
Pozývame Vás do novootvoreného Road Coffee Baru 
(poschodie nad Victoriou) na Hlavnej 48 v Stropkove .

E. Gajdoš z Bokše čaruje so železom

M. Fejko z Chotče vybojoval so svojím tímom
bronzovú medailu

Do kedy bude polícia tolerovať autá na pešej zóne?
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Ďalšie číslo novín nájdete 
v predaji 

23. marca 2018 (piatok)

Nájdete nás aj na facebooku - Stropkovské zvesti

Platnosť do:  23. 3. 2018

Tel.: 0949 721 975

Obklady, dlažby, stierky 
a iné stavebné práce

viac na str. 6

,
Odvoz a prívoz

v Obchodnom dome v Stropkove  - 50m2 + sklad. 

Tel.: 0905 558 873.

Prenajmem priestory 

Stropkovčan Peter Sitkanič
hovorí aktívne troma jazykmi

Zbor Maľovaný svet oslávi
40 narodeniny

Ako je to s bilboardami
v Stropkove?
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Deň učiteľov je v Stropkove 
už tradične spojený s oceňova-
ním pedagógov plaketou Jána 

Pleketou J. A. Komenského si uctili prácu učiteľov
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbu-

dzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti.“                                                  J.A.Komenský

Amosa Komenského  primáto-
rom mesta. Ani tento rok tomu 

(Pokračovanie na str. 2)
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Občania sa pýtajú...
Odpovedá vedúci Odboru výstavby, reg. rozvoja a živ. 

prostredia Ladislav Dubas

nebolo inak. Ocenenie si za svoju 
svedomitú a šľachetnú prácu 
prebrali: Mgr. Eva Hricová za 

kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 
prácu učiteľky II.stupňa základnej 
školy, Mgr.Slávka Nemcová za 
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 
prácu učiteľky II.stupňa základ-

Pleketou J. A. Komenského si uctili prácu učiteľov
(Pokračovanie na str. 1) nej školy, Mgr.Viliam Mihok 

za dlhoročnú aktívnu a tvorivú 
prácu koordinátora CVČ v ZŠ, 
Mgr.Ivana Perátová, in memo-

riam za aktívnu výchovno-vzde-
lávaciu prácu počas pôsobenia 
v ZŠ, Bc.Zuzana Dreveňáková 
za kvalitnú výchovno-vzdeláva-
ciu prácu učiteľky v materskej 

škole, Dana Korekáčová za 
kvalitnú výchovno-vzdeláva-
ciu prácu učiteľky v materskej 
škole, Mgr.Ladislav Vateha za 

kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 
a riadiacu prácu v CZŠ sv.Petra 
a Pavla v Stropkove, Mgr.Erika 
Andrejcová Šmajdová, PhD. 
za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 

prácu učiteľky Súkromnej základ-
nej umeleckej školy, Mgr.Zdenka 
Petriľáková za kvalitnú výchov-
no-vzdelávaciu a riadiacu prácu 

v Základnej umeleckej škole 
Františka Veselého. 

-pk-, 
foto: A. Hričan

* Podľa zákona majú byť 
bilboardy umiestnené od cesty 
v obci 50 m a mimo mesta 100 
m. V Stropkove to neplatí a nie 
sú umiestnene podľa nového 
zákona. Sú pri ceste bližšie 
ako by mali podľa zákona byt. 
Prečo s tým mesto nič nerobí?

- V § 11 (Cestné ochranné 
pásma), zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) je v ods. 1 uve-
dené: Na ochranu diaľnic, ciest a 
miestnych komunikácií a premáv-
ky na nich mimo sídelného útvaru 
obce ohraničeného dopravnou 
značkou označujúcou začiatok 
a koniec obce slúžia cestné 
ochranné pásma. Pre jednotlivé 
druhy a kategórie týchto komu-
nikácií určí šírku ochranných 
pásem vykonávací predpis, a to 
pri diaľniciach a cestách vyšších 
tried v rozsahu 50 až 100 met-
rov od osi priľahlého jazdného 
pásu, pri cestách nižších tried a 
miestnych komunikáciách 15 až 
25 metrov od osi vozovky, nad 
a pod pozemnou komunikáciou. 

Cestné ochranné pásmo pre 
novobudované alebo rekonštru-
ované diaľnice, cesty a miestne 
komunikácie vzniká dňom nado-
budnutia právoplatnosti územné-
ho rozhodnutia. 

Z uvedeného vyplýva, že 
v  zastavaných   častiach  obcí  
nie je zriadené ochranné pásmo  
diaľnic, ciest a miestnych komu-
nikácií. 

Podľa § 15, ods. 3) vyhlášky 
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komuniká-

ciách (cestný zákon), hranicu 
cestných ochranných pásiem 
určujú zvislé plochy vedené po 
oboch stranách komunikácie vo 
vzdialenosti:  

a) 100 metrov od osi vozovky 
priľahlého jazdného pásu diaľnice 
a cesty budovanej ako rýchlostná 
komunikácia,

b) 50 metrov od osi vozovky 
cesty I. triedy,

c) 25 metrov od osi vozovky 
cesty II. triedy a miestnej komuni-

kácie, ak sa buduje ako rýchlost-
ná komunikácia,

d) 20 metrov od osi vozovky 
cesty III. triedy,

e) 15 metrov od osi vozovky 
miestnej komunikácie I. a II. 
triedy.

Na smerovo rozdelených 

cestách a miestnych komuniká-
ciách sa tieto vzdialenosti merajú 
od osi priľahlej vozovky. 

Z uvedeného vyplýva, že  
hranica cestného ochranného 
pásma pre cestu I. triedy (v na-
šom prípade št. cesta I/15)  je 
50 m od osi vozovky, a teda je 
možné umiestniť  reklamné zaria-
denie vo vzdialenosti 50 m od osi 
priľahlej vozovky.

Nakoľko niektoré reklamné 
zariadenia, ktoré sa nachádzajú 

bližšie k štátnej 
ceste boli povolené 
pred účinnosťou prí-
slušných zákonov, 
resp. pred zmenou 
evidencie štátnych 
ciest (napr. I/15), je 
možný ich nesúlad 
so súčasnou legisla-
tívou, napriek tomu 
že v čase povolenia 
boli postavené v sú-
lade so zákonom. 

Na základe 
Vášho podnetu 

mesto, ako príslušný stavebný 
úrad preverí súlad jestvujúcich 
reklamných zariadení  so sú-
časnou legislatívou a zároveň 
pripraví ďalšie legislatívne kroky 
pre legalizáciu resp. odstránenie 
reklamných zariadení. 
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Oslavovať sa spolu s kultúr-
nym programom bude v diva-
delnej sále Kultúrneho strediska 
v Stropkove (27.apríla o 17.00 
hod.), kde okrem súčasných 
členov zboru vystupia aj jeho 
bývalí členovia, no nebudú chý-

bať ani hostia ako zbor OZVENA 
z Vranova nad Topľou,dirigentka 
Katka Mašlejová Duchoňová, 
herečka Danka Rusinková Libez-
ňuk, Monika Šimková, Miška Su-
šinová, Tina Marko Kasardová, 
Táňa Hicová Karliková. Koncert 
sa uskutoční pod záštitou štát-
neho tajomníka MS p.Krajňáka. 

Spevácky zbor Maľovaný svet oslávi 40 narodeniny
V slávnostnom programe sa predvedú aj bývalí členovia zboru
Detský spevácky zbor Maľovaný svet má bohatú tradíciu. Vy-

šlo z neho mnoho šikovných a talentovaných žiakov, ktorí svoje 
skúsenosti zúročili a mnohí z nich dosiahli úspechy. Maľovaný 
svet onedlho oslávi okrúhle 40 narodeniny. 

Okrem zborov a sólistov vystúpia 
aj Ľudová i  Moderná kapela ZUŠ 
F.Veselého. Ani bývalí členovania 
zboru Maľovaný svet nenechali 
nič na náhodu a aby všetko 
dopadlo počas koncertu na vý-
bornú, pravidelne sa stretávajú 
na skúškach pod vedením Ľ.Ja-
kubčovej, čo to nám prezradila 
ona sama a vyspovedali sme aj 
samotných bývalých členov 
zboru. Bývalá členka Renáta Ma-
dzinová pôsobila v zbore osem 
rokov. Momentálne učí v strop-
kovskom gymnáziu slovenský 
a anglický jazyk. „Hudbe som 
sa venovala aj počas štúdia 
strednej pedagogickej školy, 
kde som spievala tiež v zbore. 
Študovala som tiež estetiku, 
čo je v podstate taktiež veda 
o hudbe.“ Opýtali sme sa, či 
jej v súčasnosti nechýba spev. 
„Ja si veľmi rada spievam aj 
sama pre seba, spevom si 
rozveseľujem život,“ zasmiala 
sa.   Divadelná herečka Daniela 
Libezňuk sa rozhodla čas, kedy 
budú trvať skúšky bývalých 
členov zboru tráviť v Stropkove, 

hoci vo svojom rodnom meste už 
dlho nežije. „Pre mňa je to istý 
spôsob, ako splatiť dlh tomuto 
mestu, tejto umeleckej škole 
a koniec koncov aj Ľudke Ja-
kubčovej, ktorá ma naviedla na 
umeleckú cestu,“ vysvetlila. Zá-
roveň dodala, že si spomína aj na 
svoj prvý deň v umeleckej škole. 
„Konkrétne zážitky si nepamä-
tám, no na čo nezabudnem, je 
vôňa, napríklad vôňa starých 
klavírov. V ten deň mi to tam 
voňalo tak, ako mi teraz voňajú 
moje husle,“ doplnila s úsme-
vom. Bývalým členom zboru je aj 
redemptorista Milan Záleha. Ma-
ľovaný svet navštevoval približne 
tri roky. Momentálne sa venuje 
kňazstvu, no na starosti má aj 
vydavateľstvo. „V súčasnosti sa 
teda hudbe nevenujem, no keď 

som videl pozvánku na stret-
nutie bývalých členov zboru, 
potešilo ma to a bolo to pre 
mňa zaujímavé,“ netajil.  Vedúca 
zboru Ľ.Jakučová sa teší, že na 
skúškach vládne príjemná atmo-
sféra a porozumenie. „Cvičíme 
trojhlasne, z čoho mám radosť. 
Na skúšky chodia aj kolegovia, 
ktorí boli mojimi žiakmi. Ešte 
náš čaká spoluprácu s Ľu-
dovou a Modernou kapelou, 
ktoré budú zbor doprevádzať.  
Pripravovaný scenár koncertu 
má nádhernú gradáciu a verím 
, že bude mať aj slávnostný a 
pompézny záver. Dúfam, že 
spoločné záverečné piesne v 
podaní spojených zborov za-
nechajú v srdciach prítomných  
tie najkrajšie dojmy,“ dodala 
v závere.                               -pk-

Na fotografii Ľudmila 
Jakubčová, ktorá vedie zbor 
Maľovaný svet.

