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Nechce	še	mi	vobec	veric,Nechce	še	mi	vobec	veric,

že	daľši	rok	je	v	čudu.že	daľši	rok	je	v	čudu.

S	minulym	sme	ani	tydzeňS	minulym	sme	ani	tydzeň

nezažili	nudu.nezažili	nudu.

Vo	februaru	v	Čine	horelVo	februaru	v	Čine	horel

oheň	olympijsky.oheň	olympijsky.

Na	oskaroch	v	marcu	dostalNa	oskaroch	v	marcu	dostal

moderator	na	pisky.moderator	na	pisky.

Pozdvihaľi	še	zaš	ceny,Pozdvihaľi	še	zaš	ceny,

no	ne	ľudzom	nalada,	no	ne	ľudzom	nalada,	

na	Slovensku	–	jak	inakši,na	Slovensku	–	jak	inakši,

spadla	daľša	vlada.spadla	daľša	vlada.

V	decembru	z	Kataru	zlatoV	decembru	z	Kataru	zlato

odňis	sebe	Messi,odňis	sebe	Messi,

bo	Slovaci	hraju	futbal,bo	Slovaci	hraju	futbal,

tak	plano	jak	Česi.	tak	plano	jak	Česi.	

V	novym	roku	šickym	želamV	novym	roku	šickym	želam

ľen	radostne	chvíľe,ľen	radostne	chvíľe,

naj	ženy	neboľi	hlava,naj	ženy	neboľi	hlava,

naj	chlopy	sú	pri	šiľe!naj	chlopy	sú	pri	šiľe!

																								

Jana	JJJana	JJ
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Vážení	Giraltovčania!Vážení	Giraltovčania!Vážení	Giraltovčania!
Začiatok	nového	roka	v	nás	Začiatok	nového	roka	v	nás	
navodzuje	 snahu	 bilanco-navodzuje	 snahu	 bilanco-
vať	 predchádzajúce	obdo-vať	 predchádzajúce	obdo-
bie	a	 s	novými	predsavza-bie	a	 s	novými	predsavza-
tiami	 úspešne	 „vykročiť“	tiami	 úspešne	 „vykročiť“	
ďalej.ďalej.

Pre	mňa	osobne	 je	 veľkou	Pre	mňa	osobne	 je	 veľkou	
cťou,	 že	 sa	 vám	 môžem	cťou,	 že	 sa	 vám	 môžem	
prihovoriť	 v	 mene	 Mesta	prihovoriť	 v	 mene	 Mesta	
Giraltovce.Giraltovce.

Minulý	rok	priniesol	komu-Minulý	rok	priniesol	komu-
nálnymi	voľbami	zmeny	na	nálnymi	voľbami	zmeny	na	
poste	primátora	mesta	a	v	poste	primátora	mesta	a	v	
radoch	 poslancov	 mest-radoch	 poslancov	 mest-
ského 	 zas tup i teľs t va .	ského 	 zas tup i teľs t va .	
Spoločne	sa	budeme	snažiť,	Spoločne	sa	budeme	snažiť,	
aby	 boli	 tieto	 zmeny	 na	aby	 boli	 tieto	 zmeny	 na	
prospech	nám	všetkým.prospech	nám	všetkým.

Máme	 za	 sebou	 neľahké	Máme	 za	 sebou	 neľahké	
obdobie,	 borili	 sme	 sa	 s	obdobie,	 borili	 sme	 sa	 s	
následkami	kovidu,	ovplyv-následkami	kovidu,	ovplyv-
ňuje	 nás	 vojnový	 konflikt	ňuje	 nás	 vojnový	 konflikt	
na	 Ukrajine,	 s	 ktorým	 sú	na	 Ukrajine,	 s	 ktorým	 sú	
spojené	energetická	kríza	a	 stúpajúca	 inflácia	a	nepomáha	nám	ani	politická	spojené	energetická	kríza	a	 stúpajúca	 inflácia	a	nepomáha	nám	ani	politická	
nestabilita.nestabilita.

Rok	2023	bude	pre	všetkých	náročný,	ale	verím,	že	ak	budeme	ohľaduplní,	trpez-Rok	2023	bude	pre	všetkých	náročný,	ale	verím,	že	ak	budeme	ohľaduplní,	trpez-
liví	a	otvorení,	tak	aj	prostredie	vôkol	nás	bude	odrazom	týchto	vlastností.	liví	a	otvorení,	tak	aj	prostredie	vôkol	nás	bude	odrazom	týchto	vlastností.	

Želám	si,	aby	sme	spoločne	rozvíjali	Giraltovce,	nech	sú	v	očiach	verejnosti		pova-Želám	si,	aby	sme	spoločne	rozvíjali	Giraltovce,	nech	sú	v	očiach	verejnosti		pova-
žované	za	spoľahlivé	a	rešpektované	mesto.žované	za	spoľahlivé	a	rešpektované	mesto.

Verím,	 že	 spolupráca	 so	 všetkými	 organizáciami	 v	 meste	 sa	 bude	 rozvíjať	 a	Verím,	 že	 spolupráca	 so	 všetkými	 organizáciami	 v	 meste	 sa	 bude	 rozvíjať	 a	
spoločne	pozitívne	ovplyvníme	dianie	v	ňom.spoločne	pozitívne	ovplyvníme	dianie	v	ňom.

Ďakujem	všetkým,	ktorí	sa	akoukoľvek	formou	zapájali	do	verejného	diania	a	tým	Ďakujem	všetkým,	ktorí	sa	akoukoľvek	formou	zapájali	do	verejného	diania	a	tým	
pomáhali	skvalitňovať	život	v	meste.pomáhali	skvalitňovať	život	v	meste.

V	mene	svojom	a	v	mene	pracovníkov	mestského	úradu	a	poslancov	mestského	V	mene	svojom	a	v	mene	pracovníkov	mestského	úradu	a	poslancov	mestského	
zastupiteľstva	vám	želám	veľa	zdravia,	šťastia,	lásky	a	Božieho	požehnania.zastupiteľstva	vám	želám	veľa	zdravia,	šťastia,	lásky	a	Božieho	požehnania.

Šťastný	a	úspešný	rok	2023!Šťastný	a	úspešný	rok	2023!
Ing.	Pavol	Tchurík,	primátor	mesta	GiraltovceIng.	Pavol	Tchurík,	primátor	mesta	Giraltovce
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zastupiteľstva	vám	želám	veľa	zdravia,	šťastia,	lásky	a	Božieho	požehnania.
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Z rokovania MsZ v GIRALTOVCIACHZ rokovania MsZ v GIRALTOVCIACHZ rokovania MsZ v GIRALTOVCIACH
12. decembra 2022 sa poslanci 12. decembra 2022 sa poslanci 
MsZ zišli na svojom druhom MsZ zišli na svojom druhom 
s t r e t n u t ı́ ,  a b y  e š t e  p r e d s t r e t n u t ı́ ,  a b y  e š t e  p r e d 
bl ı́ ž iac imi  sa  v ianočnými b l ı́ ž iac imi  sa  v ianočnými 
sviatkami prebrali na rokovanı ́sviatkami prebrali na rokovanı ́
33 bodov. Stretnutie bolo 33 bodov. Stretnutie bolo 
náročné a dlhé.  Vyberáme vám náročné a dlhé.  Vyberáme vám 
n i e ko ľ ko  z a u j ı́ m avo s t ı́ .  U� p l n ú n i e ko ľ ko  z a u j ı́ m avo s t ı́ .  U� p l n ú 
zápisnicu z rokovania nájdete na zápisnicu z rokovania nájdete na 
stránke mesta Giraltovce. stránke mesta Giraltovce. 

Poslanci schválili VZN č. 5/2022, Poslanci schválili VZN č. 5/2022, 
ktorým sa menia a dopln� ̌ ajú VZN č. ktorým sa menia a dopln� ̌ ajú VZN č. 
4/2021 a VZN č. 2/2022 o určenı ́4/2021 a VZN č. 2/2022 o určenı ́
v ý šky  pr ı́ spevkov v  škol ách  a v ý šky  pr ı́ spevkov v  škol ách  a 
š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Giraltovce. Stravnıći v MS�  vo veku 2  – Giraltovce. Stravnıći v MS�  vo veku 2  – 
6 rokov budú za stravu platiť 2 eurá 6 rokov budú za stravu platiť 2 eurá 
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n i e ko ľ ko  z a u j ı́ m avo s t ı́ .  U� p l n ú 
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stránke mesta Giraltovce. 
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š k o l s k ý c h  z a r i a d e n i a c h  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Giraltovce. Stravnıći v MS�  vo veku 2  – 
6 rokov budú za stravu platiť 2 eurá 

denne, stravnıći v ZS�  od 6 do 11 denne, stravnıći v ZS�  od 6 do 11 
r o k o v  1 , 4 0  e u r a  d e n n e , r o k o v  1 , 4 0  e u r a  d e n n e , 
stravnıći v ZS�  od 11 do 15 rokov stravnıći v ZS�  od 11 do 15 rokov 
1,60 eura denne a stravnıći v 1,60 eura denne a stravnıći v 
gymnáziu od 15  do 19 rokov gymnáziu od 15  do 19 rokov 
1,80 eura denne. Dôvodom 1,80 eura denne. Dôvodom 

z v y š ova n i a  c i e n  s t rav n é h o  j e z v y š ova n i a  c i e n  s t rav n é h o  j e 
navyšovanie cien potravı́n .  Za navyšovanie cien potravı́n .  Za 
schválenie hlasovali všetci poslanci.schválenie hlasovali všetci poslanci.

Taktiež  bolo schválené  VZN č . Taktiež  bolo schválené  VZN č . 
7/2022, ktorým sa menı́ a dopl�ňa 7/2022, ktorým sa menı́ a dopl�ňa 
VZN č. 1/2022 o podrobnostiach VZN č. 1/2022 o podrobnostiach 
financovania základnej umeleckej financovania základnej umeleckej 
školy, materskej školy a školských školy, materskej školy a školských 
z a r i a d e n ı́  v  z r i a ďo v a t e ľs k e j z a r i a d e n ı́  v  z r i a ďo v a t e ľs k e j 
pôsobnosti mesta Giraltovce. VZN č. pôsobnosti mesta Giraltovce. VZN č. 
7/2022 schválili všetci poslanci. 7/2022 schválili všetci poslanci. 
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r o k o v  1 , 4 0  e u r a  d e n n e , 
stravnıći v ZS�  od 11 do 15 rokov 
1,60 eura denne a stravnıći v 
gymnáziu od 15  do 19 rokov 
1,80 eura denne. Dôvodom 

z v y š ova n i a  c i e n  s t rav n é h o  j e 
navyšovanie cien potravı́n .  Za 
schválenie hlasovali všetci poslanci.

Taktiež  bolo schválené  VZN č . 
7/2022, ktorým sa menı́ a dopl�ňa 
VZN č. 1/2022 o podrobnostiach 
financovania základnej umeleckej 
školy, materskej školy a školských 
z a r i a d e n ı́  v  z r i a ďo v a t e ľs k e j 
pôsobnosti mesta Giraltovce. VZN č. 
7/2022 schválili všetci poslanci. 

Školy a školské zariadenia Počet žiakov
k 15. 9. 2022

Výška dotácie pre 
školy a školské 
zariadenia

Materská škola 133 žiakov 2 832 eur

ZUŠ – individuálna forma 204 žiakov 1 400 eur

ZUŠ – skupinová forma 261 žiakov 450 eur

Školská jedáleň 477 žiakov 187 eur

Školský klub detí 104 žiakov 650 eur

Centrum voľného času pri ZŠ 135 žiakov   80 eur
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O téme financovania škôl a školských O téme financovania škôl a školských 
zariadenı ́sa viedla diskusia. Primátor zariadenı ́sa viedla diskusia. Primátor 
mesta Ing. Pavol Tchurıḱ poznamenal, mesta Ing. Pavol Tchurıḱ poznamenal, 
že  v ý ška  dot ác ie  pre  školy  je že  v ý ška  dot ác ie  pre  školy  je 
stanovená pre financovanie bežného stanovená pre financovanie bežného 
chodu školy. Riaditeľ spojenej školy chodu školy. Riaditeľ spojenej školy 
Mgr. Róbert Mihalenko informoval Mgr. Róbert Mihalenko informoval 
poslancov, že v základnej škole je pre poslancov, že v základnej škole je pre 
pavilón A potrebná neodkladná pavilón A potrebná neodkladná 
úprava údržby budov, aby nedošlo k úprava údržby budov, aby nedošlo k 
havarijnému stavu a škola by tak havarijnému stavu a škola by tak 
musela fungovať v dvojfázovej musela fungovať v dvojfázovej 
prevádzke. Riaditeľ ZUS�  Mgr. Peter prevádzke. Riaditeľ ZUS�  Mgr. Peter 
Zajac informoval, že v roku 2023 by Zajac informoval, že v roku 2023 by 
c h c e l  d o ko n č i ť  re ko n š t r u kc i u c h c e l  d o ko n č i ť  re ko n š t r u kc i u 
koncertnej sály, na čo je potrebných koncertnej sály, na čo je potrebných 
ešte 37 000 eur. Mesto komunikuje s ešte 37 000 eur. Mesto komunikuje s 
riaditeľmi škôl o týchto požiadav-riaditeľmi škôl o týchto požiadav-
kách a v zmysle zákona obidve strany kách a v zmysle zákona obidve strany 
hľadajú riešenia. hľadajú riešenia. 

