid Hvišč. 

Navždy	nás	opustili:	Navždy	nás	opustili:	

05.09.2022 Helena S� ramková (1931) a Jozef Mati (1944); 05.09.2022 Helena S� ramková (1931) a Jozef Mati (1944); 
06.09.2022 Ing. Andrej Pribula (1947); 06.09.2022 Ing. Andrej Pribula (1947); 
07.09.2022 Magdaléna Cvikliková (1943); 07.09.2022 Magdaléna Cvikliková (1943); 
10.09.2022 Juraj Pribula (1950); 10.09.2022 Juraj Pribula (1950); 
11.09.2022 Aneta Križánková (2022)11.09.2022 Aneta Križánková (2022)

Svoje	životné	jubileá	v	októbri	osláviaSvoje	životné	jubileá	v	októbri	oslávia

85	rokov 70	rokov85	rokov 70	rokov Anna Kožlejová a Tomáš Sokol;   Anna Kožlejová a Tomáš Sokol;  
Verona Gabčová, Juraj Kmec, Mária Kollárová, Mária Verona Gabčová, Juraj Kmec, Mária Kollárová, Mária 
Matejová, Anna Vavreková;  Viera Hliboká, Matejová, Anna Vavreková;  Viera Hliboká, 65	rokov65	rokov
Ján Jurč, Ladislav Kurečaj, Anton Lejko;  Ján Jurč, Ladislav Kurečaj, Anton Lejko;  60	rokov60	rokov
Darina Eliašová, S� tefan Fedák, Jozef Horvát, Darina Eliašová, S� tefan Fedák, Jozef Horvát, 
Svetlana Maťašová, Jolana Mitrášová, Ľudmila Svetlana Maťašová, Jolana Mitrášová, Ľudmila 
S�oltésová;  Michal Daňo, Valéria Mitaľová, S�oltésová;  Michal Daňo, Valéria Mitaľová, 55	rokov	55	rokov	
Ľuboš Varganin; Slávka Antoliková, Slavo-Ľuboš Varganin; Slávka Antoliková, Slavo-50	rokov	50	rokov	
mıŕ Baňas, Mgr. Monika Berková, Bibiána Dzurišová mıŕ Baňas, Mgr. Monika Berková, Bibiána Dzurišová 
Monika Komorová a Mária Zvodzová.Monika Komorová a Mária Zvodzová.

Manželstvo	uzavreli:	Manželstvo	uzavreli:	

Tomáš Pastirčák a Zuzana Maxová; Bc. Ľubomıŕ Sabol a Tomáš Pastirčák a Zuzana Maxová; Bc. Ľubomıŕ Sabol a 
Bc. Paula Migašová; Jozef Košč a Petra Staruchová; Lukáš Bc. Paula Migašová; Jozef Košč a Petra Staruchová; Lukáš 
C�abala a Bc. Iveta Tkáčová; Ing. Lukáš Hermanovský a C�abala a Bc. Iveta Tkáčová; Ing. Lukáš Hermanovský a 
Ľudmila Petrová; Jaroslav Kurečaj a Dana Zbilá; Dávid Ľudmila Petrová; Jaroslav Kurečaj a Dana Zbilá; Dávid 
Jacak a Mgr. Natália Jurčenková; Bohuš Mitráš a Veronika Jacak a Mgr. Natália Jurčenková; Bohuš Mitráš a Veronika 
HorvátováHorvátová
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Slovenska krı́žom-krážom, na Slovenska krı́žom-krážom, na 
každej ceste stál na schodıḱ och pri každej ceste stál na schodıḱ och pri 
vodičovi a bolo jedno, či sa šlo do vodičovi a bolo jedno, či sa šlo do 
Stropkova alebo do C�adce, Bytče, Stropkova alebo do C�adce, Bytče, 
Detvy, Ružomberka alebo do Detvy, Ružomberka alebo do 
Bardejovskej Novej Vsi. Bol to jedi-Bardejovskej Novej Vsi. Bol to jedi-
nečný „malý hasák“. Okrem toho nečný „malý hasák“. Okrem toho 
hral za mládež Slovana, i v Marha-hral za mládež Slovana, i v Marha-
ni. Bol tréner dorastu aj dlhoročný ni. Bol tréner dorastu aj dlhoročný 
funkcionár. Bol to najvernejšı ́fanú-funkcionár. Bol to najvernejšı ́fanú-
šik – a toto označenie tu ostane šik – a toto označenie tu ostane 
navždy.navždy.