„Týmto článkom sa ne-
chcem skrývať, ale dať veci 
na priamu líniu a objasniť to,  
čo nebolo objasnené. V čase,  
keď ľudia si volili župana,  mi 
na instagrame napísal D.G, 
ktorý mi poslal fotku Rómov 
s neslušným obsahom.  Kto 
instagram má, dobre vie, že ak 
vám človek pošle fotku, tak po 
nejakom čase sa otvoriť nedá.  
Vyjadril som sa tak,  ako som 
sa vyjadril.“ Dodal, že emitoko-
ny,  ktoré v konverzácií sú, dáva-
jú  na javo, že to nebolo myslené 

Michal Sivák sa vyjadril k svojej konverzácii, ktorá kolovala celým Facebookom
Ak ste v poslednej dobe započuli meno Michal Sivák, určite 

vám napadol článok z Nového času,  no taktiež aj screenshot 
konverzácie, kde sa Mišo neslušne vyjadril. 

tak,  ako to bolo napísané. „Bolo 
to napísane zo žartu. Písal som 
to ironicky a nemyslel som 
to tak,  ako to vyznelo. Lenže 
mladí chlapci T. Č a D.G to 
použili proti mne. Hneď,  ako 
vyšiel článok v Novom čase, 
ktorý som uverejnil, chlapci  
urobili z toho drámu a vložili 
tam konverzáciu z pred dvoch 
mesiacov, ktorá obsahovo 
ani neladila,  len mi pošpinila 
meno. Prikladám konverzáciu 
ako dôkaz, s akým účelom mi 
druhá strana chcela pošpiniť 

meno a urobiť zo mňa niekoho,  
kto nie som. Svoju chybu si 
uvedomujem, ľutujem a viem,  
že som sa takto nemal vyjadriť.  

Nič ma neospravedlní za to,  čo 
som napísal,  no svoje meno si 
pošpiniť nedám.“

-pk-

Konverzácia D.G a T.Č – „konverzácia hovorí presne o tom, 
ako to nepriamo posunul,“ povedal Mišo. (viď. str. 4)
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„Tých sto dní prešlo rýchlo 
a neboli ľahké. Museli sme rie-
šiť aj niektoré problematické 
veci, najmä svidnícku pôrodni-
cu a Múzeum Andyho Warhola. 
Verím, že tieto dva bolestivé 
problémy sa nám podarilo vy-
riešiť k spokojnosti všetkých 
zainteresovaných strán a 
hlavne koncových užívateľov.“ 

Situácia s nemocnicou je sta-
bilizovaná na obdobie jedného 
roka, jej zatvorenie v dôsledku 
nedostatku lekárov a klesajúceho 
počtu pôrodov sa však bude ešte 
prehodnocovať. Po dohode od-
stúpila riaditeľka múzea Ľudmila 
Štecová, riadením bol poverený 
dovtedajší prezident Spoločnosti 
Andyho Warhola Martin Cubjak. 
Meno vzišlo po dohode s vlast-
níkmi, poslancami a kultúrnou 

Majerský hodnotí svojich prvých sto dní vo funkcii
Riešil aj svidnícku nemocnicu a Múzeum Andyho Warhola

Nový predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Mi-
lan Majerský (KDH) hodnotil prvých 100 dní na úrade. Na úrade 
nastali aj personálne zmeny a musel hasiť i prvé problémy.

verejnosťou. „Verím, že do bu-
dúcna diela Andyho Warhola 
budú môcť byť videné aj v 
ostatných okresoch Prešov-
ského samosprávneho kraja, 
keďže pán Cubjak už prišiel s 
konceptom zviditeľnenia diel,“ 
povedal Majerský. Cubjak však 
ešte musí prejsť výberovým ko-
naním. Podľa Majerského by sa 

mu to malo podariť, keďže ho po-
važuje za odborníka v tejto oblas-
ti. Zastupiteľstvo je podľa župana 
kompaktné a funkčné. Museli 
sa však prepracovať aj cez via-
ceré kompromisy, aby došlo k 
zhode o spolupráci so všetkými 
politickými partnermi, čo nebolo 
niekedy jednoduché. Pozname-
nal však, že zástupcovia klubov 
majú tiež ochotu spolupracovať. 
Od nástupu nového vedenia bol 

rozviazaný pracovný pomer s 30 
zamestnancami. „Úrad prešiel 
aj personálnymi zmenami, ale 
vždy po dohode s jednotlivý-
mi zamestnancami na či už 
riadiacich alebo referentských 
postoch. Tí, ktorí ich nahradia, 
sú ochotní spolupracovať na 
vízii, ktorú mám,“ povedal Ma-
jerský. Čo sa týka ciest, už boli 
schválené uznesenia na rekon-
štrukciu vybraných havarijných 
úsekov. Prípravy chcú stihnúť 
ešte v jarnom období, aby sa k 
rekonštrukciám nepristupovalo 
pred zimou, keď sa práce kompli-
kujú. Schválené boli aj finančné 
prostriedky na financovanie špor-
tu, kultúry a sociálnych služieb. 
Jeden poslanec môže rozdeliť 
na aktivity sumu 9 200 eur, čo 
je historicky najvyššia čiastka. 
Dotácie majú pomôcť najmenším 
obciam. Pripomenul aj dve veľké 
športové investičné akcie, do kto-

rých sa kraj pustil. Prvou z nich je 
výstavba futbalovej Tatran arény 
v spolupráci s mestom, a spolu s 
Prešovskou univerzitou sa púšťa 
aj do rekonštrukcie atletického 
areálu univerzity. Podľa Majer-
ského zaradenie do práce sa za-
čína už na škole. V dôsledku toho 
prijal aj nového vedúceho odboru 
školstva Jána Furmana. V oblasti 
rodiny a sociálnej oblasti župa 
pristúpila aj k niektorým zmenám 
pre pomoc najslabším. Rozhodli 
sa zvýšiť čiastku dotácie na klien-
ta v útulkoch zo 160 na 250 eur. 
Polepšiť by si mali aj pracovníci 
resocializačných zariadení. „Je 
to hlavne preto, lebo finančné 
a platové podmienky týchto 
ľudí sú naozaj poddimenzova-
né. Potrebujeme dať určitú mo-
tiváciu aj ľuďom, ktorí pracujú 
v týchto zariadeniach,“ zhrnul 
Majerský.

-pk-

Michal Sivák sa vyjadril k svojej konverzácii, ktorá kolovala celým Facebookom
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Jeden zo spôsobov, ktorým 
sa telo snaží zlikvidovať Helico-
bactera, je zápal. Ten zhorší pod-
mienky prežívania pre baktériu, 
no ťažkosti má aj samotný človek, 
u ktorého sa tento boj odohráva. 
O prejavoch tejto choroby, ale aj 
o jej liečení, nám porozprávala 
gastroenterologička MUDr. Alena 
Jancová. „Prejavy závisia od 
toho, v ktorej časti tráviace-
ho traktu prevláda osídlenie 
Helicobacterom pylori a aký 
stupeň zápalu, respektíve po-
škodenia sa vyvinul. Môžu to 
byť bolesti v okolí pupka, na-
fukovanie, poruchy vyprázdňo-
vania čreva, pocit netrávenia, 
nechutenstvo, chudnutie alebo 
naopak, zlá tolerancia hladu a 
priberanie, prípadne problémy 
s pleťou. V dôsledku návratu 
žalúdočného obsahu do paže-
ráka a následne niekedy až do 
dýchacích ciest, takzvaného 
gastroosophageálneho reflu-
xu, môže pacient pociťovať pá-
lenie záhy, niekedy tiež dochá-
dza k bolestiam hrdla, problé-
mom s hlasivkami. Častejšie 
býva sťažené dýchanie nosom, 
angína, zápaly priedušiek, prí-
nosových dutín, bolesti hlavy 
alebo závraty, ktoré ľudia liečia 
u otorhinolaryngológa, alergo-
lóga, prípadne neurológa a or-
topéda. V dôsledku návratu ža-
lúdočnej kyseliny do pažeráka 
môže podráždenie blúdivého 
nervu vyvolať búšenie alebo 
pocity úzkosti. Pacient navštívi 
kardiológa alebo psychológa. 
Vzhľadom na to, že prízna-
ky bývajú pestré, zvykneme 
ich pripisovať životospráve, 
stresom a často ich vôbec 
nespájame so zápalom trávia-
ceho traktu. U mnohých ľudí 
sa neprejavujú žiadne výrazné 
ťažkosti, aj keď majú túto in-
fekciu. Často sa stáva, že člo-

Helicobacterom pylori sa môžeme nakaziť aj slinami
A. Jancová: „Jeho prítomnosť sa najspoľahlivejšie zistí endoskopickým vyšetrením“

Príznaky u ľudí, ktorí majú Helicobacter pylori, sú individuál-
ne. Ide o baktériu, ktorá sa usadzuje v oblasti žalútka a dvanástni-
ka, kde spôsobuje mnohé zdravotné problémy. Helicobacter stojí 
za žalúdočnými ťažkosťami počnúc bolesťami žalúdka, cez rôzne 
zápalové a vredové ochorenia tráviaceho traktu až po rakovinu 
žalúdka. 