D� a l š ı́m dô le ž i t ým bodom bolo D� a l š ı́m dô le ž i t ým bodom bolo 
schválenie návrhu Programového schválenie návrhu Programového 
rozpočtu pre roky 2023 až 2025. rozpočtu pre roky 2023 až 2025. 
Návrh predkladala Ing. Iveta Kurčová, Návrh predkladala Ing. Iveta Kurčová, 
vedúca finančného oddelenia MsU�  a vedúca finančného oddelenia MsU�  a 
vyjadrovala sa k nemu aj Ing. Katarıńa vyjadrovala sa k nemu aj Ing. Katarıńa 
Hliboká, hlavná kontrolórka mesta Hliboká, hlavná kontrolórka mesta 
Giraltovce. Pre rok 2023 je rozpoč-Giraltovce. Pre rok 2023 je rozpoč-
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5 362 871 eur, 5 362 871 eur, 
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eur a finančné operácie 350 000 eur. eur a finančné operácie 350 000 eur. 
Celkové výdavky sú rozpočtované vo Celkové výdavky sú rozpočtované vo 
výške 7 919 067 eur, z toho sú bežné výške 7 919 067 eur, z toho sú bežné 
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výške 7 919 067 eur, z toho sú bežné 
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upraviť to. Ing. Kurčová uviedla, že v upraviť to. Ing. Kurčová uviedla, že v 
priebehu roka nie je možné upraviť priebehu roka nie je možné upraviť 
programy rozpočtu. Poslanci sa programy rozpočtu. Poslanci sa 
dohodli, že je potrebné zistiť, či je dohodli, že je potrebné zistiť, či je 
možné upraviť programy rozpočtu v možné upraviť programy rozpočtu v 
priebehu roka, a ak nie, aby bol už priebehu roka, a ak nie, aby bol už 
rozpočet na rok 2024 pripravený v rozpočet na rok 2024 pripravený v 
zmysle legislatı́vy, prehľadný, so zmysle legislatı́vy, prehľadný, so 
spracovanıḿ všetkých výdavkov do spracovanıḿ všetkých výdavkov do 
p ro g ra m ov.  Z áve ro m  d i s ku s i e p ro g ra m ov.  Z áve ro m  d i s ku s i e 
poslanec Ján Z� ulták navrhol, či poslanec Ján Z� ulták navrhol, či 
nebude lepšie ıśť na dva mesiace do nebude lepšie ıśť na dva mesiace do 
rozpočtového provizória a za ten čas rozpočtového provizória a za ten čas 
prepracovať rozpočet v zmysle prepracovať rozpočet v zmysle 
zákona a predložiť ho na schválenie. zákona a predložiť ho na schválenie. 
Poslanec Peter Hruška navrhol Poslanec Peter Hruška navrhol 
predložený rozpočet neschváliť, kvôli predložený rozpočet neschváliť, kvôli 
tomuto bodu sa stretnúť ešte raz v tomuto bodu sa stretnúť ešte raz v 
januári a predložiť to legislatı́vne januári a predložiť to legislatı́vne 
správne. O jednotlivých návrhoch správne. O jednotlivých návrhoch 
poslancov sa nehlasovalo. Poslanci poslancov sa nehlasovalo. Poslanci 
hlasovali o schválenı́  rozpočtu. hlasovali o schválenı́  rozpočtu. 
Hlasovanie nebolo úspešné. Traja Hlasovanie nebolo úspešné. Traja 
poslanci hlasovali za, jeden proti a poslanci hlasovali za, jeden proti a 
šiesti poslanci sa zdržali. K rozpočtu šiesti poslanci sa zdržali. K rozpočtu 
mesta sa dohodli na pracovnom mesta sa dohodli na pracovnom 
stretnutı́ ,  kde by sa odstránil i stretnutı́ ,  kde by sa odstránil i 
nedostatky. nedostatky. 

Zaujı́mavým bodom 2. zasadnutia Zaujı́mavým bodom 2. zasadnutia 
MsZ bol aj predkladaný návrh o MsZ bol aj predkladaný návrh o 
zaradenı́ Materskej školy, Dukelská zaradenı́ Materskej školy, Dukelská 
62,  Giraltovce,  do siete škô l  a 62,  Giraltovce,  do siete škô l  a 
školských zariadenı ́ako organizačnej školských zariadenı ́ako organizačnej 
zložky Spojenej školy Giraltovce. zložky Spojenej školy Giraltovce. 
Proti tomuto návrhu boli deviati Proti tomuto návrhu boli deviati 
poslanci ,  jedna poslankyňa sa poslanci ,  jedna poslankyňa sa 
zdržala. Poslanci v diskusii vyzvali aj zdržala. Poslanci v diskusii vyzvali aj 
riaditeľov jednotlivých škôl  na riaditeľov jednotlivých škôl  na 
vyjadrenie. Padol tiež návrh dať vyjadrenie. Padol tiež návrh dať 
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šiesti poslanci sa zdržali. K rozpočtu 
mesta sa dohodli na pracovnom 
stretnutı́ ,  kde by sa odstránil i 
nedostatky. 

Zaujı́mavým bodom 2. zasadnutia 
MsZ bol aj predkladaný návrh o 
zaradenı́ Materskej školy, Dukelská 
62,  Giraltovce,  do siete škô l  a 
školských zariadenı ́ako organizačnej 
zložky Spojenej školy Giraltovce. 
Proti tomuto návrhu boli deviati 
poslanci ,  jedna poslankyňa sa 
zdržala. Poslanci v diskusii vyzvali aj 
riaditeľov jednotlivých škôl  na 
vyjadrenie. Padol tiež návrh dať 

materskej škole právnu subjektivitu. materskej škole právnu subjektivitu. 
C�o sa týka právnej subjectivity MS� , C�o sa týka právnej subjectivity MS� , 
riaditeľka uviedla, že to nie je na riaditeľka uviedla, že to nie je na 
zahodenie, zasa na druhej strane, aby zahodenie, zasa na druhej strane, aby 
bolo všetkým jasné, že ani právna bolo všetkým jasné, že ani právna 
subjektivita  nie  je  všel iek pri subjektivita  nie  je  všel iek pri 
fungovanı́ školy, hlavne z pohľadu fungovanı́ školy, hlavne z pohľadu 
f i n a n c o v a n i a  a  m e s t o  s a  n a f i n a n c o v a n i a  a  m e s t o  s a  n a 
financovanı ́bude stále podieľať.financovanı ́bude stále podieľať.

Ing. Hliboká, hlavná kontrolórka Ing. Hliboká, hlavná kontrolórka 
mesta, predložila poslancom jed-mesta, predložila poslancom jed-
notlivé správy o svojej činnosti, ako aj notlivé správy o svojej činnosti, ako aj 
plán činnosti na rok 2023. Poslanci sa plán činnosti na rok 2023. Poslanci sa 
opätovne zaoberali aj problematikou opätovne zaoberali aj problematikou 
Technických služieb mesta Giraltov-Technických služieb mesta Giraltov-
ce. Keďže poverená riaditeľka Mar-ce. Keďže poverená riaditeľka Mar-
cinková už nemôže vykonávať túto cinková už nemôže vykonávať túto 
činnosť, poslanci poverili riadenı́m činnosť, poslanci poverili riadenı́m 
Technických služieb ich zamestnanca Technických služieb ich zamestnanca 
Ľubomıŕa Kmeca, ktorý prijal funkciu Ľubomıŕa Kmeca, ktorý prijal funkciu 
riaditeľa  spoločnosti do vymenova-riaditeľa  spoločnosti do vymenova-
nia nového riaditeľa.  nia nového riaditeľa.  

Poslanci schválili aj jednotlivých čle-Poslanci schválili aj jednotlivých čle-
nov komisiı,́  ktorı ́budú 4 roky praco-nov komisiı,́  ktorı ́budú 4 roky praco-
vať pri MsZ Giraltovce. Predsedov a vať pri MsZ Giraltovce. Predsedov a 
tajomnı́kov komisiı́ schvaľovali na tajomnı́kov komisiı́ schvaľovali na 
predchádzajúcom zasadnutı́. C� leno-predchádzajúcom zasadnutı́. C� leno-
via komisiı ́ sú:  via komisiı ́ sú:  

Komisia	 výstavby	 a	 územného	Komisia	 výstavby	 a	 územného	
rozvoja – Mgr. Ján Rubis, Martin rozvoja – Mgr. Ján Rubis, Martin 
Jadlovský, Ing. arch. Jaroslav Križá-Jadlovský, Ing. arch. Jaroslav Križá-
nek, Bc. Samuel Bosák a Ing. Ľubomıŕ nek, Bc. Samuel Bosák a Ing. Ľubomıŕ 
Filo ml.Filo ml.

Sociálna,	zdravotná	a	bytová	komi-Sociálna,	zdravotná	a	bytová	komi-
sia	– Mgr. Slávka Vojčeková, Alena Z� ul-sia	– Mgr. Slávka Vojčeková, Alena Z� ul-
t áková ,  Dana Kurečajová ,  Mgr. t áková ,  Dana Kurečajová ,  Mgr. 
Daniela Macáková, Anna Medvecová a Daniela Macáková, Anna Medvecová a 
Mária BartošováMária Bartošová
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Najkrajšie sviatky roka sa v našom Najkrajšie sviatky roka sa v našom 
meste nezaobídu bez vianočnej výstavy. meste nezaobídu bez vianočnej výstavy. 
Jednotlivé školy sa priam predháňajú v Jednotlivé školy sa priam predháňajú v 
tom, ktorá opäť vymyslí niečo nové a tom, ktorá opäť vymyslí niečo nové a 
čím zaujme. A veru, bolo sa načo poze-čím zaujme. A veru, bolo sa načo poze-
rať. Vianočné ozdoby a dekorácie čakali rať. Vianočné ozdoby a dekorácie čakali 
na svojich obdivovateľov tento rok v na svojich obdivovateľov tento rok v 
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galérii Slovensko-poľského domu už galérii Slovensko-poľského domu už 
dva týždne pred Vianocami. Všetky dva týždne pred Vianocami. Všetky 
vystavujúce školy a zariadenia však vystavujúce školy a zariadenia však 
mali spoločný prvok – zamerali sa na mali spoločný prvok – zamerali sa na 
nadrozmerné dekorácie. Celá výstavná nadrozmerné dekorácie. Celá výstavná 
sieň bola zaplnená vianočnými symbol-sieň bola zaplnená vianočnými symbol-
mi, ktoré boli buď v životnej veľkosti, mi, ktoré boli buď v životnej veľkosti, 
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Komisia	 správy	 majetku	 mesta – Komisia	 správy	 majetku	 mesta – 
Ing. Ján Magdoško, Marek Hliboký, Ing. Ján Magdoško, Marek Hliboký, 
Mgr. Katarıńa S� imková, Mgr. Ján Hudá-Mgr. Katarıńa S� imková, Mgr. Ján Hudá-
ček, Ing. Ján Hažlinský a Katarıńa Fat-ček, Ing. Ján Hažlinský a Katarıńa Fat-
ľováľová

Finančná	 komisia – Mária Osifová Finančná	 komisia – Mária Osifová 
st., Andrej Imrich, Ľuboš C�erveňák, st., Andrej Imrich, Ľuboš C�erveňák, 
Peter Hruška, Tatiana Birošová a Mgr. Peter Hruška, Tatiana Birošová a Mgr. 
Martina VertaľováMartina Vertaľová

Komisia	pre	kultúru	a	šport – Jaro-Komisia	pre	kultúru	a	šport – Jaro-
slav Mitaľ, Jaroslav Breniš, Dávid slav Mitaľ, Jaroslav Breniš, Dávid 
Maťaš, Mgr. Miroslava Oravcová, Kata-Maťaš, Mgr. Miroslava Oravcová, Kata-
rıńa Guľová a Mgr. Stanislava Kovaľ rıńa Guľová a Mgr. Stanislava Kovaľ 
NovotnáNovotná

Komisia	 životného	 prostredia	 a	Komisia	 životného	 prostredia	 a	
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ľová
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Maťaš, Mgr. Miroslava Oravcová, Kata-
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verejných	služieb – Miroslav Mitaľ, verejných	služieb – Miroslav Mitaľ, 
Ing. Peter Kucharik, Peter Hliboký, Ing. Peter Kucharik, Peter Hliboký, 
Ing. František Vaľko, Ing. Dušan Verči-Ing. František Vaľko, Ing. Dušan Verči-
mak, Ing. Ján Hažlinskýmak, Ing. Ján Hažlinský

Školská	komisia	– Mgr. Simona Vaňo-Školská	komisia	– Mgr. Simona Vaňo-
vá, Mgr. Dana S� tudijová, PhDr. Blanka vá, Mgr. Dana S� tudijová, PhDr. Blanka 
Vaľovská, Mgr. Emı́lia Tchurı́ková, Vaľovská, Mgr. Emı́lia Tchurı́ková, 
RNDr. Katarıńa Kocová Mičkaninová, RNDr. Katarıńa Kocová Mičkaninová, 
PhD. a Mgr. Peter Zajac  PhD. a Mgr. Peter Zajac  

Členovia	 redakčnej	 rady – Ing. Členovia	 redakčnej	 rady – Ing. 
Ladislav Lukáč, Mgr. Martina Cigľáro-Ladislav Lukáč, Mgr. Martina Cigľáro-
vá, Mgr. Peter Kimák-Fejko, Vladislav vá, Mgr. Peter Kimák-Fejko, Vladislav 
Kristiňák, Mgr. Mária Osifová a PhDr. Kristiňák, Mgr. Mária Osifová a PhDr. 
Tatiana MajerováTatiana Majerová

Spracovala:	Michaela	MarcinováSpracovala:	Michaela	Marcinová
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Vaľovská, Mgr. Emı́lia Tchurı́ková, 
RNDr. Katarıńa Kocová Mičkaninová, 
PhD. a Mgr. Peter Zajac  

Členovia	 redakčnej	 rady – Ing. 
Ladislav Lukáč, Mgr. Martina Cigľáro-
vá, Mgr. Peter Kimák-Fejko, Vladislav 
Kristiňák, Mgr. Mária Osifová a PhDr. 
Tatiana Majerová