Prvého vıť́azstva v III. lige sa už Prvého vıť́azstva v III. lige sa už 
nedočkal a jeho miesto na štadi-nedočkal a jeho miesto na štadi-
óne zostalo prázdne.óne zostalo prázdne.

	Jozef,	odpočívaj	v	pokoji!	Jozef,	odpočívaj	v	pokoji!

Miroslav	DeutschMiroslav	Deutsch

Slovenska krı́žom-krážom, na 
každej ceste stál na schodıḱ och pri 
vodičovi a bolo jedno, či sa šlo do 
Stropkova alebo do C�adce, Bytče, 
Detvy, Ružomberka alebo do 
Bardejovskej Novej Vsi. Bol to jedi-
nečný „malý hasák“. Okrem toho 
hral za mládež Slovana, i v Marha-
ni. Bol tréner dorastu aj dlhoročný 
funkcionár. Bol to najvernejšı ́fanú-
šik – a toto označenie tu ostane 
navždy.

Prvého vıť́azstva v III. lige sa už 
nedočkal a jeho miesto na štadi-
óne zostalo prázdne.

	Jozef,	odpočívaj	v	pokoji!

Miroslav	Deutsch

V pondelok 5. septembra 2022 V pondelok 5. septembra 2022 
obletela naše mesto bleskovou obletela naše mesto bleskovou 
rýchlosťou smutná správa. Vo rýchlosťou smutná správa. Vo 
veku 78 rokov zomrel pán Jozef veku 78 rokov zomrel pán Jozef 
MATI najstaršı́. Bol to známy MATI najstaršı́. Bol to známy 
občan mesta Giraltovce, a navyše občan mesta Giraltovce, a navyše 
veľký priaznivec giraltovského veľký priaznivec giraltovského 
športu. Najviac však fandil futba-športu. Najviac však fandil futba-
lu. Nečudo, veď patril do  futbalo-lu. Nečudo, veď patril do  futbalo-
vej rodiny Matiovcov. On sı́ce vej rodiny Matiovcov. On sı́ce 
nedostal do vienka futbalový nedostal do vienka futbalový 
talent ako jeho bratia Emil, Pavol a talent ako jeho bratia Emil, Pavol a 
Ladislav, ale vernosť klubu Slovan Ladislav, ale vernosť klubu Slovan 
Giraltovce si zachoval po celý Giraltovce si zachoval po celý 
život. Fandil vždy doma aj vonku život. Fandil vždy doma aj vonku 
niekoľkým generáciám. Precesto-niekoľkým generáciám. Precesto-
val  so svojı́m Slovanom pol val  so svojı́m Slovanom pol 
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rýchlosťou smutná správa. Vo 
veku 78 rokov zomrel pán Jozef 
MATI najstaršı́. Bol to známy 
občan mesta Giraltovce, a navyše 
veľký priaznivec giraltovského 
športu. Najviac však fandil futba-
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vej rodiny Matiovcov. On sı́ce 
nedostal do vienka futbalový 
talent ako jeho bratia Emil, Pavol a 
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Giraltovce si zachoval po celý 
život. Fandil vždy doma aj vonku 
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val  so svojı́m Slovanom pol 