veka len bolí hlava a pripisuje 
to sedeniu pri počítači, pritom 
príčina môže byť niekde úplne 
inde. Helicobacter je baktéria, 
ktorú mohli mať naši rodičia a 
starí rodičia. V rodine, ale aj v 
okolí si ju môžeme odovzdať, 
no nededíme ju. Nachádza sa 
napríklad v sli-
nách,“ hovorí. Nie-
kedy skutočne sta-
čí, ak sa napijeme 
z pohára za niekým, 
kto má túto baktériu 
a chytíme ju aj my, 
to isté platí pri boz-
kávaní. Následky 
liečenia infekcie 
Helicobactera pylori 
závisia od odolnosti 
organizmu človeka, 
od typu helicobacte-
ra. Môže to byť celé 
spektrum od pocitu 
netrávenia, migronóznych bolestí 
hlavy cez žalúdočné alebo dva-
nástnikové vredy, astmu až po 
rakovinu tráviaceho traktu alebo 
pľúc. Spýtali sme sa aj na to, ako 
sa dá zabrániť jeho vzniku. „Kaž-
dej chorobe môžeme predchá-
dzať správnou životosprávou 
a stravovaním. Pomocou toho 
vytvárame prostredie vo vnútri 
nášho organizmu, v ktorom sa 
choroboplodné baktérie cítia 
dobre alebo zle. Pohybom na 
čerstvom vzduchu zabezpe-
číme dostatočné okysličenie 
organizmu. Prírodnou výži-
vou bez konzervantov, farbív 
a aróm pomôžeme prežiť v 
našom organizme mikróbom, 
ktoré nás chránia pred cho-
roboplodnými baktériami. 
Mali by sme prijímať dostatok 
zeleniny a ovocia v surovom i 
tepelne upravenom stave, kto-
ré sú potrebné pre prežívanie 
našich ochranných mikróbov. 
Správna životospráva nie 

je len fráza. Z hygienických 
opatrení je dôležité nedojedať 
a nepiť po nikom, neochutná-
vať surové mäsové výrobky. 
V bežnom spoločenskom 
kontakte sa Helicobacterom 
pylori nenakazíme. Táto bak-
téria sa nachádza v slinách, 
bola dokázaná aj v zubných 
povlakoch, v kravskom mlieku 
či surovom mäse. Môžu ju mať 
aj domáce zvieratá,“ podotkla. 
Infekcia Helicobactera pylori sa 
lieči kombináciou viacerých anti-
biotík a lieku na potlačenie tvorby 

žalúdočnej kyseliny. K dispozícii 
sú rôzne schémy. Dôležitý je 
individuálny prístup v závislosti 
od stupňa a typu zápalu, od roz-
sahu postihnutia a sprievodných 
príznakov. Pri nasadení liečby sa 
zohľadňuje fakt, že v prírode žia-
den mikroorganizmus neoddeľuje 
priestor samotný. Takže ani Heli-
cobacter pylori nepostihuje náš 
tráviaci trakt sám, ale v sprievode 
iných mikróbov. Základný omyl 
odporúčaných štandardných 
postupov je, že sa zameriavajú 
podľa štúdií na odstránenie 
nejakej baktérie, ktorú sme si 
vybrali ako vinníka. Pričom nie 
je zohľadnené ďalšie spektrum 
mikróbov, ktoré sa tiež zúčast-
ňujú na ťažkostiach u pacienta. 
Nie zriedka sa stáva, že chorý sa 
po liečbe cíti horšie ako pred ňou 
a po nejakom čase má infekciu 
znovu. Preto sa väčšinou radšej 
namiesto protihelibacterovej lieč-
by nasadí liečenie na zníženie 
kyseliny a povie sa pacientovi 

– to už má dnes každý. Zaujímalo 
nás, akými spôsobmi sa zisťuje 
prítomnosť Helicobactera pylori. 
„Najspoľahlivejší spôsob na 
diagnostikovanie zápalu trá-
viaceho traktu spôsobeného 
Helicobacterom pylori je endo-
skopické vyšetrenie s odberom 
vzorky. Tú však možno vyšetriť 
kultiváciou, ureázovým testom 
alebo farbením. Za najspoľah-
livejšie považujem vyšetrenie 
ofarbených sterov sliznice 
žalúdka pod mikroskopom, čo 
však máloktoré zdravotnícke 
zariadenie robí, lebo je to ča-
sovo a organizačne náročné 
a slabo platené. V našej am-
bulancii tento postup upred-
nostňujeme, lebo po ofarbení 
získame predstavu aj o sprie-
vodných mikróboch, okrem 
Helicobactera pylori. Dostupné 
je aj vyšetrenie protilátok proti 
Helicobacteru v krvi, kde by 
sme nemali podceniť hlavne 
protilátky v triede IgA, ktoré 
svedčia pre aktívny zápal. V 
dnešnej dobe máme k dispo-
zícii aj vyšetrenie stolice na 
Helicobactery pylori a dycho-
vý test. Tieto môžu byť však 
falošné a negatívne. Dychový 
test môže byť klamlivo pozi-
tívny v prítomnosti niektorých 
streptokokových baktérií a 
baktérií Protheus.“ Sú prípady, 
keď si ľudia dajú zistiť prítomnosť 
tejto infekcie pomocou odberu 
krvi. Napriek tomu, že tá ukáže 
neprítomnosť Helicobactera, na-
stanú u nich príznaky a ťažkosti. 
Chceli sme vedieť odpoveď aj na 
túto problematiku. „Tvorba pro-
tilátok v krvi závisí aj od stavu 
imunitného systému. Pri jeho 
vyčerpaní sa nemusia vytvo-
riť špecifické protilátky proti 
Helicobacteru pylori. Ich dôkaz 
znamená len to, že organizmus 
s niečím bojuje. Ak sa proti-
látky nedokážu, nevylučuje 
to jednoznačne neprítomnosť 
Helicobactera pylori. Môžeme 
len povedať, že telo proti nemu 
netvorí protilátky,“ uzavrela 
MUDr. Alena Jancová. 

-pk-
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V kraji sa ubytovalo vyše 
894 000 návštevníkov, priemer-
ná doba pobytu bola tri noci. 
K aktivitám na rozvoj turizmu 
opätovne prispela Krajská 
organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska, 
v tomto roku predstaví Prešov-
ský kraj ako Kraj kultúrnych 
pamiatok.

Podľa údajov Štatistického 
úradu SR bolo v roku 2017 v Pre-
šovskom kraji zaznamenaných 
894 173 návštevníkov ubytova-
cích zariadení, ktorí v kraji strá-
vili 2 790 308 nocí. Návštevnosť 
Prešovského kraja medziročne 
vzrástla o 4,6 %. Kým doteraz 
držal rekord v počte návštevní-

Rekordný rok 2017. Prešovský kraj má historicky najvyšší počet návštevníkov

Návštevnosť v Prešovskom kraji opäť vzrástla
Prešovský kraj zaznamenal v roku 2017 opätovný nárast 

turistov. Historicky ide o najvyššie čísla domácich i zahraničných 
návštevníkov a ich prenocovaní. 

kov Prešovského kraja rok 2016 
s 854 528 návštevníkmi, uplynulý 
rok ho prekonal o takmer 40 000 
návštevníkov. Priemerná doba 
pobytu bola tri noci.

Zahraniční návštevníci tvoria 
31 % z celkového počtu náv-
števníkov. Za rok 2017 ich počet 
vzrástol o 2,4 % na 276 666 
cudzokrajných návštevníkov. V 
kraji strávili 823 232 nocí. Presná 
štruktúra zahraničných návštev-
níkov ešte nie je dostupná, podľa 
odhadov oblastných organizácií 
cestovného ruchu majú najväčší 
podiel českí turisti, nasledujú 
Poliaci a návštevníci z Maďarska 
a Nemecka.

Zaznamenaný bol nárast 

tržieb za ubytovanie za rok 2017 
v celkovej sume 62 907 386 eur. 
Ide o 4,5-percentný nárast tržieb, 
ktorý kopíruje medziročný rast 
počtu návštevníkov ubytovacích 
zariadení.

Aktivity na podporu rozvoja 
cestovného ruchu

„Z rastúcej návštevnosti 
máme radosť, zároveň je zá-
väzkom pracovať na rozvoji 
cestovného ruchu vo všetkých 
jeho oblastiach. V roku 2017 
sme k propagácii kraja prispeli 
početnými aktivitami, úspech 
opäť mala kampaň Legenda-
rium pre rodiny s deťmi, kam-
paň na podporu návštevnosti 
hradov Letohrad a zrealizovali 
sme mnohé aktivity na rozvoj 
turistickej infraštruktúry v ob-

jeme 41 500 eur. V tomto roku 
sa kampaň bude niesť v téme 
Kraj kultúrnych pamiatok 
a opätovne budeme investo-
vať aj do rozvoja drobnej in-
fraštruktúry,“ uviedol Michal Sý-
kora, predseda Krajskej organi-
zácie cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska.

K aktivitám organizácie v mi-
nulom roku patrila aj finančná 
podpora posilnených letných 
spojov Tatranskej elektrickej že-
leznice, v spolupráci s oblastný-
mi organizáciami obnova vyhliad-
ky Kamenná hora pri Bardejove, 
úpravy bežeckých a cyklistických 
tratí v Levočských vrchoch, úpra-
va zelene v Bachledovej doline, 
osadzovanie informačných a hne-
dých tabúľ, prípravy projektových 
dokumentácií na cyklotrasy, 

(Pokračovanie na str. 7)

Aj keď ako sám hovorí, 
poľský jazyk veľmi neráta, keď-
že je podobný tomu nášmu. 
Porozprával nám, ktorý jazyk sa 

mu učil najťažšie , ale i to, kde 
naplno využil znalosť cudzích 
rečí. V úvode začal angličtinou. 
Tú sa učil celú základnú i strednú 
školu. Z tohto cudzieho jazyka aj 
zmaturoval.   Aktívne však hovorí 
aj nemecky. „Nemčinu som sa 

Stropkovčan Peter Sitkanič sa naučil tri cudzie jazyky
„Bol som rád, keď ma niekto upozornil na gramatickú chybu. 