Spracovala:	Michaela	Marcinová
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alebo ju aj presahovali. Žiaci výtvar-alebo ju aj presahovali. Žiaci výtvar-
ného odboru ZUŠ nás svojou monu-ného odboru ZUŠ nás svojou monu-
mentálnou kartónovou budovou lákali mentálnou kartónovou budovou lákali 
do obchodu s hračkami, pred ktorým vás do obchodu s hračkami, pred ktorým vás 
vítali luskáčiky či bábiky. Materská vítali luskáčiky či bábiky. Materská 
škola stihla zo styroduru napiecť a škola stihla zo styroduru napiecť a 
vyzdobiť robustné medovníky a  vkusne vyzdobiť robustné medovníky a  vkusne 
ich nainštalovať na drevenenom stoja-ich nainštalovať na drevenenom stoja-
ne. Každý medovník sa líšil tvarom, ale ne. Každý medovník sa líšil tvarom, ale 
aj zdobením a návštevníkom výstavy aj zdobením a návštevníkom výstavy 
nešlo do hlavy, ako sa dalo v rúre upiecť nešlo do hlavy, ako sa dalo v rúre upiecť 
také veľké pečivo. Žiaci a učitelia také veľké pečivo. Žiaci a učitelia 
základnej školy na Budovateľskej ulici základnej školy na Budovateľskej ulici 
vyčarovali teplo domova. Ich krb v reál-vyčarovali teplo domova. Ich krb v reál-
nej veľkosti pôsobil, akoby v ňom nej veľkosti pôsobil, akoby v ňom 
plápolal oheň a na chvíľu ste mali pocit, plápolal oheň a na chvíľu ste mali pocit, 
že ste vo vianočnej obývačke. Nádher-že ste vo vianočnej obývačke. Nádher-
ných anjelov vytvorili žiaci a učitelia ných anjelov vytvorili žiaci a učitelia 
Spojenej internátnej školy Svidník, Spojenej internátnej školy Svidník, 

alebo ju aj presahovali. Žiaci výtvar-
ného odboru ZUŠ nás svojou monu-
mentálnou kartónovou budovou lákali 
do obchodu s hračkami, pred ktorým vás 
vítali luskáčiky či bábiky. Materská 
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vyzdobiť robustné medovníky a  vkusne 
ich nainštalovať na drevenenom stoja-
ne. Každý medovník sa líšil tvarom, ale 
aj zdobením a návštevníkom výstavy 
nešlo do hlavy, ako sa dalo v rúre upiecť 
také veľké pečivo. Žiaci a učitelia 
základnej školy na Budovateľskej ulici 
vyčarovali teplo domova. Ich krb v reál-
nej veľkosti pôsobil, akoby v ňom 
plápolal oheň a na chvíľu ste mali pocit, 
že ste vo vianočnej obývačke. Nádher-
ných anjelov vytvorili žiaci a učitelia 
Spojenej internátnej školy Svidník, 

elokované pracovisko Giraltovce, celá elokované pracovisko Giraltovce, celá 
ich výzdoba sa niesla v anjelských ich výzdoba sa niesla v anjelských 
farbách bielej a zlatej, podčiarknutých farbách bielej a zlatej, podčiarknutých 
vianočnou červenou.  Súkromná vianočnou červenou.  Súkromná 
základná škola nám svojimi výtvormi základná škola nám svojimi výtvormi 
ukázala, aké krásne dekorácie sa dajú ukázala, aké krásne dekorácie sa dajú 
vyrobiť z odpadového materiálu. Na vyrobiť z odpadového materiálu. Na 
zasnežené stromčeky použili kotúčiky z zasnežené stromčeky použili kotúčiky z 
toaletného papiera a obdivuhodný betle-toaletného papiera a obdivuhodný betle-
hem vytvorili len z troch dosiek. Stred hem vytvorili len z troch dosiek. Stred 
miestnosti obsadila SSOŠ, aby prestrela miestnosti obsadila SSOŠ, aby prestrela 
sviatočný stôl. Azda najväčším tohto-sviatočný stôl. Azda najväčším tohto-
ročným trendom výzdoby stola je návrat ročným trendom výzdoby stola je návrat 
k prírode. Zelené čečinové konáriky k prírode. Zelené čečinové konáriky 
vynikli na decentnom bielom obruse a vynikli na decentnom bielom obruse a 
zlaté doplnky vdýchli celej tabuli zlaté doplnky vdýchli celej tabuli 
noblesnejší ráz. noblesnejší ráz. 

 Text a foto: Mgr. Mária Osifová Text a foto: Mgr. Mária Osifová
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V závere roka 2022, v stredu 21. decem-V závere roka 2022, v stredu 21. decem-
bra, sa v spoločenskej sále Domu bra, sa v spoločenskej sále Domu 
kultúry v Giraltovciach konali dva kultúry v Giraltovciach konali dva 
verejné koncerty ZUŠ, ktoré sa niesli v verejné koncerty ZUŠ, ktoré sa niesli v 
znamení blížiacich sa vianočných sviat-znamení blížiacich sa vianočných sviat-
kov. Žiaci a učitelia sa predstavili na kov. Žiaci a učitelia sa predstavili na 
vystúpení s názvom Anjel Vianoc. Už vystúpení s názvom Anjel Vianoc. Už 
pódium predpoveda lo  an je l skú pód ium predpoveda lo  an je l skú 
atmosféru – zdobili ho oblaky, veľký atmosféru – zdobili ho oblaky, veľký 
mesiac, vznášajúci sa anjel, hviezdy a mesiac, vznášajúci sa anjel, hviezdy a 
doménou sa stali anjelské krídla objíma-doménou sa stali anjelské krídla objíma-
júce každého účinkujúceho, a to všetko júce každého účinkujúceho, a to všetko 
podporené skvelým svetelným parkom. podporené skvelým svetelným parkom. 
Slovo anjel pochádza z gréčtiny a Slovo anjel pochádza z gréčtiny a 
znamená posol. Anjeli sa vyznačujú znamená posol. Anjeli sa vyznačujú 
nadľudskou inteligenciou a mimoriad-nadľudskou inteligenciou a mimoriad-
nymi schopnosťami. Anjelmi sú pre nás nymi schopnosťami. Anjelmi sú pre nás 
napríklad aj naše deti, vďaka ktorým napríklad aj naše deti, vďaka ktorým 
zisťujeme, kým vlastne v živote sme. zisťujeme, kým vlastne v živote sme. 
Preverujú našu trpezlivosť a robia nás Preverujú našu trpezlivosť a robia nás 
lepšími. Pre deti môžu byť anjelmi aj ich lepšími. Pre deti môžu byť anjelmi aj ich 
učitelia, ktorí ich chránia, inšpirujú, učitelia, ktorí ich chránia, inšpirujú, 

V závere roka 2022, v stredu 21. decem-
bra, sa v spoločenskej sále Domu 
kultúry v Giraltovciach konali dva 
verejné koncerty ZUŠ, ktoré sa niesli v 
znamení blížiacich sa vianočných sviat-
kov. Žiaci a učitelia sa predstavili na 
vystúpení s názvom Anjel Vianoc. Už 
pódium predpoveda lo  an je l skú 
atmosféru – zdobili ho oblaky, veľký 
mesiac, vznášajúci sa anjel, hviezdy a 
doménou sa stali anjelské krídla objíma-
júce každého účinkujúceho, a to všetko 
podporené skvelým svetelným parkom. 
Slovo anjel pochádza z gréčtiny a 
znamená posol. Anjeli sa vyznačujú 
nadľudskou inteligenciou a mimoriad-
nymi schopnosťami. Anjelmi sú pre nás 
napríklad aj naše deti, vďaka ktorým 
zisťujeme, kým vlastne v živote sme. 
Preverujú našu trpezlivosť a robia nás 
lepšími. Pre deti môžu byť anjelmi aj ich 
učitelia, ktorí ich chránia, inšpirujú, 

posúvajú hranice ich možností. To sme posúvajú hranice ich možností. To sme 
mohli vidieť aj v šestnástich vstupoch, mohli vidieť aj v šestnástich vstupoch, 
kde vystúpili sláčikový orchester či kde vystúpili sláčikový orchester či 
spevácky zbor. Nechýbali ani sólový spevácky zbor. Nechýbali ani sólový 
spev, tanečná kapela, akordeónový spev, tanečná kapela, akordeónový 
orchester a scénický tanec. Ďalší žiaci orchester a scénický tanec. Ďalší žiaci 
umocnili vianočnú atmosféru hrou na umocnili vianočnú atmosféru hrou na 
hudobných nástrojoch. Hudobné čísla hudobných nástrojoch. Hudobné čísla 
oddeľovali štylizované dialógy anjela s oddeľovali štylizované dialógy anjela s 
dievčatkom, ktoré zobrazovalo detský dievčatkom, ktoré zobrazovalo detský 
svet plný otázok, vtipných poznámok, a svet plný otázok, vtipných poznámok, a 
hlavne úprimného nazerania na nás hlavne úprimného nazerania na nás 
dospelých. My rodičia vidíme na dospelých. My rodičia vidíme na 
koncerte svoje deti, sledujeme ich koncerte svoje deti, sledujeme ich 
pokroky, stískame päste a dýchame pokroky, stískame päste a dýchame 
spolu s nimi, aby im číslo vyšlo čo spolu s nimi, aby im číslo vyšlo čo 
najlepšie. Vianočný koncert sa nezačína najlepšie. Vianočný koncert sa nezačína 
poobede či podvečer. Vystúpenie poobede či podvečer. Vystúpenie 
každého žiaka sa začalo okamihom, keď každého žiaka sa začalo okamihom, keď 
dostal prvýkrát noty, ťukal ich do kláve-dostal prvýkrát noty, ťukal ich do kláve-
sov či strún, aby sa mu skladba dostala sov či strún, aby sa mu skladba dostala 
do ,,rúk“. Mesiace neúnavného cvičenia do ,,rúk“. Mesiace neúnavného cvičenia 
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mohli vidieť aj v šestnástich vstupoch, 
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hlavne úprimného nazerania na nás 
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koncerte svoje deti, sledujeme ich 
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na hodine či doma – tam kdesi sa každý na hodine či doma – tam kdesi sa každý 
koncert začína. A nekončí sa nikdy, lebo koncert začína. A nekončí sa nikdy, lebo 
zážitok si odnášame do svojich domo-zážitok si odnášame do svojich domo-
vov, zážitok je to, čo sa vryje kdesi vov, zážitok je to, čo sa vryje kdesi 
hlboko do nás a má nevyčísliteľnú hlboko do nás a má nevyčísliteľnú 
hodnotu. Je to radosť z našich anjelov, hodnotu. Je to radosť z našich anjelov, 
ktorých máme doma, ale i tých, ktorí ktorých máme doma, ale i tých, ktorí 
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vov, zážitok je to, čo sa vryje kdesi 
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neúnavne ,,strážili“ naše deti, aby ich neúnavne ,,strážili“ naše deti, aby ich 
výkony boli čo najlepšie. ,,Anjelmi sme výkony boli čo najlepšie. ,,Anjelmi sme 
si navzájom všetci,“ spomenul vo si navzájom všetci,“ spomenul vo 
svojom príhovore riaditeľ školy, ,,aj tí, svojom príhovore riaditeľ školy, ,,aj tí, 
ktorí v danej chvíli sedia vedľa nás.“ ktorí v danej chvíli sedia vedľa nás.“ 

Viktória MaťašováViktória Maťašová

 Milí učitelia ZUŠ, ďakujeme! Milí učitelia ZUŠ, ďakujeme!
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Pred vianočnými sviatkami sme s Pred vianočnými sviatkami sme s 
našimi piatakmi navštívili metropolu našimi piatakmi navštívili metropolu 
východného Slovenska. Najprv sme sa východného Slovenska. Najprv sme sa 
zastavili v najväčšej botanickej záhrade zastavili v najväčšej botanickej záhrade 
na Slovensku, ktorá sídli práve v Koši-na Slovensku, ktorá sídli práve v Koši-
ciach. Tu sme si pozreli takmer 4 000 ciach. Tu sme si pozreli takmer 4 000 
rastlinných druhov. Obdivovali sme rastlinných druhov. Obdivovali sme 
expozíciu tropickej i subtropickej flóry, expozíciu tropickej i subtropickej flóry, 
orchidey, hmyzožravé rastliny, kaktusy, orchidey, hmyzožravé rastliny, kaktusy, 
sukulenty i malú zoologickú záhradu s sukulenty i malú zoologickú záhradu s 
hospodárskymi zvieratami. Z botanic-hospodárskymi zvieratami. Z botanic-

Pred vianočnými sviatkami sme s 
našimi piatakmi navštívili metropolu 
východného Slovenska. Najprv sme sa 
zastavili v najväčšej botanickej záhrade 
na Slovensku, ktorá sídli práve v Koši-
ciach. Tu sme si pozreli takmer 4 000 
rastlinných druhov. Obdivovali sme 
expozíciu tropickej i subtropickej flóry, 
orchidey, hmyzožravé rastliny, kaktusy, 
sukulenty i malú zoologickú záhradu s 
hospodárskymi zvieratami. Z botanic-

kej záhrady viedli naše kroky do Verej-kej záhrady viedli naše kroky do Verej-
nej knižnice Jána Bocatia. Hravou nej knižnice Jána Bocatia. Hravou 
formou sme sa dozvedeli mnoho zaují-formou sme sa dozvedeli mnoho zaují-
mavých informácií o významných lite-mavých informácií o významných lite-
rárnych osobnostiach i ponúkaných rárnych osobnostiach i ponúkaných 
knižných tituloch. Nakoniec sme sa knižných tituloch. Nakoniec sme sa 
zastavili na vianočných trhoch, kde sme zastavili na vianočných trhoch, kde sme 
zažili pravú vianočnú atmosféru.zažili pravú vianočnú atmosféru.

PaedDr. Jana Čubirková, PhD.,MBA,    PaedDr. Jana Čubirková, PhD.,MBA,    
Mgr. Radka Tkáčová,                    Mgr. Radka Tkáčová,                    

Mgr. Viera VargováMgr. Viera Vargová

kej záhrady viedli naše kroky do Verej-
nej knižnice Jána Bocatia. Hravou 
formou sme sa dozvedeli mnoho zaují-
mavých informácií o významných lite-
rárnych osobnostiach i ponúkaných 
knižných tituloch. Nakoniec sme sa 
zastavili na vianočných trhoch, kde sme 
zažili pravú vianočnú atmosféru.