ODIŠIEL NAJVERNEJŠÍ FANÚŠIKODIŠIEL NAJVERNEJŠÍ FANÚŠIKODIŠIEL NAJVERNEJŠÍ FANÚŠIK

Jozef	Mati	druhý	zľavaJozef	Mati	druhý	zľavaJozef	Mati	druhý	zľava
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V septembri odohral náš mladý tıḿ V septembri odohral náš mladý tıḿ 
štyri stretnutia, v ktorých zıśkal 5 štyri stretnutia, v ktorých zıśkal 5 
bodov. V 5. kole sa predstavil v bodov. V 5. kole sa predstavil v 
Poprade,	kde sme v zápase bohatom Poprade,	kde sme v zápase bohatom 
na šance gól nevideli, a to aj vďaka na šance gól nevideli, a to aj vďaka 
skvelým zákrokom oboch gólma-skvelým zákrokom oboch gólma-
nov. S Popradčanmi to bola už tretia nov. S Popradčanmi to bola už tretia 
remı́za v rade, ktorá znamenala remı́za v rade, ktorá znamenala 
prvý bod na našom konte v novom prvý bod na našom konte v novom 
ročnıḱu. V šiestom kole sme sa po ročnıḱu. V šiestom kole sme sa po 
d l hýc h  dva n á s t i c h  t ý ž d ň o c h d l hýc h  dva n á s t i c h  t ý ž d ň o c h 
konečne predstavili na domácom konečne predstavili na domácom 
štadióne. Ten medzitým zıśkal vidi-štadióne. Ten medzitým zıśkal vidi-
teľné vylepšenia, ktoré nariadil SFZ. teľné vylepšenia, ktoré nariadil SFZ. 
Premiérovo sme privıt́ali TJ	 Baník	Premiérovo sme privıt́ali TJ	 Baník	
Kalinovo z juhu stredného Sloven-Kalinovo z juhu stredného Sloven-
ska. Do stretnutia sme mali výborný ska. Do stretnutia sme mali výborný 
vstup s tromi veľkými šancami a tie vstup s tromi veľkými šancami a tie 
vyústili do gólu Borisa	 Pončáka. vyústili do gólu Borisa	 Pončáka. 
Potom prebrali iniciatıv́u hostia, Potom prebrali iniciatıv́u hostia, 
ktorı ́mali na ihrisku hráčov z kádra ktorı ́mali na ihrisku hráčov z kádra 
FK	Podbrezová (v tej dobe nečakaný FK	Podbrezová (v tej dobe nečakaný 
lıd́er Fortuna	ligy). Naši odolávali a lıd́er Fortuna	ligy). Naši odolávali a 
naďalej hrozili brejkmi. V druhom naďalej hrozili brejkmi. V druhom 
polčase sa na ihrisku poriadne polčase sa na ihrisku poriadne 
iskrilo po tvrdých osobných súbo-iskrilo po tvrdých osobných súbo-
joch. Hostia vyrovnali z nevinnej joch. Hostia vyrovnali z nevinnej 
situácie 15 minút pred koncom.         situácie 15 minút pred koncom.         
V závere už obom tıḿom chýbali sily V závere už obom tıḿom chýbali sily 
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lıd́er Fortuna	ligy). Naši odolávali a 
naďalej hrozili brejkmi. V druhom 
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na strhnutie vıť́azstva na svoju stra-na strhnutie vıť́azstva na svoju stra-
nu, takže remıźa 1 : 1 bola nakoniec nu, takže remıźa 1 : 1 bola nakoniec 
spravodlivá v celkovo  zaujıḿavom spravodlivá v celkovo  zaujıḿavom 
stretnutı.́ V 7. kole sme cestovali do stretnutı.́ V 7. kole sme cestovali do 
Sniny, kde sme utrpeli najvyššiu Sniny, kde sme utrpeli najvyššiu 
prehru v novodobých dejinách prehru v novodobých dejinách 
n á š h o  k l u b u .  M y  ve r ı́ m e ,  ž e n á š h o  k l u b u .  M y  ve r ı́ m e ,  ž e 
podobný debakel sa už nezopakuje, podobný debakel sa už nezopakuje, 
lebo dvojciferné prehry sú hazar-lebo dvojciferné prehry sú hazar-
dom nielen s renomé klubu s viac dom nielen s renomé klubu s viac 
než storočnou históriou, ale aj s než storočnou históriou, ale aj s 
priazňou verných fanúšikov. Za priazňou verných fanúšikov. Za 
týmto čiernym dňom sme urobili týmto čiernym dňom sme urobili 
deliacu čiaru odhodlaným a bojov-deliacu čiaru odhodlaným a bojov-
ným výkonom v ôsmom kole proti ným výkonom v ôsmom kole proti 
n e d áv n e m u  d r u h o l i g i s tov i  z n e d áv n e m u  d r u h o l i g i s tov i  z 
Námestova. Súpera sme pustili len Námestova. Súpera sme pustili len 
do jednej šance, zato my sme v do jednej šance, zato my sme v 
druhom dejstve zahadzovali jednu druhom dejstve zahadzovali jednu 
tutovku za druhou. Trpezlivosť tutovku za druhou. Trpezlivosť 
tentoraz priniesla kyticu ružı́ v tentoraz priniesla kyticu ružı́ v 
nadstavenom čase, keď sme po nadstavenom čase, keď sme po 
kopiacich sa zmätkoch v obrane kopiacich sa zmätkoch v obrane 
hostı ́využili posledný rohový kop v hostı ́využili posledný rohový kop v 
nadstavenom čase. Takú eufóriu nadstavenom čase. Takú eufóriu 
ako po zásahu kapitána J ána ako po zásahu kapitána J ána 
Tomáška sme na našom trávniku už Tomáška sme na našom trávniku už 
dávno nezažili. Nádherný moment. dávno nezažili. Nádherný moment. 
Presne takto sa bojuje o tri treťoli-Presne takto sa bojuje o tri treťoli-
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Presne takto sa bojuje o tri treťoli-