Vnímal som to ako posun vpred.“
Ten, kto v dnešnej dobe ovláda cudzie jazyky, má veľkú vý-

hodu nielen v pracovných príležitostiach, ale aj v bežnom živote.  
Stropkovčan Peter Sitkanič ovláda rovno tri, a to angličtinu, nem-
činu a poľsťinu.

naučil sám z televíze. Ako malý 
chlapec som sledoval veľa 
animovaných seriálov, ktoré 
na našich kanáloch nevysielali. 
Absolvoval som aj zopár hodín 
doučovania nemčiny. Mal som 
v pláne venovať sa nemecké-
mu jazyku ďalej a ísť na nejakú 
jazykovú školu, no nakoniec zo 
mňa to nadšenie akosi opadlo, 
keď som zistil, že sa tam robia 
aj prijímačky z matematiky 
a podobne,“ priznal. Poľštinu 
sa naučil podobným spôsobom 
ako nemčinu, no pravdupovediac 
s ňou nemal akékoľvek praktické 
využitie pred tým, než začal ro-
biť v odbore logistiky najprv ako 
prepravný disponent a potom 
ako špeditér.  Peter nám pre-
zradil aj vtipné zážitky, ktoré má 
vďaka práve ovládaniu cudzích 

rečí. „Vtipné mi pripadá, keď si 
v práci na špeditérskej platfor-
me píšem s Poliakmi, ktorí ma 
hneď zo začiatku oslovia ang-
licky a v mnohých prípadoch 
ostanú milo prekvapení, keď 
si spolu pohovoríme či popí-
šeme v ich jazyku. V logistike 
je zastúpenie Poliakov veľmi 

vysoké.“  Stropkovčan nemčinu 
využil v jeho predošlom zamest-
naní opatrovateľa. Zo začiatku mu 
pripadal rakúsky dialekt enormne 
rozdielny od toho, na ktorý bol 
zvyknutý. „U každého nového 

klienta /pacienta som požiadal 
jeho ako aj rodinných prísluš-
níkov, aby ma na akúkoľvek 
gramatickú chybu upozornili. 
Nie som na to háklivý. Skôr 
som to vnímal ako spôsob 
zlepšiť svoju reč. Mnohé opat-
rovateľky vedia len základy 
a nemajú chuť či snahu zlepšiť 

sa.“ Na konci nás zaujímalo, či by 
sa chcel naučiť ešte nejaký ďalší 
cudzí jazyk. „Rád by som,  no 
momentálne na to už nemám 
veľmi čas a možno ani chuť,“ 
zasmial sa.                            -pk-
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Od septembra otvoria školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho 
kraja 124 študijných a učebných 
odborov. Po minuloročných 
skúsenostiach najväčší záujem 
očakávajú gymnáziá a školy 
so zameraním na technické od-
bory. V kraji sa perspektívnymi 
po vzore predošlých rokov uka-
zujú elektrotechnika, strojárstvo 
i stavebníctvo.

Od budúceho školského roka 
študenti v kraji získajú možnosť 
vzdelávať sa aj v celkom nových 
odboroch. Sú medzi nimi naprí-
klad biochemik – výroba piva 
a sladu, operátor kožiarskej 
výroby, animovaná tvorba 
a obrazová a zvuková tvorba 
– kamera, zvuk, strih.

Župné školy ponúkajú 
pre deviatakov dostatok miest. 
Na gymnáziách je možné pri-
jať 1 216 študentov, študijné 

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla
Medzi novými odbormi sú aj sladovník, kožiar či animovaná tvorba

Do 10. apríla sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú 
strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor no-
vých stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

odbory s maturitou majú pripra-
vených 3 648 miest a s výučným 
listom môže ukončiť učebné od-
bory 1 132 žiakov. Umelecké od-
bory majú k dispozícii 266 miest. 
Stredné školy v kraji sú pripra-
vené prijať aj 792 žiakov, ktorí 
nemajú ukončený deviaty ročník. 
Podľa predpokladov na župné 
stredné školy nastúpi od septem-
bra približne 6 500 prvákov.

Školy, ktoré ponúkajú bilin-
gválne štúdium alebo vyžadujú 
špeciálne overenie zručností 
budú realizovať prijímacie kona-
nie podľa termínom stanovených 
odborom školstva okresného 
úradu v sídle kraja (25. 3. – 15. 
4. 2018). Ostatné odborné školy 
a gymnáziá sa na nápor devia-
takov ešte len pripravujú. Uchá-
dzač alebo zákonný zástupca 
žiaka môže pritom podať dve 
prihlášky na dve rôzne školy 
alebo dva odbory vzdelávania tej 

istej strednej školy. Odovzdať ich 
riaditeľovi základnej školy treba 
do 10. apríla. Prijímacie skúšky 
v I. termíne sa budú konať v dva 
dni, a to – 14. a 17. mája.

Kompletné informácie o prijí-
macom konaní na stredné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, ako aj prehľad učebných 
a študijných odborov ponúka ofi-
ciálny internetový portál krajskej 
samosprávy www.po-kraj.sk.

***
Doplňujúce informácie:
Počty študijných a učeb-

ných odborov v školskom roku 

2018/2019:
- 3 študijné odbory gymnázií 

(klasické, športové a bilingválne) 
– s maturitou

- 76 študijných odborov (z 
toho 28 odborov, kde je možné 
získať aj výučný list a maturitu)

- 34 učebných odborov 3-roč-
ných - výučný list (z toho 2, kde 
absolvent získa dva výučné listy; 
tieto odbory sú učebné 4-ročné)

- 11 učebných odborov 
pre žiakov, ktorí nemajú ukonče-
ný 9. ročník ZŠ

Daša Jeleňová 
hovorkyňa PSK

Návštevnosť v Prešovskom kraji opäť vzrástla
sprejazdnenie trasy pre cyklistov 
pri Spišských Hanušovciach či 
značenie 150 km turistických 
chodníkov v okresoch Prešov 
a Sabinov zabezpečené Klubom 
slovenských turistov.

KOCR tiež v jeseni 2017 
predstavila nový promo spot 
Prešovského kraja „Nechajte sa 
zviesť“, ktorý zaujal širokú verej-
nosť. Motívom je let orla, ktorý 
postupne predstavuje kraj. Spot 
je voľne šíriteľný a organizácia ho 
v prípade záujmu poskytuje za-
riadeniam a organizáciám, ktoré 
majú záujem o jeho využitie, vrá-
tane recepcií hotelov a informač-
ných kancelárií. K dispozícii je aj 
jeho kratšia letná 30 sek. verzia. 
Informácie sú dostupné na strán-
ke www.severovychod.sk.

KOCR Severovýchod 
Slovenska realizovala aktivity 

zo zdrojov členského príspevku 
Prešovského samosprávneho 
kraja a členských organizácií 
cestovného ruchu, ktoré násled-
ne putujú do regiónov vo forme 
investícií. Opätovne bola úspeš-
ná v získaní podpory vo forme 
dotácie od Ministerstva dopravy 
a výstavby SR (149 200 eur).

Kraj kultúrnych pamiatok 
a investície do infraštruktúry

Aktivity na podporu propagá-
cie kraja budú v roku 2018 orien-
tované na kampaň Kraj kultúr-
nych pamiatok. „Letná kampaň 
predstaví kultúrne pamiatky 
Prešovského kraja, ktorých 
máme spomedzi všetkých kra-
jov najviac a predstavujú silný 
turistický potenciál. Prešov-
ský kraj má na svojom území 
takmer 4000 väčších i menších 

kultúrnych pamiatok, štyri 
zo siedmich lokalít UNESCO, 
najviac obnovovaných hradov, 
unikátne drevené kostolíky, 
kráľovské mestá, skanzeny či 
múzeá a galérie s bohatými 
expozíciami,“ informoval Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Severo-
východ Slovenska.

Pokračovať opäť budeme 
v osadzovaní informačných ta-
búľ, ktoré chýbajú najmä v oblasti 
Horného Zemplína. V prípade 
schválenia dotácie na rok 2018 
pribudnú v spolupráci s oblastný-
mi organizáciami CR i ďalšie hne-
dé dopravné tabule, cykloznače-
nie na vybraných cyklotrasách 
na Šariši, údržba cyklistických 
tratí v Levočských vrchoch či 
obnova rekreačného areálu pri 
jazierku v Bardejovských Kúpe-
ľoch. Organizácia tiež pracuje 
na príprave ucelených produktov 

cestovného ruchu a na realizácii 
aktivít nového produktu nábožen-
ského turizmu Svätomariánska 
púť, ktorý je spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja.

Mnoho aktivít má pred se-
bou aj cyklistické koordinačné 
centrum CykloPO pri KOCR 
Severovýchod Slovenska, patrí 
k nim pokračovanie procesu prí-
pravy technických dokumentácií 
pre ďalšie úseky EuroVelo 11, 
obnova cykloturistického znače-
nia i prípravy strategických plá-
nov a dokumentácií cyklodopravy 
a cykloturistiky v Prešovskom 
kraji.

Mgr. Barbora Čechová
marketing/PR 

KOCR Severovýchod 
Slovenska

(Pokračovanie na str. 6)
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Toto umenie sa teraz prak-
tizuje po celom svete. Je obľú-
bené hlavne medzi kuchármi, 
cukrármi, barmanmi, ktorí ho 
využívajú na vylepšenie pre-
zentácie svojich jedál a nápojov. 

Výrobky sa môžu skonzumovať 
alebo poslúžia ako dekorácia.
Vyrezávanie do ovocia a zeleniny 
nadchlo aj mnohých študentov 
zo stredných škôl – z Púchova, 
Prešova, Michaloviec, Humenné-
ho, ale aj domácich z Hotelovej 
akadémie vo Svidníku. Spolu 15 
študentov si dňa 27. marca 2018 
prišlo zmerať svoje sily na 7. roč-

7. ročník súťaže Carpatia Carving Cup 2018
Vyrezávanie do ovocia a zeleniny na Spojenej škole vo Svidníku
Carving fruit – dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny 

patrí na Slovensku k pomerne mladým druhom umenia, hoci má 
už niekoľkotisícročnú tradíciu. História siaha až do 7. storočia, 
kedy v Číne vládla dynastia Tang (618-906) a dynastia Sung 
(960-1279). Bolo to predovšetkým vyjadrenie vďaky Bohu za dary 
úrody, ktorá je závislá od počasia.

ník súťaže Carpatia Carving Cup 
2018, ktorá sa konala na Spojenej 
škole vo Svidníku.

Súťaž otvorila a zahájila pani 
riaditeľka RNDr. Mária Makutová 
a poslanec PSK Ján Hirčko, ktorí 

súťažiacim popriali veľa nápadov, 
kreativity a úspechov pri vyrezá-
vaní.