PaedDr. Jana Čubirková, PhD.,MBA,    
Mgr. Radka Tkáčová,                    

Mgr. Viera Vargová
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Naše gymnázium si pripomenulo svia-Naše gymnázium si pripomenulo svia-
tok Thanksgiving, v preklade Deň tok Thanksgiving, v preklade Deň 
vďakyvzdania. Slávi sa hlavne v Sever-vďakyvzdania. Slávi sa hlavne v Sever-
nej Amerike, v Spojených štátoch počas nej Amerike, v Spojených štátoch počas 
štvrtého novembrového štvrtka. Ide o štvrtého novembrového štvrtka. Ide o 
to, aby sa rodiny stretli, vychutnali si to, aby sa rodiny stretli, vychutnali si 
výborne jedlo, ktoré navaria a napečú. výborne jedlo, ktoré navaria a napečú. 
Pri večeri vzdávajú vďaku, a preto sa to Pri večeri vzdávajú vďaku, a preto sa to 
nazýva Deň vďakyvzdania. Typické nazýva Deň vďakyvzdania. Typické 
pokrmy sú moriak, zemiaky, brusnicová pokrmy sú moriak, zemiaky, brusnicová 
omáčka, kukurica a tekvicový koláč. V omáčka, kukurica a tekvicový koláč. V 
USA „padne tomuto sviatku za obeť“ 46 USA „padne tomuto sviatku za obeť“ 46 
miliónov moriakov. miliónov moriakov. 

My, žiaci I. A triedy gymnázia, sme sa My, žiaci I. A triedy gymnázia, sme sa 
inšpirovali týmto sviatkom a vo štvrtok inšpirovali týmto sviatkom a vo štvrtok 
24. 11. 2022 sme počas desiatovej 24. 11. 2022 sme počas desiatovej 
prestávky priniesli dobroty, ktoré sme prestávky priniesli dobroty, ktoré sme 

Naše gymnázium si pripomenulo svia-
tok Thanksgiving, v preklade Deň 
vďakyvzdania. Slávi sa hlavne v Sever-
nej Amerike, v Spojených štátoch počas 
štvrtého novembrového štvrtka. Ide o 
to, aby sa rodiny stretli, vychutnali si 
výborne jedlo, ktoré navaria a napečú. 
Pri večeri vzdávajú vďaku, a preto sa to 
nazýva Deň vďakyvzdania. Typické 
pokrmy sú moriak, zemiaky, brusnicová 
omáčka, kukurica a tekvicový koláč. V 
USA „padne tomuto sviatku za obeť“ 46 
miliónov moriakov. 

My, žiaci I. A triedy gymnázia, sme sa 
inšpirovali týmto sviatkom a vo štvrtok 
24. 11. 2022 sme počas desiatovej 
prestávky priniesli dobroty, ktoré sme 

doma pripravili, a predávali ich ostat-doma pripravili, a predávali ich ostat-
ným žiakom. Všetci si pochutnali na ným žiakom. Všetci si pochutnali na 
výborných chlebíčkoch, pagáčikoch, výborných chlebíčkoch, pagáčikoch, 
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ku, ktoré vychováva len jej starý otec. ku, ktoré vychováva len jej starý otec. 

V tento Deň vďakyvzdania sme si V tento Deň vďakyvzdania sme si 
nielenže vychutnali sladké jedlo (a nielenže vychutnali sladké jedlo (a 
zjedli ho do poslednej omrvinky!), ale zjedli ho do poslednej omrvinky!), ale 
vykonali aj dobrý skutok. A to bolo na vykonali aj dobrý skutok. A to bolo na 
tom to najkrajšie. Pevne dúfame, že si to tom to najkrajšie. Pevne dúfame, že si to 
o rok zopakujeme znovu.o rok zopakujeme znovu.
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Vianoce sú iste najkrajším obdobím Vianoce sú iste najkrajším obdobím 
roka pre každého z nás. Avšak nie každý roka pre každého z nás. Avšak nie každý 
má možnosť byť na Vianoce doma, v má možnosť byť na Vianoce doma, v 
kruhu rodiny a dosýta si vychutnať kruhu rodiny a dosýta si vychutnať 
atmosféru pri ozdobenom stromčeku. atmosféru pri ozdobenom stromčeku. 
Preto sme sa my, štvrtáci gymnázia, pod Preto sme sa my, štvrtáci gymnázia, pod 
záštitou skvelej pani profesorky Ivety záštitou skvelej pani profesorky Ivety 
Chovancovej rozhodli Chovancovej rozhodli 
takýmto ľudom aspoň o takýmto ľudom aspoň o 
čosi viac priblížiť náladu čosi viac priblížiť náladu 
Vianoc. Daruj kúsok seba, Vianoc. Daruj kúsok seba, 
také bolo motto vianočnej také bolo motto vianočnej 
zbierky pre pacientov zbierky pre pacientov 
Interného oddelenia svid-Interného oddelenia svid-
níckej nemocnice.níckej nemocnice.

 Všetci študenti gymnázia  Všetci študenti gymnázia 
sa mohli zapojiť do tejto sa mohli zapojiť do tejto 
zbierky a malým darče-zbierky a malým darče-
kom spríjemniť chvíle kom spríjemniť chvíle 
tým, ktorí na Vianoce tým, ktorí na Vianoce 
nemôžu byť s nemôžu byť s 
r o d i n o u .  V r o d i n o u .  V 
darčekoch sa darčekoch sa 
skrývali uterá-skrývali uterá-
ky, šampóny, ky, šampóny, 
mydielka, malé mydielka, malé 
s l a d k o s t i , s l a d k o s t i , 
k n i h y,  a l e  i k n i h y,  a l e  i 
v i a n o č n é v i a n o č n é 
p o z d r a v y  a p o z d r a v y  a 
mnoho iných mnoho iných 
drobností pre drobností pre 
pacientov vo pacientov vo 
S v i d n í k u . S v i d n í k u . 
Napriek tomu, Napriek tomu, 
že  to  nebol i že  to  nebol i 
žiadne drahé a žiadne drahé a 
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hodnotné dary, veríme, že sme malým hodnotné dary, veríme, že sme malým 
„darovaním sa“ pomohli a vyčarili „darovaním sa“ pomohli a vyčarili 
úsmev na tvári práve tým ľuďom, ktorí úsmev na tvári práve tým ľuďom, ktorí 
to – zvlášť v tomto vianočnom čase – to – zvlášť v tomto vianočnom čase – 
potrebujú.potrebujú.

Timotej Maťaš, 4. ATimotej Maťaš, 4. A

Foto: I. ChovancováFoto: I. Chovancová
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Kolektív Súkromnej základnej školy Kolektív Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach pripravil pre svojich v Giraltovciach pripravil pre svojich 
domácich i zahraničných hostí neza-domácich i zahraničných hostí neza-
budnuteľný multikultúrny večer v budnuteľný multikultúrny večer v 
rámci medzinárodnej spolupráce. rámci medzinárodnej spolupráce. 
Môžu sa popýšiť novou cudzojazyč-Môžu sa popýšiť novou cudzojazyč-
nou knihou a unikátnym ocenením.nou knihou a unikátnym ocenením.

Stretnutie v rámci projektu Erasmus+ s Stretnutie v rámci projektu Erasmus+ s 
názvom I´m powerful (Som mocný) názvom I´m powerful (Som mocný) 
prebiehalo v sále Parku mieru veľkole-prebiehalo v sále Parku mieru veľkole-
po, s bohatým programom, ktorý mode-po, s bohatým programom, ktorý mode-
rovala Ivana Koreňová. Svojou prítom-rovala Ivana Koreňová. Svojou prítom-
nosťou ho poctili vzácni hostia, partneri nosťou ho poctili vzácni hostia, partneri 
zo Španielska, Francúzska a Švédska. zo Španielska, Francúzska a Švédska. 
Počas multikultúrneho večera lákali Počas multikultúrneho večera lákali 
návštevníkov švédske stoly, z ktorých si návštevníkov švédske stoly, z ktorých si 
vychutnávali domáce národné jedlá i vychutnávali domáce národné jedlá i 
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vychutnávali domáce národné jedlá i 

rozličné špeciality.rozličné špeciality.

Významným bodom programu bol krst Významným bodom programu bol krst 
knihy I´m powerful, zbierky žiackych knihy I´m powerful, zbierky žiackych 
príbehov s environmentálnou temati-príbehov s environmentálnou temati-
kou. Uviedli ju do života semienkami a kou. Uviedli ju do života semienkami a 
hlinou. „Deti sú našou budúcnosťou a hlinou. „Deti sú našou budúcnosťou a 
iba ak do nich vložíme tú správnu iba ak do nich vložíme tú správnu 
starostlivosť a energiu, vyrastú z nich starostlivosť a energiu, vyrastú z nich 
múdri a dobrí ľudia,“ vyjadrila sa múdri a dobrí ľudia,“ vyjadrila sa 
Andrea Kytíková, jedna z koordináto-Andrea Kytíková, jedna z koordináto-
rov projektu. Počas slávnostného aktu rov projektu. Počas slávnostného aktu 
sa zúčastneným prihovorili partneri zo sa zúčastneným prihovorili partneri zo 
zahraničných škôl a knihe, ktorú nájdete zahraničných škôl a knihe, ktorú nájdete 
v školskej knižnici, zaželali veľa úspe-v školskej knižnici, zaželali veľa úspe-
chov a čítanosti. Napokon sa všetci chov a čítanosti. Napokon sa všetci 
mohli potešiť vystúpením kapely Piňazi mohli potešiť vystúpením kapely Piňazi 
de? de? 

rozličné špeciality.
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Giraltovskú súkromnú ZŠGiraltovskú súkromnú ZŠ
už pozná celý svetuž pozná celý svet

Giraltovskú súkromnú ZŠ
už pozná celý svet

Bohaté švédske stolyBohaté švédske stolyBohaté švédske stoly
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VŠETCI SÚ NAKLONENÍ VŠETCI SÚ NAKLONENÍ 
VÝZVAMVÝZVAM

Svidníčan Martin „Matyk“ Gibej, líder Svidníčan Martin „Matyk“ Gibej, líder 
skupiny Piňazi de?, vníma pozitívne, čo skupiny Piňazi de?, vníma pozitívne, čo 
žiakom zo Súkromnej ZŠ v Giraltov-žiakom zo Súkromnej ZŠ v Giraltov-
ciach ich pedagógovia dennodenne všte-ciach ich pedagógovia dennodenne všte-
pujú. I keď ako pujú. I keď ako 
žiak podobné žiak podobné 
pobyty nezažil, pobyty nezažil, 
ako hudobník a ako hudobník a 
učiteľ ZUŠ Svid-učiteľ ZUŠ Svid-
ník má možnosť ník má možnosť 
n a v š t e v o v a ť n a v š t e v o v a ť 
rôzne krajiny. rôzne krajiny. 
T e r a j š i e T e r a j š i e 
speváčky kape-speváčky kape-
ly, sestry Ivana a ly, sestry Ivana a 
Nikola Halčíko-Nikola Halčíko-
v é ,  b u d ú c e v é ,  b u d ú c e 
učiteľky, tiež učiteľky, tiež 
túžia veľa cesto-túžia veľa cesto-
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vať. „Aj my by sme do niečoho takého vať. „Aj my by sme do niečoho takého 
ako študentky išli, ak by bola tá  ako študentky išli, ak by bola tá  
možnosť,“ povedali. Veria však, že s možnosť,“ povedali. Veria však, že s 
kapelou ešte uvidia krajiny ako Španiel-kapelou ešte uvidia krajiny ako Španiel-
sko, Japonsko či Švédsko a užijú si na sko, Japonsko či Švédsko a užijú si na 
cestách množstvo nových dobrodruž-cestách množstvo nových dobrodruž-
stiev. stiev. 
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Krst knihyKrst knihyKrst knihy

Kapela Piňazi de?Kapela Piňazi de?Kapela Piňazi de?
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Riaditeľka Mgr. Monika Kušnírová prvá zpravaRiaditeľka Mgr. Monika Kušnírová prvá zpravaRiaditeľka Mgr. Monika Kušnírová prvá zprava

ZÍSKALI CENU EITA 2022 ZÍSKALI CENU EITA 2022 
ZA INOVATÍVNE VZDELÁ-ZA INOVATÍVNE VZDELÁ-

VANIE VANIE 
V Bruseli udelili škole významné V Bruseli udelili škole významné 
ocenenie. „Súkromná základná škola ocenenie. „Súkromná základná škola 
získala prestížnu cenu EITA za inova-získala prestížnu cenu EITA za inova-
tívny prístup vo vzdelávaní a jedinečné tívny prístup vo vzdelávaní a jedinečné 
vyučovacie metódy. Ide o inovatívne vyučovacie metódy. Ide o inovatívne 
projekty, ktoré majú výnimočný prístup projekty, ktoré majú výnimočný prístup 
k vzdelávaniu. O cenu sa nežiada, k vzdelávaniu. O cenu sa nežiada, 
získali sme ju na základe už uzatvore-získali sme ju na základe už uzatvore-
ných projektov, ktoré posudzuje Európ-ných projektov, ktoré posudzuje Európ-
ska komisia,“ dozvedeli sme sa od ska komisia,“ dozvedeli sme sa od 
angličtinárky a slovenčinárky Andrey angličtinárky a slovenčinárky Andrey 
Kytíkovej. „Hodnotí sa vo viacerých Kytíkovej. „Hodnotí sa vo viacerých 
kategóriách – MŠ, ZŠ, stredné školy a kategóriách – MŠ, ZŠ, stredné školy a 
gymnáziá, VŠ a za danú krajinu vybe-gymnáziá, VŠ a za danú krajinu vybe-
rajú vždy iba jednu školu. Zo všetkých rajú vždy iba jednu školu. Zo všetkých 
Erasmus+ projektov, ktoré prebiehali v Erasmus+ projektov, ktoré prebiehali v 
danom období, náš projekt bol v kategó-danom období, náš projekt bol v kategó-
rii základných škôl víťazný. Sme teda rii základných škôl víťazný. Sme teda 
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jediná základná škola na Slovensku, jediná základná škola na Slovensku, 
ktorá je držiteľom tohto ocenenia za rok ktorá je držiteľom tohto ocenenia za rok 
2022. A sme na to veľmi hrdí.“ 2022. A sme na to veľmi hrdí.“ 