III.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHODIII.  LIGA VÝCHOD
PRVÉ BODY V NOVOM ROČNÍKU, PRVÉ BODY V NOVOM ROČNÍKU, 

AJ REKORDNÁ PREHRAAJ REKORDNÁ PREHRA

PRVÉ BODY V NOVOM ROČNÍKU, 

AJ REKORDNÁ PREHRA



9. kolo 9. kolo 

FK Spišská Nová Ves – MFK	Slovan FK Spišská Nová Ves – MFK	Slovan 

1. 10. 2022, 15.001. 10. 2022, 15.00

10. kolo 10. kolo 

MFK	Slovan – Partizán Bardejov MFK	Slovan – Partizán Bardejov 

8. 10. 2022, 15.008. 10. 2022, 15.00

11. kolo 11. kolo 

Slávia TU Košice – MFK	Slovan	Slávia TU Košice – MFK	Slovan	

16. 10. 2022, 11.0016. 10. 2022, 11.00

12. kolo 12. kolo 

FTC Fiľakovo – MFK	SlovanFTC Fiľakovo – MFK	Slovan

23. 10. 2022, 14.3023. 10. 2022, 14.30

13. kolo 13. kolo 

MFK	Slovan – 1. FK Svidnıḱ, MFK	Slovan – 1. FK Svidnıḱ, 

29. 10. 2022, 13.3029. 10. 2022, 13.30

Text:	Vladislav	Kristiňák	Text:	Vladislav	Kristiňák	

Foto:	Ladislav	LukáčFoto:	Ladislav	Lukáč
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gové body. Až do záverečného gové body. Až do záverečného 
hvizdu rozhodcu. Na čele tabuľky hvizdu rozhodcu. Na čele tabuľky 
III. ligy Východ ostáva po 8. kole III. ligy Východ ostáva po 8. kole 
Odeva	 Lipany, jediným neporaze-Odeva	 Lipany, jediným neporaze-
ným z celého pelotónu je Partizán	ným z celého pelotónu je Partizán	
Bardejov.	 Na chvoste tabuľky sme Bardejov.	 Na chvoste tabuľky sme 
preskočili Fiľakovo.	Kráľom remıź je preskočili Fiľakovo.	Kráľom remıź je 
zatiaľ Baník	 Kalinovo,	 ktorý stále zatiaľ Baník	 Kalinovo,	 ktorý stále 
čaká na svoje prvé vı́ťazstvo v čaká na svoje prvé vı́ťazstvo v 
novom ročnıḱu.novom ročnıḱu.

V októbri budeme bojovať o 15 V októbri budeme bojovať o 15 
bodov. Na programe je päť duelov 9. bodov. Na programe je päť duelov 9. 
až 13. kola, z nich tri na ihriskách až 13. kola, z nich tri na ihriskách 
súperov a dve veľké derby na domá-súperov a dve veľké derby na domá-
com trávniku. com trávniku. 

gové body. Až do záverečného 
hvizdu rozhodcu. Na čele tabuľky 
III. ligy Východ ostáva po 8. kole 
Odeva	 Lipany, jediným neporaze-
ným z celého pelotónu je Partizán	
Bardejov.	 Na chvoste tabuľky sme 
preskočili Fiľakovo.	Kráľom remıź je 
zatiaľ Baník	 Kalinovo,	 ktorý stále 
čaká na svoje prvé vı́ťazstvo v 
novom ročnıḱu.

V októbri budeme bojovať o 15 
bodov. Na programe je päť duelov 9. 
až 13. kola, z nich tri na ihriskách 
súperov a dve veľké derby na domá-
com trávniku. 
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