Záštitu nad touto súťažou 
prevzal pán Luděk Procházka 
(CZECH CARVING STUDIO) 
zakladateľ, propagátor, lektor car-
vingu v ČR a SR a držiteľ zlatých 
medailí z prestížnych európskych 
a svetových súťaži. Predsedníč-

kou hodnotiacej komisie bola Bc. 
Oľga Barcíková (SOŠ Púchov), 
členka Czech – Slovak Carving 
Teamu. Komisia mala veľmi nároč-
nú úlohu pri hodnotení, lebo všetky 
práce boli nezvyčajné, nápadité, 
precízne a esteticky doladené.

Ako najlepších carvingistov 
na 7. ročníku Carpatia Carving 
Cup 2018 komisia určila týchto 

súťažiacich: Erik 
Šamaj – SOŠ ob-
chodu a služieb 
Púchov, Patrik 
Zavoda – HA 
Svidník, Rebeka 
Slivovičová – HA 
Svidník, Stani-
slava Ondriová 
– HA Prešov.

Súťaž Car-
patia Carving 
Cup je verejná 
súťaž, ktorá si 
získala popredné 
postavenie nie 

len medzi súťažiacimi, ale aj širo-
kou verejnosťou. Svedčí o tom aj 
bohatá návštevnosť z okolia, či už 
sú to žiaci, študenti, dôchodcovia, 
ale aj prevádzkovatelia gastro-
nomických zariadení, ktorí o toto 
umenie prejavujú veľký záujem.

Všetkým súťažiacim srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa síl 
a chuti ďalej sa zdokonaľovať 
v tomto krásnom umení. Naše 
poďakovanie patrí Združeniu ro-
dičov pri OA Svidník za finančnú 
výpomoc pri organizovaní tohto 
podujatia. Veríme, že ďalšie 
ročníky tejto prestížnej súťaže 
budú prezentáciou talentovaných 
študentov z mnohých krajov Slo-
venska, predovšetkým priestorom 
na sebarealizáciu pre budúcich 
záujemcov o štúdium na Hotelovej 
akadémii Spojenej školy vo Svid-
níku – školy s tradíciou a dobrou 
perspektívou.

Ing. Helena Čepanová
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Šípky / MATRIX LIGA / Veľkonočný turnaj

Prusko vyhlásilo 18. júla 
1870 Francúzsku vojnu. To hralo 
do karát „železnému kancelárovi“ 
Ottovi von Bismarckovi (1815 
– 1898). Bismarck zakalkuloval 
do svojich plánov na zjednotenie 
Nemecka aj nemecké národné 
hnutie. Naopak Francúzsko 
vyhlásilo Prusku vojnu 19. júla 
1870. Prusko dokázalo presadiť 
malonemecké riešenie a po po-
rážke Francúzska bol 18. januára 
1871 proklamovaný vo Versailles 
vznik Nemeckého cisárstva. Tam 
sa nechal Pruský kráľ Wilhelm I. 
vyhlásiť za nemeckého cisára. 
Mier bol podpísaný 10. mája 
1871 vo Frankfurte. Porazené 
Francúzsko muselo zaplatiť 
Nemecku 5 miliárd frankov ako 
odškodné za vojnu a museli 
odstúpiť Nemecku požadované 

HISTORIA MUNDI / Zjednotenie Nemecka
územia, ktoré boli potrebné pre 
utvorenie nemeckých hraníc. 
Ešte počas vojny Bismarck na-
viazal rozhovory s juhonemecký-
mi štátmi o ich vstupe do Seve-
ronemeckého spolku. Podarilo sa 
mu jednať aj o vytvorení budúce-
ho štátu s každým štátom zvlášť. 
Ústava zjednoteného štátu zo 16. 
apríla 1871 spájala monarchistic-
ký a zastupiteľský princíp. Jej text 
naznačuje skutočnosť, že vznikla 

predovšetkým na základe diplo-
matických a nie na právnických 
jednaniach. Ústava neobsaho-
vala žiadna základné práva, pre-
tože jej tvorcovia  ich kodifikáciu 
považovali za nadbytočnú, keďže 
im svoj priestor poskytovali ústa-
vy členských štátov. Právnosť 
Nemeckej ríše bola vnímaná 
tak, že v ríši vládol zákon. Vláda, 
ríšske orgány a súdy boli viazané 
na prísne dodržiavanie zákona. 

Nové cisárstvo nepredstavovalo 
centralisticky jednotný štát, ale 
spolkový štát s 20 panovníkmi 
a 3 slobodnými mestami, ktoré 
mali zastúpenie v spolkovej rade. 
Ríša ako federatívny spolok 22 
monarchií a 3 slobodnými mes-
tami sa rozkladala na ploche 
540 742 m2 v dobe, kde žilo asi 
41 miliónov obyvateľov.

Zdroj: 
KATUNINEC, Milan: Po-

litické dejiny Nemecka (1871 
– 2000). Trnava: Fakulta hu-
manistiky Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2001. ISBN 80-89074-
04-9, s. 153.

SCHOEPS, Hans-Joachim: 
Dejiny Pruska. Praha: Gara-
mond, 2004. ISBN 80-86379-59-
0, s. 410.

STELINER, František: 
Poslední německý císař. Praha: 
PANEVROPA, 1995. ISBN 80-
85846-04-7, s. 471.

Mgr. Ľuboslav Šmajda
Mestský úrad v Stropkove

Na Veľkonočnú nedeľu sa v MAT-

RIX bare v Stropkove uskutočnil 

Veľkonočný turnaj v elektronických 

šípkach. Turnaja sa zúčastnilo 

rekordných 24 ľudí, čo je doposiaľ 

historické maximum na turnajoch. 

Okrem domácich 16. hráčov prišla aj 

8-členná delegácia z Prešova, ktorá 

kvalite turnaja len a len pomohla. 

Bolo zaujímavé sledovať napínavé 

zápasy v ktorých mnohokrát rozho-

dovali nepatrné detaily. Turnaj sa hral 

obojstranným pavúkom, spoločne 

pre všetky hodnotené kategórie, ná-

sledne sa podľa umiestenia rozdali 

pamätné poháre a medaily. Našťastie 

Stropkovčania nás podržali a obsadili 

v kategórii mužov 1. a 3. miesto. Naše 

Ženy sa držali tiež statočne a umiest-

nili sa na 2. a 3. mieste. Aj prvenstvo 

v kategórii juniorov ostalo doma 

v Stropkove. Turnaj sa započítaval aj 

do tabuľky MATRIX LIGY a bol jeho 

6.kolom, možno ho hodnotiť ako veľmi 

vydarený turnaj. 

Prinášame teda stručný 
výsledkový servis (VEĽKONOČ-

NÉHO TURNAJA) šiesteho kola 
MATRIX LIGY - 501 D.O.(2018).
Finále A strany pavúka: Milan Timan 

- Peter Kovaľ - 2:0. Finále B strany 
pavúka: Peter Kovaľ - Vladimír Labik 

- 2:0. Celkové finále: Milan Timan 

- Peter Kovaľ - 3:2. Celkový počet 
účastníkov 24.

Špeciálne ocenenia: LOOSER 
BINGO - 9(T1,T1,T1)  – Peter Kovaľ. ZA-
VRETIE NAD STO - 103(T19,14,D16) 
– Milan Timan. NAJRÝCHLEJŠIE 
ZAVRETÉ KOLO - 
19 šípka – Vladislav 

Kokinda

Výsledky tur-
naja Muži 501 D.O.: 
1. miesto - Milan Ti-

man, 2. miesto - Pe-

ter Kovaľ, 3. miesto 
- Vladimír Labik.

Výsledky tur-
naja Ženy 501 D.O.: 
1. miesto - Klaudia 

Spišáková, 2. miesto 

- Monika Kavalcová, 

3. miesto - Veronika 

Vargová

V ý s l e d k y 
turnaja Juniori 501 
D.O.: 1. miesto - Na-

tália Halajová.

Všetkým zú-

častneným ďakujem. 

Srdečne všetkých  pozývam na siedme 

kolo MATRIX LIGY, a uskutoční sa 14. 4. 

2018 o 17.30 hod. Registrácia do turnaja 

sa uzatvára 17.15 hod. 

Patrik Halaj
Všetky informácie na stránke 

www.blackdart.pageride.sk
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Zájazd sa niesol pod heslom 
„Jarná Moskva“, ale paradoxne 
sme si užili skoro pravú ruskú 
zimu. Teplota v meste máloke-
dy vystúpila nad nulu a v noci 
sa objavovali aj – 14°C mrazy. 
Mesto bolo od snehu očistené, 
ale v parkoch a na predmestiach 
sa veselo lyžovalo, miestami 
bolo snehu vyše trištvrte met-
ra. Napriek tomu nás Moskva 
uchvátila. Veľa sme chodili, málo 
oddychovali, mnoho sme videli 
a dojmy cez deň nám nedali v 
noci dobre spať. Po prílete na 
letisko Vnukovo sme vyše dvoch 
hodín cestovali nočnou Moskvou 

do hotela. Bolo niečo po druhej 
hodine, keď sme ulíhali a hneď 
ráno nás po raňajkách o pol de-
viatej čakal prvý deň prehliadky 
Moskvy. Kremeľ a jeho skvosty 
nás upútali svojimi chrámami, 
pokladmi, pamiatkami. „Zbrojni-
ca“ bola plná pamiatok, cárskych 
odevov, trónov a korunovačných 
klenotov. Veľmi nás zaujali šaty 
Kataríny II., keď sa nám zdali 
akési úzke. Sprievodkyňa, ktorej 
ruštine sme veľmi dobre rozu-
meli, nám potvrdila, že mala 
po štyroch deťoch pás 38 cm. 
Množstvo skvostov pochádzalo 
z Turecka a z Perzskej ríše, 
ako dary ich vládcov ruským 
panovníkom. Nielen zlato, ale aj 
umelecké diela a množstvo biblií 
v staroslovienčine doslova pútalo 
zrak aj tých, ktorí ruštine nerozu-

Jarná Moskva
20. – 24. marca 2018 sa dvaja členovia stropkovského Klubu 

Arbat Slovensko-Ruskej spoločnosti, Stano a Jano,  zúčastnili 
zájazdu do hlavného mesta Ruskej federácie – Moskvy. 