MENEJ SEBAVEDOMIA, MENEJ SEBAVEDOMIA, 
LEPŠÍ V JAZYKOCHLEPŠÍ V JAZYKOCH

„Hlavné ciele projektu sú praktické „Hlavné ciele projektu sú praktické 
poznávanie života a zdieľanie informá-poznávanie života a zdieľanie informá-
cií, ktoré prispievajú k osvojeniu cií, ktoré prispievajú k osvojeniu 
základných vedomostí, zručností a návy-základných vedomostí, zručností a návy-
kov všetkých zapojených žiakov z kov všetkých zapojených žiakov z 
rôznych krajín. Vedú taktiež k ochrane rôznych krajín. Vedú taktiež k ochrane 
životného prostredia a trvale udržateľ-životného prostredia a trvale udržateľ-
nému rozvoju európskej integrity,“ nému rozvoju európskej integrity,“ 
zaznelo už v úvode akcie. Učiteľskú zaznelo už v úvode akcie. Učiteľskú 
činnosť a účasť v projektoch si pochva-činnosť a účasť v projektoch si pochva-
ľuje i riaditeľka školy Monika Kušníro-ľuje i riaditeľka školy Monika Kušníro-
vá, ktorá nešetrila chválami na svojich vá, ktorá nešetrila chválami na svojich 
kolegov. Otvorene priznala, že je na kolegov. Otvorene priznala, že je na 
nich hrdá a teší sa z každého úspechu.  nich hrdá a teší sa z každého úspechu.  
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MLADŠÍ NABERAJÚ MLADŠÍ NABERAJÚ 
SKÚSENOSTI OD STAR-SKÚSENOSTI OD STAR-

ŠÍCHŠÍCH
„Erasmus+ je celoeurópska aktivita, na „Erasmus+ je celoeurópska aktivita, na 
ktorú dáva grant Európska komisia, čiže ktorú dáva grant Európska komisia, čiže 
je to pomerne rozšírená záležitosť. V je to pomerne rozšírená záležitosť. V 
rámci nej sa združujeme do malých part-rámci nej sa združujeme do malých part-
nerstiev,“ ozrejmil učiteľ Ján Kopčák, nerstiev,“ ozrejmil učiteľ Ján Kopčák, 
hlavný koordinátor projektov Eram-hlavný koordinátor projektov Eram-
sus+. Okolité školy sa podľa jeho slov sus+. Okolité školy sa podľa jeho slov 
zapájajú do projektu tiež, avšak každá zapájajú do projektu tiež, avšak každá 
má svoje aktivity. I keď je taký projekt má svoje aktivity. I keď je taký projekt 
náročné zrealizovať, stačí tá správna náročné zrealizovať, stačí tá správna 
idea – je potrebné napísať úspešnú apli-idea – je potrebné napísať úspešnú apli-
káciu a dobrú myšlienku, ktorú vyberú, káciu a dobrú myšlienku, ktorú vyberú, 
podporia i finančne. Výber žiakov je podporia i finančne. Výber žiakov je 
vraj špecifický, nejde len o najlepších vraj špecifický, nejde len o najlepších 
žiakov v cudzom jazyku, ale aj o ich žiakov v cudzom jazyku, ale aj o ich 
zručnosti v závislosti od zamerania. zručnosti v závislosti od zamerania. 
Vhodný vek je tínedžerský. „Projekty sú Vhodný vek je tínedžerský. „Projekty sú 
vhodné pre žiakov od 12 rokov, ide už o vhodné pre žiakov od 12 rokov, ide už o 
tínedžerov, ktorí chcú niekam ísť, niečo tínedžerov, ktorí chcú niekam ísť, niečo 
vidieť, niečo nové zažiť, niečo nové vidieť, niečo nové zažiť, niečo nové 
pripraviť.“ Tvrdí, že niekedy to bolo pripraviť.“ Tvrdí, že niekedy to bolo 
dosť limitované cudzím jazykom. „Keď dosť limitované cudzím jazykom. „Keď 
sme chceli niečo pripraviť, niekam sme chceli niečo pripraviť, niekam 
cestovať, žiaci, ktorí nevedeli po anglic-cestovať, žiaci, ktorí nevedeli po anglic-
ky, mali problém. Prevládal strach z ky, mali problém. Prevládal strach z 
neznámeho, mali veľké očakávania pri neznámeho, mali veľké očakávania pri 
vstupe do niečoho nového, z toho, čo sa vstupe do niečoho nového, z toho, čo sa 
bude diať. Tí mladší sa už od tých star-bude diať. Tí mladší sa už od tých star-
ších postupne oťukávali a už vedia, do ších postupne oťukávali a už vedia, do 
čoho idú, majú tak možno i viac čoho idú, majú tak možno i viac 
možností. Zistili, že sa nie je čoho báť, možností. Zistili, že sa nie je čoho báť, 
že je treba cestovať a vidieť, ide nielen o že je treba cestovať a vidieť, ide nielen o 
štúdium cudzieho jazyka, ale aj o štúdium cudzieho jazyka, ale aj o 
kultúrnu výmenu, možnosť spoznávať kultúrnu výmenu, možnosť spoznávať 
život v rodinách a nabrať ich zvyky.“život v rodinách a nabrať ich zvyky.“
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pripraviť.“ Tvrdí, že niekedy to bolo 
dosť limitované cudzím jazykom. „Keď 
sme chceli niečo pripraviť, niekam 
cestovať, žiaci, ktorí nevedeli po anglic-
ky, mali problém. Prevládal strach z 
neznámeho, mali veľké očakávania pri 
vstupe do niečoho nového, z toho, čo sa 
bude diať. Tí mladší sa už od tých star-
ších postupne oťukávali a už vedia, do 
čoho idú, majú tak možno i viac 
možností. Zistili, že sa nie je čoho báť, 
že je treba cestovať a vidieť, ide nielen o 
štúdium cudzieho jazyka, ale aj o 
kultúrnu výmenu, možnosť spoznávať 
život v rodinách a nabrať ich zvyky.“

ŽIACI TÚŽIA PO ŽIACI TÚŽIA PO 
DOBRODRUŽTVE A DOBRODRUŽTVE A 
SAMOSTATNOSTISAMOSTATNOSTI

Podľa J. Kopčáka angličtina nie je pre Podľa J. Kopčáka angličtina nie je pre 
žiakov zo Súkromnej ZŠ v Giraltov-žiakov zo Súkromnej ZŠ v Giraltov-
ciach problém. „Čo sa týka anglického ciach problém. „Čo sa týka anglického 
jazyka, slovenskí žiaci ho ovládajú jazyka, slovenskí žiaci ho ovládajú 
omnoho lepšie, ako to bolo kedysi. My omnoho lepšie, ako to bolo kedysi. My 
Slováci sme však viac uzavretí v porov-Slováci sme však viac uzavretí v porov-
naní so zahraničím. Naše deti v jazyku naní so zahraničím. Naše deti v jazyku 
síce patria k najlepším a v živote sa síce patria k najlepším a v živote sa 
určite nestratia, no sú zároveň i menej určite nestratia, no sú zároveň i menej 
sebavedomé. Čiže je to nejako vnútor-sebavedomé. Čiže je to nejako vnútor-
ne, národnostne dané, že ak porovnáme ne, národnostne dané, že ak porovnáme 
slovenské deti so zahraničnými, naše slovenské deti so zahraničnými, naše 
nemajú také sebavedomie. Málokedy je nemajú také sebavedomie. Málokedy je 
u nich vidieť vodcovský typ, aby sa u nich vidieť vodcovský typ, aby sa 
vedeli tak rýchlo integrovať,“ tvrdí. Ak vedeli tak rýchlo integrovať,“ tvrdí. Ak 
sa však žiaci zúčastnia výmenného sa však žiaci zúčastnia výmenného 
pobytu viackrát a opakovane sa im pobytu viackrát a opakovane sa im 
podarí mať to šťastie, že ich opätovne podarí mať to šťastie, že ich opätovne 
vyberú, je u nich vidieť, ako sa zlepšujú vyberú, je u nich vidieť, ako sa zlepšujú 
a ako napredujú. a ako napredujú. 

R. HOLOĎÁKOVÁ: R. HOLOĎÁKOVÁ: 
OTVÁRA NÁM TO NOVÉ OTVÁRA NÁM TO NOVÉ 

BRÁNYBRÁNY
Nadaná deviatačka Radka Holoďáková, Nadaná deviatačka Radka Holoďáková, 
ktorá sa zúčastnila výmenného pobytu, ktorá sa zúčastnila výmenného pobytu, 
priznáva, že má veľa krásnych spomie-priznáva, že má veľa krásnych spomie-
nok a zážitkov v rámci projektu. nok a zážitkov v rámci projektu. 
„Nedávno som mala možnosť navštíviť „Nedávno som mala možnosť navštíviť 
Francúzsko, kde som komunikovala v Francúzsko, kde som komunikovala v 
angličtine. Spoznávať novú krajinu a angličtine. Spoznávať novú krajinu a 
získať o nej viac informácií priamo na získať o nej viac informácií priamo na 
mieste nám otvára bránu do budúcnosti. mieste nám otvára bránu do budúcnosti. 
V angličtine som nemala problém, i keď V angličtine som nemala problém, i keď 
nejaké bariéry boli, paradoxne som sa nejaké bariéry boli, paradoxne som sa 
viac dohovorila s mamou dievčiny, kde viac dohovorila s mamou dievčiny, kde 
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nok a zážitkov v rámci projektu. 
„Nedávno som mala možnosť navštíviť 
Francúzsko, kde som komunikovala v 
angličtine. Spoznávať novú krajinu a 
získať o nej viac informácií priamo na 
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V angličtine som nemala problém, i keď 
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Kultúrny program v podaní žiakov školyKultúrny program v podaní žiakov školyKultúrny program v podaní žiakov školy

Pozvaní hostiaPozvaní hostiaPozvaní hostia

som bývala, ako s ňou samotnou, no som bývala, ako s ňou samotnou, no 
dalo mi to veľa.“ Prezradila, že aj vďaka dalo mi to veľa.“ Prezradila, že aj vďaka 
tomu sa žiaci môžu lepšie pripraviť na tomu sa žiaci môžu lepšie pripraviť na 
stredné školy a gymnáziá, už približne stredné školy a gymnáziá, už približne 
spoznávajú smer, ktorým sa chcú spoznávajú smer, ktorým sa chcú 
uberať. Základy vo svojej škole vraj uberať. Základy vo svojej škole vraj 
dostávajú také, aké potrebujú. „Do dostávajú také, aké potrebujú. „Do 
budúcna chcem ísť študovať jazyky, budúcna chcem ísť študovať jazyky, 
keďže som si ich veľmi obľúbila. Je to i keďže som si ich veľmi obľúbila. Je to i 
veľká zásluha učiteľov, ako k tomu veľká zásluha učiteľov, ako k tomu 

som bývala, ako s ňou samotnou, no 
dalo mi to veľa.“ Prezradila, že aj vďaka 
tomu sa žiaci môžu lepšie pripraviť na 
stredné školy a gymnáziá, už približne 
spoznávajú smer, ktorým sa chcú 
uberať. Základy vo svojej škole vraj 
dostávajú také, aké potrebujú. „Do 
budúcna chcem ísť študovať jazyky, 
keďže som si ich veľmi obľúbila. Je to i 
veľká zásluha učiteľov, ako k tomu 

pristupujú. Na našej škole nás veľmi pristupujú. Na našej škole nás veľmi 
dobre pripravujú a motivujú v štúdiu, dobre pripravujú a motivujú v štúdiu, 
vďaka čomu máme možnosť sa rozví-vďaka čomu máme možnosť sa rozví-
jať. Som veľmi rada, že máme takú jať. Som veľmi rada, že máme takú 
úroveň angličtiny a takých pedagógov, úroveň angličtiny a takých pedagógov, 
akých máme,“ dodáva Radka, jedna z akých máme,“ dodáva Radka, jedna z 
autoriek knihy, ktorá svoj príbeh sama autoriek knihy, ktorá svoj príbeh sama 
pretlmočila i do anglického jazyka.pretlmočila i do anglického jazyka.

M.C.M.C.