meli. My sme mali výhodu v tom, 
že sme si zvolili výklad v ruštine 
a dievčina, vidiac náš záujem 
a porozumenie, vložila doň toľko 
oduševnenia, ktoré sme dávno 
nezažili. Neprekážal nám potom 
ani ostrý pohľad ochranky pri 
prehliadke „Diamantovej izby“, 
kde sú uložené najväčšie skvosty 
ťažby diamantov, zlata a drahých 
kovov. Ich cena by možno vyváži-
la hodnotu celej SR. Pritom sa ich 
nik nesmie dotknúť a predať, o čo 
boli za Jeľcina pokusy. Nepreká-
žal nám potom ani dážď a sneh 
pri prehliadke Červeného námes-
tia a ďalšieho skvostu – chrámu 

„Vasilija Blaženého“.  Úchvatná 
bola trojhodinová prehliadka  
Moskvy z okien autobusu a náv-
števa tzv. „Stalinských výškových 
budov“ ktoré boli na rozhraní 

40. a 50. rokov postavené podľa 
amerického vzoru ako dôkaz, že 
ZSSR síce veľa stratil a obetoval 

v II. sv. vojne, ale je schopný po-
staviť aj také honosné stavby. Na 
rozdiel od amerických, boli okrem 
Ministerstva zahraničných vecí 
a Lomonosovovej univerzity, po-
stavené pre bývanie obyvateľov 
Moskvy, hercov,  pilotov, hrdinov 
ZSSR a zaslúžilých pracovníkov. 
„Lomonosovka“  bola postave-
ná tiež vlastne pre študentov,  
Popri tom sme navštívili hlavný 
chrám Moskvy „Chrám Krista 
spasiteľa“, ktorý bol niekoľkokrát 
postavený a pre rozličné príčiny 
zbúraný, naposledy v 30. rokoch 

a postavený v 90. rokoch XX. 
storočia. Nemohli sme si nechať 
ujsť návštevu mauzólea Lenina 

a prekvapilo nás množstvo ľudí, 
nielen turistov, ktorí prišli vzdať 
úctu zakladateľovi socialistic-
kého štátu. Jedným z nemilých 
prekvapení bol pre mňa GUM 
(„Gosudarstvennyj universaľnij 
magazin“  - Ústredný obchodný 
dom ), kde sa za socializmu dalo 
kúpiť „všetko“. Čo sa nedalo kúpiť 
v GUMe, nedalo sa kúpiť v celom 
Sovietskom zväze. Teraz je tam 
množstvo butikov s čačkami  
a s prehnanými cenami a najmä 
množstvo turistov, Číňanov, Ja-
poncov aj Európanov. Všetci pre-
dávajúci boli úslužní, ovládali reči, 
ale my sme mali výhodu, že keď 
sme s nimi rozprávali po rusky (a 
musím pochváliť – dosť dobre) 
boli voči nám ústretovejší, milší 
aj otvorenejší. Veľa sme sa od 
nich dozvedeli o živote v Rusku, 
aj keď Moskva je niečo extra, ale 
rozprávali sme aj s ľuďmi z oko-
lia, ktorí za prácou dochádzajú do 
Moskvy. Boli to ľudia dosť spokoj-
ní a pokojní a vyzeralo, že s nami 
hovoria dosť otvorene. Nezarobia 
veľa 750-900 € na rodinu, ale 
za byt a energie platia cca 10%, 
potom im ostane aj na parády 

(Pokračovanie na str. 11)
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Tip na výlet!
Vodopád Skok

Kto už nejaké prvé túry v Tatrách absolvoval, môže sa vydať 
na niečo náročnejšie… V Tatrách je veľa vodopádov, ale pre mno-
hých takým najuchvátnejším je vodopád Skok. Uvidíte ho v diaľke 
už zo Štrbského plesa a ak máte dobrý zoom, tak si ho pekne 
môžete priblížiť. Ale najlepšie je si k nemu vyšľapať a potom sa 
naň vyštverať a ďalej pokračovať cez Bystrú lávku späť na Štrb-
ské pleso. Trasa má necelých 15 kilometrov a dá sa zvládnuť za 
menej než 6 hodín. Kvôli nádhernému vodopádu, plesám a tiež 
trochu adrenalínu ju odporúčame absolvovať ešte pred Kriváňom.                            

Jarná Moskva
(Pokračovanie na str. 6)

a na „slušný“ život, nemusia si 
hľadať ešte ďalšie zamestnanie, 
aby mohli vyžiť. Život v Moskve 
je podobný životu vo všetkých 
hlavných mestách. Moskva má 

14 miliónov obyvateľov ale s „do-
časnými“  stavbármi ich je asi 20 
miliónov. Napriek tomu sme ne-
stretli ani jedného opitého, alebo 
človeka, ktorý by nás obťažoval, 
aj keď sme sa pohybovali po uli-
ciach a rozprávali s nimi neskoro 
v noci. Vyvrcholením  nášho po-

bytu bola návšteva Tretiakovskej 
galérie. Nemali sme k dispozícii 
130 rokov, aby sme mohli postáť 
pri každom obraze 1 minútu, ale 
to čo sme videli, bolo nad všetky 
očakávania. Sakrálne umenie 

z prelomu I. a II. tisícročia sa 
znásobovalo umením 17. 18. 
19. a 20. storočia. Monumenty, 
vytvorené ruskými umelcami 
obohacujú nielen ruské, ale aj 
svetové galérie. Nahliadli sme 
aj na „moderné“ umenie. Aj tu už 
dorazila „západniarska“ móda, a 

veľmi rýchlo sme odtiaľ odišli. Po 
tej kráse starých umelcov sme si 
nechceli pokaziť nádherné dojmy. 
Časť nášho času sme venovali 
prehliadke staníc Moskovského 
metra. Jedna krajšia a zaujíma-
vejšia ako druhá. Najmä stanice 
postavené v začiatkoch budo-
vania Metra v 30. – 40. rokoch 
sú priam posiate výtvormi zo 
života ľudu aj pútavými sochami. 
Tie z neskorších rokoch sú už 
decentnejšie, ale napriek tomu 
veľmi zaujímavé. Napriek jednej 
„nemilej udalosti“ kedy zapraco-
vali vreckoví zlodeji (asi sa už 
pripravujú na MS vo futbale) pô-
sobilo metro na nás tiež uchvacu-
júco. (Museli byť tí zlodeji veľmi 
nas.., keď utŕžili len jedno púzdro 
od fotoaparátu (za 2,5 € a jednu 
SD kartu za 4 €) Len škoda je, že 
na nej bolo vyše 2500 záberov 
a tak mi musia vypomáhať spolu-
cestujúci. Ale tie dojmy sa nedajú 
nijako ukradnúť, ani pokaziť dob-
rý dojem. A ešte  jeden poznatok. 
Nielen v umení zaostávame, ale 
aj v elektronizácii. V Metre každý 
druhý človek, jedno či mladý, či 
starý, „šťuká“  do mobilu. Všímal 
som si čo robia-  mnohí SMS-ku-
jú, iní hrajú hry, ale veľa ich čítalo 

knihy v čítačke. Nás hnevá, že 
mladí už nevedia rozprávať, len 
četovať, ale tam sme toho videli 
oveľa, oveľa viac. Malo to aj svo-
ju výhodu, raz sme sa jedného 
mladíka pýtali na cestu k „Bunkru 
č 42“. Nevedel nám to vysvetliť, 
aj keď to bolo blízko, ale zapol 
si „navigačku“ a doviedol nás 
k nemu. Bol to bunker zo „stu-
denej vojny“ ktorý bol záložným 
veliteľským stanovišťom strate-
gického letectva a dnes slúži ako 
inštruktážno-vzdelávacie stre-
disko s možnosťou usporiadania 
spoločenských podujatí.

Videli a zažili sme toho oveľa 
viac, ako sa dá v krátkej  repor-
táži napísať, ak bude záujem  zo 
strany čitateľov, napíšte nám, 
pokúsime sa o niekoľkodielnu 
podrobnejšiu reportáž. Ale už 
teraz môžeme povedať „ STÁLO 
TO ZA TO!!!“ 

Po, vlastne štyroch dňoch 
sme odchádzali na letisko plní 
dojmov a zážitkov. Bude trvať ešte 
dlho, kým ich dokážeme „stráviť“ a 
„utriediť“ ale jeden dojem z milých, 
príjemných a priateľských ľudí ne-
treba „utrieďovať“ ani ukladať, ten 
sa  nadlho, možno navždy uložil 
sám.                       Jano a Stano
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Hneď v úvode na strane 3 je 
aj chybné vročenie jeho pobytu 
vo väzení  (1950 – 1960, správne 
195O – 1965). V 16. kapitole (str. 
39 – 43) teraz tejto  málo dostup-
nej  brožúry  autor  prekvapujúco 
pomerne presne uvádza tiež svoj 
pobyt na jednej cele v Leopoldo-
ve, keď prišiel z väzenia v Míro-
ve, s JUDr. Gustávom Husákom: 
„Začiatkom roka 1955, myslím, 
že sa  presne pamätám, dňa 
5. januára, vyvolali mňa a ešte 
iných 14 cirkevných osobností 
s veľkými trestami, aby sme sa 
pripravili na cestu. Príprava  bola 
krátka a jednoduchá. Naložili nás 
do krytého  „zeleného Antona“ 
a viezli a viezli a až večer, keď sa 
už zmrákalo,  sme sa ocitli v Le-
opoldove na „Nových samotách“, 
ktoré nás už hostili od decembra 
1951. Na najvyššom poscho-
dí  nás nechali čakať s tvárou 
obrátenou k múru. Jedného po 
druhom odvádzali, otvorili nejakú 
celu, vpustili do nej nového väzňa 
a dvere zabuchli.

Nakoniec sme ostali na chod-
be už len dvaja, náš vsdp. P. dok-
tor Suchomel a ja. Vzali aj jeho. 
Ostal som ako posledný. Najprv 
som počul otvárať neďalekú celu. 
Z nej odviedli iného väzňa do 
druhej cely a zatvorili ju. A teraz 
viedli do nej mňa. Otvorili dvere, 
vpustili ma dnu a prirazili dvere. 
Predo mnou sedel za chudob-
ným malým väzenským stolom 
väzeň v okuliaroch – všade 
horeli elektrické  svetlá a čítal 
knihu. Pozdvihol zrak od knihy 
a ja som videl inteligentnú tvár 
človeka značne mladšieho ako ja 
– tak som súdil podľa jeho veľmi 
málo prešedivelých vlasov. Vstal 
a predstavili sme sa. Bol do dok-
tor Husák.