Foto: Ladislav LukáčFoto: Ladislav Lukáč
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Na druhý sviatok vianočný, v podve-Na druhý sviatok vianočný, v podve-
černých hodinách, sa v rím. katol. černých hodinách, sa v rím. katol. 
kostole sv. Cyrila a Metoda v Giral-kostole sv. Cyrila a Metoda v Giral-
tovciach ozývali krásne vianočné tovciach ozývali krásne vianočné 
piesne a koledy v podaní skupiny piesne a koledy v podaní skupiny 
Primáš. Táto ľudová hudba po 10-tich Primáš. Táto ľudová hudba po 10-tich 
rokoch vystúpila na domácej pôde a rokoch vystúpila na domácej pôde a 
prítomným prostredníctvom piesní, prítomným prostredníctvom piesní, 
ale i duchovného slova odovzdala ale i duchovného slova odovzdala 
čarovné posolstvo Vianoc a zároveň čarovné posolstvo Vianoc a zároveň 
zvestovala príchod Ježiša Krista. zvestovala príchod Ježiša Krista. 
Nádherné známe i menej známe Nádherné známe i menej známe 

Na druhý sviatok vianočný, v podve-
černých hodinách, sa v rím. katol. 
kostole sv. Cyrila a Metoda v Giral-
tovciach ozývali krásne vianočné 
piesne a koledy v podaní skupiny 
Primáš. Táto ľudová hudba po 10-tich 
rokoch vystúpila na domácej pôde a 
prítomným prostredníctvom piesní, 
ale i duchovného slova odovzdala 
čarovné posolstvo Vianoc a zároveň 
zvestovala príchod Ježiša Krista. 
Nádherné známe i menej známe 

koledy či vianočné piesne sa ozývali koledy či vianočné piesne sa ozývali 
kostolom a spájali spoločenstvo ľudí, kostolom a spájali spoločenstvo ľudí, 
ktoré si prišlo vypočuť čarokrásne ktoré si prišlo vypočuť čarokrásne 
tóny v prevedení tejto ľudovej hudby. tóny v prevedení tejto ľudovej hudby. 
Kostol bol naplnený do posledného Kostol bol naplnený do posledného 
miesta a malí i veľkí diváci si s miesta a malí i veľkí diváci si s 
úžasom pospevovali vianočné piesne. úžasom pospevovali vianočné piesne. 
Vianoce sú obdobím, ktoré možno Vianoce sú obdobím, ktoré možno 
viac ako inokedy spája ľudí a toto viac ako inokedy spája ľudí a toto 
podujatie bolo krásnym stretnutím podujatie bolo krásnym stretnutím 
rôznych generácií, a to sa podarilo rôznych generácií, a to sa podarilo 
najmä vďaka ľudovej hudbe Primáš a najmä vďaka ľudovej hudbe Primáš a 

duchovnému otcovi Mgr. D.  duchovnému otcovi Mgr. D.  
Mišenkovi. Výťažok z podujatia Mišenkovi. Výťažok z podujatia 
poputuje na Dobrú novinu, čo je poputuje na Dobrú novinu, čo je 
verejná zbierka určená na podporu verejná zbierka určená na podporu 
humanitárnych a rozvojových humanitárnych a rozvojových 
projektov v Afrike. A snáď by sme projektov v Afrike. A snáď by sme 
nemali zabúdať ani na myšlienku, nemali zabúdať ani na myšlienku, 
ktorá odznela v závere podujatia: ktorá odznela v závere podujatia: 
„Snažiť sa o to, aby sme Vianoce „Snažiť sa o to, aby sme Vianoce 
nemali iba raz v roku, ale počas nemali iba raz v roku, ale počas 
celého nášho životného obdobia.“celého nášho životného obdobia.“

PhDr. Tatiana Zajacová, PhD. PhDr. Tatiana Zajacová, PhD. 

koledy či vianočné piesne sa ozývali 
kostolom a spájali spoločenstvo ľudí, 
ktoré si prišlo vypočuť čarokrásne 
tóny v prevedení tejto ľudovej hudby. 
Kostol bol naplnený do posledného 
miesta a malí i veľkí diváci si s 
úžasom pospevovali vianočné piesne. 
Vianoce sú obdobím, ktoré možno 
viac ako inokedy spája ľudí a toto 
podujatie bolo krásnym stretnutím 
rôznych generácií, a to sa podarilo 
najmä vďaka ľudovej hudbe Primáš a 

duchovnému otcovi Mgr. D.  
Mišenkovi. Výťažok z podujatia 
poputuje na Dobrú novinu, čo je 
verejná zbierka určená na podporu 
humanitárnych a rozvojových 
projektov v Afrike. A snáď by sme 
nemali zabúdať ani na myšlienku, 
ktorá odznela v závere podujatia: 
„Snažiť sa o to, aby sme Vianoce 
nemali iba raz v roku, ale počas 
celého nášho životného obdobia.“

PhDr. Tatiana Zajacová, PhD. 

Primáš zvestoval dobrú novinuPrimáš zvestoval dobrú novinuPrimáš zvestoval dobrú novinuPrimáš zvestoval dobrú novinuPrimáš zvestoval dobrú novinuPrimáš zvestoval dobrú novinu



agoval na výzvu a svoj návrh, viac-agoval na výzvu a svoj návrh, viac-
menej zo zvedavosti, poslal priamo na menej zo zvedavosti, poslal priamo na 
ministerstvo financií. Pán Heřman ministerstvo financií. Pán Heřman 
nebol len tak hocikto. Bol vojakom z nebol len tak hocikto. Bol vojakom z 
povolania s nebezpečnou šaržou na povolania s nebezpečnou šaržou na 
výložkách (podplukovník generálneho výložkách (podplukovník generálneho 
štábu 9691 v Tábore). Ako vojenský štábu 9691 v Tábore). Ako vojenský 
kartograf sa vďaka svojej profesionál-kartograf sa vďaka svojej profesionál-
nej deformácii venoval výtvarníctvu a nej deformácii venoval výtvarníctvu a 
grafike aj vo voľnom čase. Jeho legen-grafike aj vo voľnom čase. Jeho legen-
dárna zelená stokorunáčka mala na dárna zelená stokorunáčka mala na 
lícnej strane robotníka a odhodlanú druž-lícnej strane robotníka a odhodlanú druž-
stevníčku. Na rubovej strane bol stevníčku. Na rubovej strane bol 
perfektne spracovaný motív pražských perfektne spracovaný motív pražských 
Hradčian. Ako predobraz družstevníčky Hradčian. Ako predobraz družstevníčky 
využil pán Heřman svoju vtedy 32-využil pán Heřman svoju vtedy 32-
ročnú manželku Janu. Tá zobrazovala ročnú manželku Janu. Tá zobrazovala 
ženu v štýlovej šatke na hlave a obilným ženu v štýlovej šatke na hlave a obilným 
snopom v náručí. Po jej pravici stojí snopom v náručí. Po jej pravici stojí 
neznámy hutník, ktorý doteraz záhadne neznámy hutník, ktorý doteraz záhadne 
ostáva inkognito. Pánovi Heřmanovi ostáva inkognito. Pánovi Heřmanovi 
padol do oka na jednej straníckej schô-padol do oka na jednej straníckej schô-
dzi, z ktorej mal doma čiernobielu foto-dzi, z ktorej mal doma čiernobielu foto-
grafiu, podľa ktorej ho nakreslil. Keď grafiu, podľa ktorej ho nakreslil. Keď 
bola základná skica lícnej strany hotová, bola základná skica lícnej strany hotová, 
ako výslednú farbu bankovky zvolil ako výslednú farbu bankovky zvolil 
autor svetlohnedý odtieň.autor svetlohnedý odtieň.

Na ministerstve financií však jeho návrh Na ministerstve financií však jeho návrh 
ani náhodou neprevalcoval konkurenciu ani náhodou neprevalcoval konkurenciu 
(do užšieho výberu sa dostalo 38 návr-(do užšieho výberu sa dostalo 38 návr-
hov). Získal bronz a s ním aj odmenu hov). Získal bronz a s ním aj odmenu 
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teda hlas ľudu. V januári 1960 usporia-teda hlas ľudu. V januári 1960 usporia-
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úpravy jeho diela, keďže republika úpravy jeho diela, keďže republika 
medzitým prijala nový medzitým prijala nový 
štátny znak a do názvu štátny znak a do názvu 
jej pribudol prívlastok jej pribudol prívlastok 
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V tomto roku vám budeme prinášať V tomto roku vám budeme prinášať 
spomienky, tradície a zvyky z minulosti spomienky, tradície a zvyky z minulosti 
pomocou knihy Zory Mintalovej Zuber-pomocou knihy Zory Mintalovej Zuber-
covej Ako sme žili kedysi. V zimnom covej Ako sme žili kedysi. V zimnom 
období boli pre našich predkov dôležité období boli pre našich predkov dôležité 
pec a ohnisko, aby boli v teple, prípadne pec a ohnisko, aby boli v teple, prípadne 
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vali na podpálenie ohňa otiepky slamy, vali na podpálenie ohňa otiepky slamy, 
niekde slamou aj kúrili, čo si vyžado-niekde slamou aj kúrili, čo si vyžado-
valo veľkú obozretnosť. valo veľkú obozretnosť. 

V tradičnej vidieckej izbe sa kedysi V tradičnej vidieckej izbe sa kedysi 
nachádzali pec aj ohnisko na varenie. nachádzali pec aj ohnisko na varenie. 
Vykurovaná miestnosť bola skutočným Vykurovaná miestnosť bola skutočným 
srdcom domu. V zime v izbe žila a srdcom domu. V zime v izbe žila a 
spávala celá viacgeneračná rodina, rodi-spávala celá viacgeneračná rodina, rodi-
čia, deti i starí rodičia. V izbe gazdiná čia, deti i starí rodičia. V izbe gazdiná 
varila, rodina jedla, vykonávali sa rôzne varila, rodina jedla, vykonávali sa rôzne 
práce. V izbe sa rodili a vyrastali deti, za práce. V izbe sa rodili a vyrastali deti, za 
stolom otec rozhodoval o dôležitých stolom otec rozhodoval o dôležitých 
udalostiach, rodina sa stretávala pri udalostiach, rodina sa stretávala pri 
výročných a rodinných sviatkoch. V výročných a rodinných sviatkoch. V 
izbe ľudia umierali a pozostalí sa s nimi izbe ľudia umierali a pozostalí sa s nimi 
lúčili. Takáto izba bola srdcom domu a lúčili. Takáto izba bola srdcom domu a 
rodiny. rodiny. 

Dnes žijeme v inej dobe a iným živo-Dnes žijeme v inej dobe a iným živo-
tom, ale každý z nás má v tom svojom tom, ale každý z nás má v tom svojom 
dome takéto miesto, izbu, ktorá je dome takéto miesto, izbu, ktorá je 
srdcom pre celú rodinu. To znamená, že srdcom pre celú rodinu. To znamená, že 
zvyky a tradície našich predkov sú stále zvyky a tradície našich predkov sú stále 

živé a preží-živé a preží-
vané opako-vané opako-
vane, z gene-vane, z gene-
r á c i e  n a r á c i e  n a 
generáciu. generáciu. 

Z knihy Ako Z knihy Ako 
sme žili sme žili 

kedysi kedysi 
prevzalaprevzala

 Michaela  Michaela 
Marcinová Marcinová 
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vali na podpálenie ohňa otiepky slamy, 
niekde slamou aj kúrili, čo si vyžado-
valo veľkú obozretnosť. 

V tradičnej vidieckej izbe sa kedysi 
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Ako sme žili kedysi – Oheň, izba a srdce domuAko sme žili kedysi – Oheň, izba a srdce domuAko sme žili kedysi – Oheň, izba a srdce domu
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Ak ste tuhý fajčiar, je to naozaj ťažké. Ak Ak ste tuhý fajčiar, je to naozaj ťažké. Ak 
ste si nie istí, či s tým dokážete seknúť ste si nie istí, či s tým dokážete seknúť 
naraz, môžete si dosiahnutie tohto cieľa naraz, môžete si dosiahnutie tohto cieľa 
dávkovať postupne. Inak povedané, dávkovať postupne. Inak povedané, 
rozmeňte ho na drobné. Prvé dva týždne rozmeňte ho na drobné. Prvé dva týždne 
skúste vyfajčiť o tri cigarety denne skúste vyfajčiť o tri cigarety denne 
menej, v druhej polovici mesiaca znížte menej, v druhej polovici mesiaca znížte 
dávky zase a pokračujte, až kým sa vám dávky zase a pokračujte, až kým sa vám 
nepodarí zbaviť sa tohto zlozvyku úplne. nepodarí zbaviť sa tohto zlozvyku úplne. 

Lukratívna práca si vás sama od seba Lukratívna práca si vás sama od seba 
nenájde, nespadne z neba a ani konkurz nenájde, nespadne z neba a ani konkurz 
sa sám nevyhrá. Možno stačí zmeniť sa sám nevyhrá. Možno stačí zmeniť 
uhol pohľadu v tej doterajšej práci a uhol pohľadu v tej doterajšej práci a 
pozrieť sa na jej pozitíva. Výplatná páska pozrieť sa na jej pozitíva. Výplatná páska 
by nemala byť jediným ukazovateľom by nemala byť jediným ukazovateľom 
spokojnej práce.spokojnej práce.

A stať sa lepším človekom je predsavza-A stať sa lepším človekom je predsavza-
tie naozaj šľachetné, ale bez vášho priči-tie naozaj šľachetné, ale bez vášho priči-
nenia sa ním naozaj len tak nestanete. nenia sa ním naozaj len tak nestanete. 
Možno na začiatok stačí držať sa jedného Možno na začiatok stačí držať sa jedného 
pravidla: Nikdy o sebe nehovor v nega-pravidla: Nikdy o sebe nehovor v nega-
tívnom. Ani keď žartuješ. Slovo má silu. tívnom. Ani keď žartuješ. Slovo má silu. 
A tvoje telo alebo duša to nedokážu A tvoje telo alebo duša to nedokážu 
rozoznať. Si naozaj výnimočný človek, rozoznať. Si naozaj výnimočný človek, 
tak sa snaž byť pozitívny v každom tak sa snaž byť pozitívny v každom 
svojom počine aj myšlienke. svojom počine aj myšlienke. 

Novoročné predsavzatia sú náročné. Novoročné predsavzatia sú náročné. 
Nedajte sa do ničoho dotlačiť. Predsa-Nedajte sa do ničoho dotlačiť. Predsa-
vzatia fungujú iba vtedy, ak sú naše vlast-vzatia fungujú iba vtedy, ak sú naše vlast-
né.né.

Mária OsifováMária Osifová
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A tvoje telo alebo duša to nedokážu 
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Nedajte sa do ničoho dotlačiť. Predsa-
vzatia fungujú iba vtedy, ak sú naše vlast-
né.