Na tomto vrchnom poschodí 
práve zriaďovali zvláštne izo-
lačné oddelenie, kde  do  ciel 
dávali zámerne jednu význačnú 

 Ján Mastiliak CSsR / Hrsť spomienok
Pod  názvom Hrsť spomienok  s podtitulmi O  spiritualite 

východnej cirkvi. Výroky a príklady Otcov púšte o láske a znášan-
livosti  vydali redemptoristi vo Vydavateľstve Misionár v Michalov-
ciach  svoju 65. publikáciu ešte v roku 2011  ako druhé, brožova-
né, doplnené a opravené vydanie, o. ThDr.  Jána Ivana Mastiliaka 
CSsR (1911 – 1989), terajšieho kandidáta na blahorečenie, a to 
v rozsahu 102 strán.  Škoda, že bez fotoprílohy. 

osobu komunistu a jednu osobu, 
význačnú aspoň dĺžkou trestu, 
z katolíckeho duchovenstva. 
Naša cela bola prvá zľava pri 
schodisku uprostred budovy. 
Vedľa nás bol napríklad pán 
biskup Hopko s krajským tajom-
níkom strany, ktorý žil za vojny 
v Anglicku. V inej cele bol pán 
biskup Gojdič, a v ďalšej pán 
biskup Vojtaššák.

Už prvý večer sme dlho 
diskutovali. Naše diskusie som 
zámerne usmernil od politických 
tém na náboženské, a  na otázku 
Boha a jeho existencie. Rozhovo-
ry sa pohybovali na akademickej 
úrovni. Pri jednej príležitosti mi 
Dr. Husák povedal: „Ako ste kňa-
zom náboženstva, tak ja sa po-
važujem za kňaza komunizmu.“ 
Po večeroch Dr. Husák rozprával 
zaujímavé i humorné príbehy zo 
svojho politického života.

S dr. Husákom sme spolu 
strávili  na jednej cele po 24 ho-
dín štyri mesiace bez piatich dní. 
Po obede bola obyčajne krátka 

vychádzka, pri ktorej sme chodili  
dvaja a dvaja obyvatelia jednot-
livých ciel asi v päťmetrovom 
odstupe a akákoľvek komuniká-
cia s väzňami z iných ciel bola 
zakázaná.

Vo februári 1955, keď v So-
vietskom zväze  nastala výmena 
vrchného vedenia, sme pocítili na 
samotkách istú úľavu izolácie: 
Dostávali sme na celu jedny 
noviny a mohli sme si vypožičať 
knihy. Obdobie diskusií prestalo 
a viac sme čítali.

Spomeniem  ešte toto. Asi po 
mesiaci spoločného bývania pri-
šiel do samotiek politický vedúci 
a vyvolával nás po jednom z ciel 
k osobnému rozhovoru. Mňa sa 

pýtal, či mám nejaké želanie. 
Odpovedal som, že by som si 
želal mať Písmo sväté. Na otáz-
ku, s kým som cele, odpovedal 
som: „S dr. Husákom.“ –  „Ako 
vychádzate spolu ?“ – „Dobre. 
Ja ako katolícky kňaz a on ako 
komunista“. – „ Ako bývalý komu-
nista,“ poznamenal pán veliteľ.  
– Ja na to: „Nie, ako presvedčený 
komunista.“

Každých štrnásť dní bola 
na Samotkách prehliadka  (vo 
väzenskom žargóne „filcung“). 
Všetky nepotrebné a nepovole-
né veci sa habali a vyhadzovali. 
Dr.Husák mal peknú fotografiu 

svojich detí – asi 12 – až 10 
– ročných chlapcov, ktorí za 
večerného ticha pri umelom 
osvetlení boli sklonení nad ilu-
strovanými časopismi a nad nim 
sa skláňala ich matka. Dr. Husák 
si urobil pre túto malú fotografiu 
rámik z chleba. Také veci väzni 
bežne robili, aj keď bol hlad. 
A neľutovali chleba ani na to, aby 
si z neho urobili krížik alebo ruže-
nec, aj keď to bolo zakázané. Pri 
každej prehliadke dozorca rámik 
polámal a vyhodil.

Už na Mírove po mojom vyra-
dení z tuberkulózneho oddelenia, 
som trocha pracoval na bezpraš-
nom pracovisku s papierom, lepil 
igelitové vrecká a pod. Hoci som 
technicky podpriemerný, predsa 
len som s papierom vedel trochu 
narábať.  Z polokartónu som uro-
bil rámik pre jeho fotografiu a ten 
potom vydržal až do konca nášho 
spolubývania.

Koncom apríla alebo začiat-
kom mája Dr. Husáka odviezli.  
Bol na vyšetrovaní na Pankráci. 
Po dvoch mesiacoch sa vrátil, ale 
už ho nedali do mojej cely. Do-
stal sa do inej, no na tom istom 
poschodí. Po chodbárovi si odo 
mňa žiadal  cigaretové papieriky, 
ktoré som z akýchsi príčin pri 
sebe mával, hoci som nefajčiar.“

Nakoniec tu dodávam, že pri 
osobných rozhovoroch mi pred 
rokmi služobník Boží ThDr. J. I. 
Mastiliak,  trpiteľ za vieru a re-
demptoristický (svetsky poveda-
né) intektuál,  polyglot (aktívne 
ovládal najmenej 14 jazykov) a 
filozof  bol povedal, že Dr. Husák 
vo väzení často upadal do depre-
sie, plakal, kriticky hovoril o smut-
ne známom komunistickom poli-
tikovi Viliamovi Širokom (starší 
ľudia si   pamätajú heslo Gottwald 
– Široký nech nám žijú na veky) a 
aj pravidelne  cvičil, ale tiež to, že 
niektorí spoluväzni ho bili. Para-
doxne ho zastávali  práve kňazi, 
poniektorých z nich aj on predtým 
posielal do väzenia. Dr. G. Husák 
mu tiež bol povedal, že ak sa do-
stane opäť do politiky, zabezpečí  
aj náboženskú  slobodu. Opak 
sa však stal pravdou práve za aj 
Husákovej normalizácie!                           

 Andrej Kaputa   
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Zo života našich predkov – remeslá / REZBÁRSTVO - 2. časť

Ranný stredovek čo do roz-
manitosti používaného nábytku 
pomerne chudobné obdobie 
- medzi najvýznamnejšími kusmi 
nábytku bezosporu patrila truhli-
ca. Jednoduchá truhlica slúžila 
zároveň ako skriňa, lavica a stôl 
a na cestách zámožných aj ako 
sedadlo. Z nášho prostredia sa 
však dochovalo len veľmi málo 
podobných pamiatok. Kon-
štrukcia truhiel mohla byť rôzna 
- doložená je napríklad truhla 
dlabaná z jedného kusa dreva, 
osadená následne vekom. Iná 
konštrukcia bola poskladaná 
z brvien spojených vzájomne 
drevenými čapmi, kolíkmi alebo 
železnými klincami. Takúto kon-
štrukciu má aj naša najstaršia 
dochovaná truhla. Pochádza 
z druhej polovice 12. stor. a 
ide pravdepodobne o import z 
Južného Talianska, snáď Sicílie. 
Je zložená z drevených dosiek, 
ktoré nie sú vzájomne spojené 
žiadnym typickým truhlárskym 
spojom, ale len presadené cez 
seba a pribité drevenými klin-
cami. Veko truhlice je rovné. 
Povrch truhlice bol potiahnutý 
kožou a vybitý drobnými klinček-
mi, ktoré na povrchu vytvárajú 
bohatú ornamentálnu výzdobu. 
Z bokov je truhlica vybavená 
kovovými ušami, za ktoré sa 
nosila.  

Ďalší typ truhlice, ktorý 
spomenieme, predstavujú 
rakvy. Spočínúť v takejto aj v 
prostom prevedení pomerne 
drahej schránke bolo dopriate 
len nobilite. Medzi najstaršími 
rakvami môžeme nájsť také, 
ktoré boli dlabané z jedného 
kusa dreva (napr. bazilika sv. 
Jiří na Pražskom Hrade) ale 
poznáme aj rakvy zložitejšie v 
podobe blokovitých truhiel  Pre 
manipuláciu boli rakvy niekedy 
vybavené železnými kruhmi, kto-
ré sa zpravidla dochovali lepšie 
než samotné drevo. 

Stoly, stoličky, lavice 

K najrozšírenejším kusom 
nábytku v domoch všetkých 
vrstiev patrili rôzne druhy stolíc, 
stoličiek a lavíc. Prostá stolič-
ka bola tvorená len drevenou 
doskou a do nej zapustenými 
nohami. Podlhá lavica bývala 
konštruovaná rovnako a okrem 
sedenia slúžila tiež ako príleži-
tostný stôl alebo posteľ. Vysoká 
lavica tvorená len doskou so 
zapustenými nohami využitá ako 
stôl pre hru či bábkové divadlo. 
Poznáme aj lavice ukotvené 
nohami priamo do zeme, ktoré 
tvorily pevnú časť vybavenia 
domu. 

V prípade rane stredoveké-
ho stola išlo častejšie o rozobe-
rateľnú konštrukciu tvorenú pod-
perami (kozy, stolice) a pevnou 
stolnou doskou. Takýto stôl sa 
zostavoval podľa potreby a po 
jedle sa zase rozoberal, takže v 
miestnostiach stabilne nezaberal 
žiadne miesto. Konštrukciu také-
hoto stola máme doloženú aj z 
naších písomných prameňov. 
Kozmas, v pikantnej historke o 
urodzenej panne Matylde Lom-
bardskej, keď táto zámerne čoby 
improvizovanej milostnej postele 
použila skladací stôl, hovorí toto:
“ona samotná jeho samotného 
zaviedla do spálne, postavila 
stolice uprostred, na ne polo-
žila stolnú dosku a ukázala sa 
mu celá nahá...“. Stoly sa na 
výjavoch objavujú prevažne v 
súvislosti s hodovaním nobility, 
takže príliš neprekvapuje, že 
na nich často nechýba obrus, 
väčšinou zdobený. O obrusoch 
na stoloch hodujúcej nobility sa 
dozvedáme tiež z nadsadeného 
líčenia poľského kronikára Galla 
Anonyma (počiatok 12. stor.) o 
hostení cisára Ota III. poľským 
panovníkom Boleslavom Chrab-
rým:“Keď hostina skončila, na-
riadil čašníkom a jedlonosom, 
aby po všetky tri dni zbierali zo 
stolov zlaté a strieborné nádo-
by... a odovzdal ich cisárovi na 
znak úcty, nie ako hlavný dar. 
Podobne rozkázal komorníkom 

zhromaždiť a zniesť do cisár-
skej komnaty obrusy, ktoré boli 
prestreté, závesy, koberce, po-
krývky, obrúsky, ručníky, všetko 
čo bolo použité pri obsluhe“ 
(Slavníkovci 1987). Chudobnej-
ší ľudia najskôr nepoužívali vo 
svojich domácnostiach ani taký 
improvizovaný stôl - jedlo sa na 
laviciach alebo na drevených 
táckach, polienkach a pod. 