Mária Osifová

S novým rokom prichádza symbolický S novým rokom prichádza symbolický 
nový začiatok. A vtedy si malí aj veľkí nový začiatok. A vtedy si malí aj veľkí 
stanovujú nové ciele, dávajú predsavza-stanovujú nové ciele, dávajú predsavza-
tia. Často sú to predovšetkým skôr tia. Často sú to predovšetkým skôr 
„zbožné“ želania, pre ktoré platí, že „zbožné“ želania, pre ktoré platí, že 
najlepšie by bolo, ak by sa splnili samy, najlepšie by bolo, ak by sa splnili samy, 
bez nášho pričinenia: schudnem 10 kíl za bez nášho pričinenia: schudnem 10 kíl za 
mesiac, prestanem fajčiť, nájdem si novú mesiac, prestanem fajčiť, nájdem si novú 
prácu, alebo najlepšie – stanem sa prácu, alebo najlepšie – stanem sa 
lepším človekom. Schudnúť 10 kilogra-lepším človekom. Schudnúť 10 kilogra-
mov za mesiac nie je veľmi reálne, a ani mov za mesiac nie je veľmi reálne, a ani 
zdravé. Takýto záväzok sa vám podarí zdravé. Takýto záväzok sa vám podarí 
len ťažko dodržať a vy budete pocitom len ťažko dodržať a vy budete pocitom 
zlyhania zbytočne frustrovaní. Nie je zlyhania zbytočne frustrovaní. Nie je 
ťažké vysloviť nejaký cieľ, ťažšie je sa k ťažké vysloviť nejaký cieľ, ťažšie je sa k 
nemu dopracovať. Preto je vždy dôležité, nemu dopracovať. Preto je vždy dôležité, 
aby ste si zadefinovali cestu, ako cieľ aby ste si zadefinovali cestu, ako cieľ 
dosiahnuť. Čo tak namiesto predsavzatia dosiahnuť. Čo tak namiesto predsavzatia 
schudnúť 10 kilogramov za mesiac si dať schudnúť 10 kilogramov za mesiac si dať 
predsavzatie trikrát do týždňa si ísť zabe-predsavzatie trikrát do týždňa si ísť zabe-
hať? Cesta je totiž úspech.hať? Cesta je totiž úspech.

S novým rokom prichádza symbolický 
nový začiatok. A vtedy si malí aj veľkí 
stanovujú nové ciele, dávajú predsavza-
tia. Často sú to predovšetkým skôr 
„zbožné“ želania, pre ktoré platí, že 
najlepšie by bolo, ak by sa splnili samy, 
bez nášho pričinenia: schudnem 10 kíl za 
mesiac, prestanem fajčiť, nájdem si novú 
prácu, alebo najlepšie – stanem sa 
lepším človekom. Schudnúť 10 kilogra-
mov za mesiac nie je veľmi reálne, a ani 
zdravé. Takýto záväzok sa vám podarí 
len ťažko dodržať a vy budete pocitom 
zlyhania zbytočne frustrovaní. Nie je 
ťažké vysloviť nejaký cieľ, ťažšie je sa k 
nemu dopracovať. Preto je vždy dôležité, 
aby ste si zadefinovali cestu, ako cieľ 
dosiahnuť. Čo tak namiesto predsavzatia 
schudnúť 10 kilogramov za mesiac si dať 
predsavzatie trikrát do týždňa si ísť zabe-
hať? Cesta je totiž úspech.

V novom roku si želám...V novom roku si želám...V novom roku si želám...

Prestať mať chuť na cigaretu zo dňa na Prestať mať chuť na cigaretu zo dňa na 
deň je určite skvelé, ale skôr nemožné. deň je určite skvelé, ale skôr nemožné. 
Prestať mať chuť na cigaretu zo dňa na 
deň je určite skvelé, ale skôr nemožné. 
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Tento rok vyzerá priebeh chrípky Tento rok vyzerá priebeh chrípky 
celkom dramaticky. Pripomeňme si celkom dramaticky. Pripomeňme si 
preto o nej základné fakty.preto o nej základné fakty.

Jej priebeh je v posledných dňoch Jej priebeh je v posledných dňoch 
výrazne vystupňovaný, deti majú výrazne vystupňovaný, deti majú 
vysoké teploty aj 5 až 7 dní, k tomu ich vysoké teploty aj 5 až 7 dní, k tomu ich 
trápia dráždivý kašeľ ,  bolesti  a trápia dráždivý kašeľ ,  bolesti  a 
škriabanie v hrdle, upchatý nos, bolesti škriabanie v hrdle, upchatý nos, bolesti 
hlavy, svalová slabosť a výrazná únava, hlavy, svalová slabosť a výrazná únava, 
polihujú, niektoré majú k tomu pocit polihujú, niektoré majú k tomu pocit 
nutkania na zvracanie a bolesti brucha.nutkania na zvracanie a bolesti brucha.

Ide o vysokoinfekčné ochorenie Ide o vysokoinfekčné ochorenie 
vírusového pôvodu, antibiotiká sú teda vírusového pôvodu, antibiotiká sú teda 
neúčinné. Jeho priebeh závisí od stavu neúčinné. Jeho priebeh závisí od stavu 
imunitného systému a organizmus sa s imunitného systému a organizmus sa s 
ním musí popasovať sám.ním musí popasovať sám.

Liečba Liečba 

L I E K Y  P R O T I  T E P L O T E  A L I E K Y  P R O T I  T E P L O T E  A 
BOLESTI: Paralen, Panadol, Nurofen, BOLESTI: Paralen, Panadol, Nurofen, 
Ibuprofen…Ibuprofen…

LIEKY PROTI KAŠĽU: - vlhký kašeľ: LIEKY PROTI KAŠĽU: - vlhký kašeľ: 
Solmucol, Erdomed, Ambrobene, Solmucol, Erdomed, Ambrobene, 
Mucosolvan, Prospan, Bronchipret Mucosolvan, Prospan, Bronchipret 

- suchý a zmiešaný kašeľ: Apicold, - suchý a zmiešaný kašeľ: Apicold, 
Stoptussin, Tussin, SinecodStoptussin, Tussin, Sinecod

KVAPKY DO NOSA: Nasivin, KVAPKY DO NOSA: Nasivin, 
Otrivin, Sanorin, Muconasal plus Otrivin, Sanorin, Muconasal plus 

P RO TI  BO LES TI  H RD LA : P RO TI  BO LES TI  H RD LA : 
Tan tu m v e r d e ,  F lo r s a lmin , Tan tu m v e r d e ,  F lo r s a lmin , 
Neoangin, u starších detí JOX, Neoangin, u starších detí JOX, 
Gl imbax,  Dr i l l ,  Garganta . . . Gl imbax,  Dr i l l ,  Garganta . . . 
( D o r i t h r i c i n  j e  l o k á l n e ( D o r i t h r i c i n  j e  l o k á l n e 
antibiotikum, pri chrípke neúčinné)antibiotikum, pri chrípke neúčinné)

L I E K Y  N A  P O D P O R U L I E K Y  N A  P O D P O R U 
IMUNITY: Alpikol, Imunoglukán IMUNITY: Alpikol, Imunoglukán 
acute, Covirin, Kaloba, zinok, D acute, Covirin, Kaloba, zinok, D 
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vitamín, Cordyceps, echinaceavitamín, Cordyceps, echinacea

Veľmi dôležitý je POKOJNÝ REŽIM, Veľmi dôležitý je POKOJNÝ REŽIM, 
veľa spánku, ľahká strava, ovocie, čaj s veľa spánku, ľahká strava, ovocie, čaj s 
medom. Takéto dieťa potrebuje medom. Takéto dieťa potrebuje 
predovšetkým pokoj, horeuvedené predovšetkým pokoj, horeuvedené 
lieky a ak sa stav po niekoľkých dňoch lieky a ak sa stav po niekoľkých dňoch 
domácej liečby nelepší, je potrebné domácej liečby nelepší, je potrebné 
navštíviť lekára.navštíviť lekára.

KEDY VYHĽADAŤ LEKÁRAKEDY VYHĽADAŤ LEKÁRA

- Ak u dieťaťa pretrváva teplota viac ako - Ak u dieťaťa pretrváva teplota viac ako 
3 – 4 dni bez toho, že by sa skracovali 3 – 4 dni bez toho, že by sa skracovali 
intervaly medzi výstupmi teploty.intervaly medzi výstupmi teploty.

- Ak má dieťa veľmi výraznú bolesť - Ak má dieťa veľmi výraznú bolesť 
hrdla, nemôže prehĺtať.hrdla, nemôže prehĺtať.

- Ak má sťažené dýchanie, chrčí alebo - Ak má sťažené dýchanie, chrčí alebo 
mu píska v hrudníku.mu píska v hrudníku.

- Ak je dehydrované, odmieta piť a málo - Ak je dehydrované, odmieta piť a málo 
močí, resp. nemočí 5 hod. (s výnimkou močí, resp. nemočí 5 hod. (s výnimkou 
noci).noci).

- Ak je malátne, ospalé a pozorujeme u - Ak je malátne, ospalé a pozorujeme u 
neho zmenu správania aj pri poklese neho zmenu správania aj pri poklese 
teploty.teploty.

Lekári Všeobecnej ambulancie pre Lekári Všeobecnej ambulancie pre 
deti a dorast, NZZ ESKULAP, s. r. o., deti a dorast, NZZ ESKULAP, s. r. o., 

Giraltovce Giraltovce 
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CHRÍPKA V PLNEJ SILECHRÍPKA V PLNEJ SILECHRÍPKA V PLNEJ SILE
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Záhrada zdanlivo spí, ale život sa nedá Záhrada zdanlivo spí, ale život sa nedá 
zastaviť. Cyklus výsevu a zberu pokra-zastaviť. Cyklus výsevu a zberu pokra-
čuje, kým Zem trvá. Niečo začína rásť, čuje, kým Zem trvá. Niečo začína rásť, 
niečo odumiera. To je kolobeh prírody, niečo odumiera. To je kolobeh prírody, 
ktorý môžeme len obdivovať. Sejeme ktorý môžeme len obdivovať. Sejeme 
semienko do zeme, to začína rásť a semienko do zeme, to začína rásť a 
prinášať úrodu. Príroda je obdivuhodná prinášať úrodu. Príroda je obdivuhodná 
a dokonalá ako nekonečný príbeh. Tak si a dokonalá ako nekonečný príbeh. Tak si 
ju chráňme. V zimných mesiacoch ju chráňme. V zimných mesiacoch 
chudobných na čerstvú zeleninu je chudobných na čerstvú zeleninu je 
vítaná svieža zeleň žeruchy dopestova-vítaná svieža zeleň žeruchy dopestova-
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Týždeň po výseve budete mať úrodu Týždeň po výseve budete mať úrodu 
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Nesmieme zabúdať na pravidelné vetra-Nesmieme zabúdať na pravidelné vetra-
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Skontrolujeme zásoby hnojív, príprav-
kov na ochranu rastlín.
Na okne rýchlime pažítku, žeruchu, 
petržlen a cibuľku.
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Záhrada v januáriZáhrada v januáriZáhrada v januári
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Narodili sa Peter Fedák a Emília KurečajováNarodili sa Peter Fedák a Emília Kurečajová

Navždy nás opustili: 04.12.2022 Juraj Gazdič (1940), 10.12.2022 Juraj Pališin Navždy nás opustili: 04.12.2022 Juraj Gazdič (1940), 10.12.2022 Juraj Pališin 
(1941), 18.12.2022 Božena Matiová (1958) a 24.12.2022 Helena Čižeková (1949)(1941), 18.12.2022 Božena Matiová (1958) a 24.12.2022 Helena Čižeková (1949)

Svoje životné jubileá v mesiaci január oslávia:   Anna Hanková a Svoje životné jubileá v mesiaci január oslávia:   Anna Hanková a 80 rokov;80 rokov;
Alžbeta Žultáková,  Juraj Sukovský,  Jolana Bolvanová, Anna Alžbeta Žultáková,  Juraj Sukovský,  Jolana Bolvanová, Anna 75 rokov; 70 rokov;75 rokov; 70 rokov;
Kaňuková, Mária Marcinová, Ján Onufer a Ľudmila Sabolčíková, Ján Kaňuková, Mária Marcinová, Ján Onufer a Ľudmila Sabolčíková, Ján 65 rokov; 65 rokov; 
Cigan, Jozef Fenič, Anna Kaňuchová, Antónia Kočišová, Peter Kusek, Mária Cigan, Jozef Fenič, Anna Kaňuchová, Antónia Kočišová, Peter Kusek, Mária 
Marková, Milka Ondečková, Helena Repková, Helena Šoltysová, Dušan Šváč a Marková, Milka Ondečková, Helena Repková, Helena Šoltysová, Dušan Šváč a 
Emília Vaľanyová,  Tatiana Birošová, Štefan Juha a Anna Makulová, Emília Vaľanyová,  Tatiana Birošová, Štefan Juha a Anna Makulová, 60 rokov;         60 rokov;         
55 rokov;55 rokov; Ján Čigaš, Ing. Viliam Hamara, Ján Katuščak , Anna Kožaríková a Mária  Ján Čigaš, Ing. Viliam Hamara, Ján Katuščak , Anna Kožaríková a Mária 
Seidlová,  Ľudmila Billá, Andrej Čverha, Terézia Kolesárová, Peter     Seidlová,  Ľudmila Billá, Andrej Čverha, Terézia Kolesárová, Peter     50 rokov;50 rokov;
Kristiňák, Štefan Kroka, Adela Mihoková, Radovan Onder, Ladislav Šamko, Kristiňák, Štefan Kroka, Adela Mihoková, Radovan Onder, Ladislav Šamko, 
Roman Švrček a Vladimír Tkáč. Roman Švrček a Vladimír Tkáč. 
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Ľadový maratón v Antarktíde patrí Ľadový maratón v Antarktíde patrí 
medzi najextrémnejšie športové výzvy, medzi najextrémnejšie športové výzvy, 
aké ľudstvo v novom miléniu vymysle-aké ľudstvo v novom miléniu vymysle-
lo. Koná sa už od roku 2006 a 13. lo. Koná sa už od roku 2006 a 13. 
decembra 2022 sa uskutočnil už 17. decembra 2022 sa uskutočnil už 17. 
ročník tohto mrazivého antarktického ročník tohto mrazivého antarktického 
dobrodružstva. Jeho dejiskom je kemp dobrodružstva. Jeho dejiskom je kemp 
Union Glacier na úpätí antarktického Union Glacier na úpätí antarktického 
pohoria Ellsworth Mountains, ktoré je pohoria Ellsworth Mountains, ktoré je 
geograficky už za polárnym kruhom, geograficky už za polárnym kruhom, 
len niekoľko stoviek kilometrov od len niekoľko stoviek kilometrov od 
južného pólu. Podujatie má svojich južného pólu. Podujatie má svojich 
početných prívržencov a je sledované aj početných prívržencov a je sledované aj 
komisármi z Guinessovej knihy rekor-komisármi z Guinessovej knihy rekor-
dov, pretože tu ide o vážne posúvanie dov, pretože tu ide o vážne posúvanie 
limitov ľudských možností. Najstarším limitov ľudských možností. Najstarším 
účastníkom, ktorý ho zabehol, je 84-účastníkom, ktorý ho zabehol, je 84-
ročný Kanaďan, najstaršou bežkyňou ročný Kanaďan, najstaršou bežkyňou 
bola teraz v decembri 69-ročná Britka. bola teraz v decembri 69-ročná Britka. 
Posledný antarktický maratón v decem-Posledný antarktický maratón v decem-
bri minulého roka dokončilo v mraze bri minulého roka dokončilo v mraze 
mínus 12 stupňov 62 bežcov (medzi mínus 12 stupňov 62 bežcov (medzi 
nimi bolo 13 žien). A nechýbal ani bežec nimi bolo 13 žien). A nechýbal ani bežec 
so slovenskou vlajkou a číslom 17 so slovenskou vlajkou a číslom 17 
Lukáš Franko z Lužian pri Topli, ktorý Lukáš Franko z Lužian pri Topli, ktorý 
ho absolvoval ako tretí Slovák v histórii. ho absolvoval ako tretí Slovák v histórii. 
Predtým už mal v nohách klasický mara-Predtým už mal v nohách klasický mara-
tón v Berlíne. Tentoraz však skúsil úplne tón v Berlíne. Tentoraz však skúsil úplne 
inú ligu. Ľadový maratón úspešne zabe-inú ligu. Ľadový maratón úspešne zabe-
hol na výbornom 16. mieste v čase:         hol na výbornom 16. mieste v čase:         
5 hodín, 17 minút a 36 sekúnd. 5 hodín, 17 minút a 36 sekúnd. 