  Skutočné postele vlastnili 
len tí najbohatší jedinci - ostat-
ní spali na laviciach, truhlách 
či len na zemi na rohožiach, 
kožušinách a pod. Niektoré 
kusy postelí boli zostavené 
z vysústružených prvkov, iné 
vychádzali tvarovo skôr z truh-
ly. Postele asi bývali pomerne 
vysoké, lebo sa v prameňoch 
hovorí často o „vysokej posteli“ 
prípadne „vystúpil na posteľ „ a 
pod. Táto výška býva zrejmá aj z 
niektorých výjavov a nezriedka u 
takejto postele môžeme vidieť aj 
stupienok uľahčujúci vystúpenie 
na posteľ (Hortus Delicarium 12. 
stor.). Posteľ obvykle spočívala 
na rôzne vysokých hranatých 
nohách ukončených pätkou, tak-
že spáč bol dostatočne izolova-
ný od chladu zo zeme. Samotný 
povrch konštrukcie mohol byť 
tvorený pevnou doskou, polena-
mi, priečnymi latami alebo snáď 
sústavou napnutých lán, akousi 
silnou sieťou, ktorú niektoré vý-
javy naznačujú. 

Na tento základ sa potom 
položil slamník, ktorý tiež pozná-
me z rôznych ikonografickcýh 
prameňov. Už z pomerne 
starých písomných prameňov 
máme doložené dokonca aj kla-
sické periny plnené prachovým 
perím. Zmieňuje ju napríklad tzv. 
Canapariova vojtešská legenda 
Est locus z konca 10. stor. „... 
vošiel do spálne a priniesol 
odtiaľ hodvábnu plachtu, jedinú 
ktorú mal. Stiahol z nej hodváb, 
rozsypal perie po celom dome, 
za náreku žobráka ležiaceho 
na zemi, bežal späť, prázdny 
nachový povlak zmačkal, vystrčil 

škárou privrených dverí a týmto 
štedrým darom naplnil ruky 
chudáka“. Podobná zmienka 
sa potom objavuje v mladšej 
veršovanej legende Quatour 
Immensi, ale je zjavné, že jej 
autor vychádzal z Canapariovej 
legendy. Je zjavné, že aj prázd-
ny hodvábny povlak musel mať 
veľkú cenu, či však okrem rúk 
zaplnil tiež brucho žobráka nie je 
známe. Takéto prachové periny 
poznáme ale aj z archeologic-
kých nálezov - boli objavené na 
palube škadinávskej pohrebnej 
lode z Osebergu z 9. stor. Aj z 
ohľadom na mladšie záznamy 
je však možné povedať, že pra-
chová perina bola nepochybne 
vzácnosťou, ktorú by sme v 
ranom stredoveku našli najskôr 
len v posteliach vysokej nobili-
ty. Funkciu periny však bohato 
zastaly rôzne kožušiny, vlnené 
prikrývky a pod. Ikonografické 
pramene však hojne dokladajú 
tiež rôzne stolíky - či už v súvis-
losti s posteľou, ale bo častejšie 
čestným sedadlom, faldistóriom, 
trónom a pod. 

V duchu mobilných postelí sú 
konštruované rane stredoveké 
postele nájdené v Škandinávii. 
Napríklad postele z pohrebnej 
lode nájdené roku 1904, ktoré 
možno použiť aspoň ako vzdia-
lenú analógiu, rekonštruovaná 
posteľ pochádzajúca z 9. stor. 
je rozoberateľná, zostavená z 
asi 14 - tich väčších dielov (6 do-
siek tvorí bočnice a vyrezávané 
čelá, dva hranaté stĺpiky predné 
nohy a 6 brvien tvorí riedky rošt 
postele vsadený do bočníc) spo-
jených na drevené čapy a klínky. 
Truhlárska technika aj spojova-
cie prvky použité na posteliach 
z Osebergu či na podobnom 
náleze z Gokstadu boli známe 
a používané v podstate po celej 
Európe, dá sa teda predpokla-
dať, že mobilné postele užívané 
v našom prostredí mali technicky 
obdobnú konštrukciu. 

Zdroj:internet                                                                   
-tep- 

Nábytok v rannom stredoveku 



STROPKOVSKÉ ZVESTI14

Program bohoslužieb a prehľad sviatkov 
pravoslávnych a gréckokatolíckych veriacich

Pravoslávni veriaci
V Pravoslávnom chráme v Stropkove sa slúžia bohoslužby 

každý deň:
- bežný deň: sv. liturgia 5.50 hod., večerňa 16.00 hod.
- sviatky a nedele: utreňa 6.30 hod., sv. liturgia 8.20 hod., ve-

čerňa 16.00 hod.
- na Veľký Piatok 6. 4.2 018 o 10.00 hod. Cárske časy a večerňa 

s výnosom plaščanicy
- na Paschu 8. 4. 2018 00.00 hod. voskresenije, 1.00 hod. sv. 

liturgia a posvätenie košíkov, 10.00 hod. izobraziteľná služba
Blahodatný oheň
Táto udalosť sa deje každý rok pred pravoslávnou Paschou na 

Veľkú Sobotu v Jeruzalemskom chráme Vzkriesenia Christovho. 
Chrám bol postavený cisárom Konštantínom a jeho mamou cisá-
rovnou Helenou v IV storočí. Vo Veľkú Sobotu napoludnie vychádza 
z nádvoria Jeruzalemského Patriarchátu procesia na čele s patriar-
chom. Procesia vchádza do chrámu Vzkriesenia, prichádza ku ka-
plnke postavenej nad Hospodinovým Hrobom, a trikrát ju obchádza. 
Všetky sviečky a lampády sú v chráme zahasené.  Tisíce ľudí - ara-
bov, grékov, rusov, rumunov, židov, nemcov, angličanov - pútnikov z 
celého sveta - vo veľkom očakávaní sledujú patriarchu. Patriarcha 
sa vyzlieka do spodného oblečenia, je dôkladne preverený on aj 
Hospodinov Hrob, či sa niekde neskýva niečo, čím by sa dal oheň 
zapáliť. Potom patriarcha sám vchádza do Hospodinovho Hrobu a 
na kolenách sa modlí Bohu, aby bol zoslaný Svätý oheň. Niekedy 
sa modlí dlho, niekedy kratšie. Keď oheň zíde, patriarcha s horia-
cimi sviečkami vychádza von, a v malej chvíľke za veľkého jasotu 
ľudí si všetci navzájom odpaľujú oheň. Plamene ohňa možno vidieť 

ako vzbĺkajú aj pod kupolou chrámu. Ťažko si je predstaviť tú at-
mosféru týchto okamžikov. Blahodatný oheň má osobitné vlastnosti 
- nikoho nepáli. Ľudia sa v prvých okamžikoch ohňom “umývajú”, 
prechádzajú si ním po vlasoch, brade a po rôznych častiach tela. Po 
určitom čase ale oheň začne mať prirodzené vlastnosti. Blahodatný 
oheň schádza v Jeruzalemskom chráme Vzkriesenia iba vo Veľkú 
Sobotu, a iba pred sviatkom Paschy podľa starého štýlu, hoci sviatok
Paschy každý rok pripadá na iný deň. A ešte jedna zvláštnosť - Bla-
hodatný oheň schádza iba po modlitbách pravoslávneho patriar-
chu. Pútnici z celého sveta si odpaľujú Blahodatný oheň a snažia 
sa ho dopraviť domov. V dnešnej dobe sa lietadlami prepravuje do 
rôznych kútov “pravoslávneho sveta”. Už niekoľko rokov skupina 
nadšencov dopravuje Blahodatný oheň cez Rumunsko aj k nám na 
Slovensko. Aj tento rok si budú môcť ľudia odpáliť oheň aj u nás v 
Stropkove v pravoslávnom chráme, kde príchod s ohňom očakáva-
me okolo pol tretej ráno na sviatok Paschy.

Gréckokatolícki veriaci
pondelok – piatok: 6.30 hod., 18.00 hod.
sobota: 7.00 hod., 18.00 hod.
nedeľa: 7.30 hod. (slovenská), 9.30 hod. (staroslovienska), 

11.00 hod. (slovenská – zameraná pre rodiny s deťmi), 17.20 hod. 
večiereň a 18.00 hod. (slovenská) sv. liturgie. V nedeľu popoludní o 
14.00 hod. mame stretnutia s deťmi.

Sviatky v týždni: 8.00 hod., 18.00 hod.
Každý štvrtok po večernej sv. liturgii je Moleben k bl. Dominikovi 

Metodovi Trčkovi. Každý piatok večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je 
zameraná pre mládež a po večernej sv. liturgii je Adorácia Najsvätejšej 
sviatosti. V piatky o 17.00 hod. sa mládež stretáva na nácviku spevu.
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Občianska inzercia
q Riadková inzercia 0,10 € za slovo
q Zvýraznená, resp. v rámčeku 0,2 € za slovo
Plošná inzercia
q Počíta sa v závislosti od šírky a výšky 
    (šírka 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm, 18 cm, max. výška 26 cm)
q Na titulnej strane 0,30/cm2
q Na inzertnej strane 0,20/cm2
q Reklamný článok – cena dohodou
q Pri inzerovaní na štyri vydania, 
 štvrté vydanie zadarmo
Vkladanie
q Inzertný leták dodaný - 0,20 €
q Inzertný leták tlačený u nás - 0,10 €
q Politická reklama dodaná - 0,30 €/cm2
q Politická reklama tlačená u nás - 0,20 €
q Inzeráty posielajte vo formáte: jpg, pdf, doc, cdr
q E-mailom na petra.kapova@centrum.sk
q Tel.: 0907 023 278
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