A jeho dojmy? Už len samotný presun z A jeho dojmy? Už len samotný presun z 
Európy do Antarktídy bol cestovateľ-Európy do Antarktídy bol cestovateľ-
ským dobrodružstvom: „Antarctica ským dobrodružstvom: „Antarctica 
ICE Marathon sa koná v kempe Union ICE Marathon sa koná v kempe Union 
Glacier. Letel som tam po trase Buda-Glacier. Letel som tam po trase Buda-
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ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!

LU K Á Š F R A N K O LU K Á Š F R A N K O LU K Á Š F R A N K O 
ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!ZABEHOL ĽADOVÝ MARATÓN V ANTARKTÍDE!

pešť – Madrid – Santiago de Chile – pešť – Madrid – Santiago de Chile – 
Punta Arenas. Cesta tam so všetkými Punta Arenas. Cesta tam so všetkými 
prestupmi trvala približne 48 hodín. V prestupmi trvala približne 48 hodín. V 
Punta Arenas sme sa stretli všetci bežci, Punta Arenas sme sa stretli všetci bežci, 
absolvovali brífingy k behu a 2 covidové absolvovali brífingy k behu a 2 covidové 
testy behom troch dní a potom spolu testy behom troch dní a potom spolu 
leteli do Antarktídy. Počas pobytu v leteli do Antarktídy. Počas pobytu v 
Chile som stihol navštíviť Magdalena Chile som stihol navštíviť Magdalena 
Island, kde v týchto mesiacoch prebý-Island, kde v týchto mesiacoch prebý-
vajú tučniaky. V Punta Arenas je taktiež vajú tučniaky. V Punta Arenas je taktiež 
poliklinika pomenovaná po Martinovi poliklinika pomenovaná po Martinovi 
Kukučínovi, ktorý tam pracoval ako Kukučínovi, ktorý tam pracoval ako 
lekár a bol predsedom spolku Chorvá-lekár a bol predsedom spolku Chorvá-
tov. Miestni ho poznajú pod menom tov. Miestni ho poznajú pod menom 
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mínus 120 stupňov. Počas pretekov bola mínus 120 stupňov. Počas pretekov bola 
dôležitá bezpečnosť atlétov. Okolo trate dôležitá bezpečnosť atlétov. Okolo trate 
krúžili snežné skútre a na občerstvova-krúžili snežné skútre a na občerstvova-
cích staniciach sa podávali ovocie a cích staniciach sa podávali ovocie a 
horúca voda. „Ja som počas behu horúca voda. „Ja som počas behu 
miešal horúcu vodu s chladenou colou a miešal horúcu vodu s chladenou colou a 
týmto drinkom som si dopĺňal potrebné týmto drinkom som si dopĺňal potrebné 
cukry. V polovici pretekov, na 21.kilo-cukry. V polovici pretekov, na 21.kilo-
metri, som si musel prehodiť hornú metri, som si musel prehodiť hornú 
termovrstvu, ktorá bola prepotená. termovrstvu, ktorá bola prepotená. 
Okrem zimy sme si museli chrániť aj oči Okrem zimy sme si museli chrániť aj oči 
pred svetelným šokom, lebo antarktické pred svetelným šokom, lebo antarktické 
slnko je veľmi silné. Nakoniec som to slnko je veľmi silné. Nakoniec som to 
zvládol, ale telo dostalo poriadne zvládol, ale telo dostalo poriadne 
zabrať,“ dodáva na záver Lukáš. Nám zabrať,“ dodáva na záver Lukáš. Nám 
ostáva len ukázať palec hore, pretože ostáva len ukázať palec hore, pretože 
vydať sa na opačnú stranu našej planéty vydať sa na opačnú stranu našej planéty 
a ešte tam úspešne absolvovať takéto a ešte tam úspešne absolvovať takéto 
náročné podujatie, to už je veru niečo. A náročné podujatie, to už je veru niečo. A 
na našu otázku, či by sa na ľadový mara-na našu otázku, či by sa na ľadový mara-
tón dal aj v roku 2023, zaznela celkom tón dal aj v roku 2023, zaznela celkom 
jasná odpoveď: „Určite áno!“ Predtým jasná odpoveď: „Určite áno!“ Predtým 

mínus 120 stupňov. Počas pretekov bola 
dôležitá bezpečnosť atlétov. Okolo trate 
krúžili snežné skútre a na občerstvova-
cích staniciach sa podávali ovocie a 
horúca voda. „Ja som počas behu 
miešal horúcu vodu s chladenou colou a 
týmto drinkom som si dopĺňal potrebné 
cukry. V polovici pretekov, na 21.kilo-
metri, som si musel prehodiť hornú 
termovrstvu, ktorá bola prepotená. 
Okrem zimy sme si museli chrániť aj oči 
pred svetelným šokom, lebo antarktické 
slnko je veľmi silné. Nakoniec som to 
zvládol, ale telo dostalo poriadne 
zabrať,“ dodáva na záver Lukáš. Nám 
ostáva len ukázať palec hore, pretože 
vydať sa na opačnú stranu našej planéty 
a ešte tam úspešne absolvovať takéto 
náročné podujatie, to už je veru niečo. A 
na našu otázku, či by sa na ľadový mara-
tón dal aj v roku 2023, zaznela celkom 
jasná odpoveď: „Určite áno!“ Predtým 

Mateo Bencur.“ Lukáš v Antarktíde strá-Mateo Bencur.“ Lukáš v Antarktíde strá-
vil tri dni a dve noci a našiel si tam aj vil tri dni a dve noci a našiel si tam aj 
parťáka Martinsa Dukatsa z Lotyšska, s parťáka Martinsa Dukatsa z Lotyšska, s 
ktorým zdieľal spoločný stan. Na južnej ktorým zdieľal spoločný stan. Na južnej 
pologuli práve vrcholí leto, ale v pologuli práve vrcholí leto, ale v 
Antarktíde sú teploty vzduchu stále pod Antarktíde sú teploty vzduchu stále pod 
nulou: „My sme fungovali v mraze nulou: „My sme fungovali v mraze 
mínus 10 až mínus 12 stupňov. V mínus 10 až mínus 12 stupňov. V 
bezvetrí to ešte šlo, ale keď zafúkalo, bezvetrí to ešte šlo, ale keď zafúkalo, 
pocitová zima bola veľmi nepríjemná. pocitová zima bola veľmi nepríjemná. 
Počas samotných pretekov bolo našťas-Počas samotných pretekov bolo našťas-
tie bezvetrie. Na miestnom snehu sa tie bezvetrie. Na miestnom snehu sa 
však beží ťažko, pretože Antarktída je v však beží ťažko, pretože Antarktída je v 
podstate púšť. Je tam nízka vlhkosť vzdu-podstate púšť. Je tam nízka vlhkosť vzdu-
chu a nohy sa zabárajú podobne ako do chu a nohy sa zabárajú podobne ako do 
piesku. Bežali sme vo vysokej nadmor-piesku. Bežali sme vo vysokej nadmor-
skej výške v riedkom vzduchu,“ pokra-skej výške v riedkom vzduchu,“ pokra-
čoval v rozprávaní Lukáš. Na takéto čoval v rozprávaní Lukáš. Na takéto 
podmienky sa treba poriadne pripraviť. podmienky sa treba poriadne pripraviť. 
Aj preto pred odletom trénoval na Aj preto pred odletom trénoval na 
svojom tele tepelné šoky v kryokomore svojom tele tepelné šoky v kryokomore 
v Košiciach, kde klesne teplota aj na v Košiciach, kde klesne teplota aj na 
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svoje suverénne svoje suverénne 
víťazstvo obháji aj víťazstvo obháji aj 
v roku 2023, to je v roku 2023, to je 
ťažká otázka, lebo ťažká otázka, lebo 
v doterajšej histó-v doterajšej histó-
rii  sa to zatiaľ rii  sa to zatiaľ 
nikomu nepodari-nikomu nepodari-
lo. lo. 

Text: Vladislav Text: Vladislav 
Kristiňák Kristiňák 

Foto: Lukáš Foto: Lukáš 
FrankoFranko
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by však rád absolvo-by však rád absolvo-
val klasické mara-val klasické mara-
tóny v Londýne (apríl tóny v Londýne (apríl 
2023)  a  Chicagu 2023)  a  Chicagu 
(október 2023). My (október 2023). My 
m u  b u d e m e m u  b u d e m e 
samozrejme držať samozrejme držať 
palce.     palce.     

P. S. Pre úplnosť, na P. S. Pre úplnosť, na 
Antarktickom ľado-Antarktickom ľado-
vom maratóne teraz v vom maratóne teraz v 
decembri padol nový decembri padol nový 
kontinentálny rekord kontinentálny rekord 
v čase 2 hodiny, 53 v čase 2 hodiny, 53 
minút a 33 sekúnd. minút a 33 sekúnd. 
Tento obdivuhodný Tento obdivuhodný 
výkon podal Sean výkon podal Sean 
Tobin z Írska. Či Tobin z Írska. Či 
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NovoročnáNovoročná

Starý	rok	už	zbalil	kufre,Starý	rok	už	zbalil	kufre,

zabuchnul	s	dzverami.zabuchnul	s	dzverami.

Vraj	še	s	novym	rokom	teraz,Vraj	še	s	novym	rokom	teraz,

mame	trapic	sami.mame	trapic	sami.

Zaobchadzac	v	rukavičkochZaobchadzac	v	rukavičkoch

s	nim	skušme	od	začatku.s	nim	skušme	od	začatku.

Možno	že	už	nebudzeme,Možno	že	už	nebudzeme,

kupovac	nič	na	splatku.kupovac	nič	na	splatku.

Ušmejme	še	naňho	milo,Ušmejme	še	naňho	milo,

naj	vidzi,	že	to	z	lasky.naj	vidzi,	že	to	z	lasky.

Možno	v	novym	roku	buduMožno	v	novym	roku	budu

krajše	vyplatne	pasky.krajše	vyplatne	pasky.

Povenujme	še	mu	spolu,Povenujme	še	mu	spolu,

rok	mladi	še	rad	bavi.rok	mladi	še	rad	bavi.

Možno	že	še	nam	odvďačiMožno	že	še	nam	odvďači

a	každy	budze	zdravi.a	každy	budze	zdravi.

Možno	nam	novy	rok	zľepšiMožno	nam	novy	rok	zľepši

naladu	aj	postavu.naladu	aj	postavu.

Novy	rok	sme	pripraveni,Novy	rok	sme	pripraveni,

vykročic	s	nohu	pravu!vykročic	s	nohu	pravu!

PF	2023PF	2023

Jana	JJJana	JJ

Novoročná

Starý	rok	už	zbalil	kufre,

zabuchnul	s	dzverami.

Vraj	še	s	novym	rokom	teraz,

mame	trapic	sami.

Zaobchadzac	v	rukavičkoch

s	nim	skušme	od	začatku.

Možno	že	už	nebudzeme,

kupovac	nič	na	splatku.

Ušmejme	še	naňho	milo,

naj	vidzi,	že	to	z	lasky.

Možno	v	novym	roku	budu

krajše	vyplatne	pasky.

Povenujme	še	mu	spolu,

rok	mladi	še	rad	bavi.

Možno	že	še	nam	odvďači

a	každy	budze	zdravi.

Možno	nam	novy	rok	zľepši

naladu	aj	postavu.

Novy	rok	sme	pripraveni,

vykročic	s	nohu	pravu!

PF	2023

Jana	JJ






