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NOVÁ VIANOČNÁ
VÝZDOBA 

Už druhý rok po sebe zdobili adventný 
veniec v obci členovia červeného kríža.
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MARTIN LEHONČÁK
Osobnosť obce

Pápež František nás vyzýva, aby sme 
odstránili nevraživosť a nebudovali 
múry rozdelenia, ale mosty bratstva.
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VIANOČNÁ ZBIERKA
POTRAVÍN

Mladí pomohli 30 rodinám v núdzi.

Str.32,33 a 36

TRAJA NAŠI MLADÍ ŠPORTOVCI
S MEDAILOVÝMI ÚSPECHMI
NA MAJSTROVSTVÁCH SR.

Zhromaždenie starostov pred vranovskou nemocnicou

S iniciatívou protestu i vytvorenia petície prišlo 
Združenie miest a obcí vranovského regiónu. 
Reagovalo tak na júnové medializované informá-
cie, podľa ktorých by pripravovanou reformou 
optimalizácie siete nemocníc prišla vranovská 
nemocnica o štatút akútnej nemocnice. Po 
schválení reformy by sa z jedinej nemocnice v 
okrese stala komunitná nemocnica, ktorá by 
zabezpečovala len následnú a rehabilitačnú 
starostlivosť. Išlo by o urgentnú ambulantnú 
starostlivosť, komplexnú ambulantnú špecializo-
vanú starostlivosť, jednodňovú zdravotnú starost-
livosť, stacionárnu starostlivosť a psychiatrickú 
lôžkovú starostlivosť. Iniciátorov petície znepokoji-
la skutočnosť, že vo vranovskej nemocnici by 
postupne skončil urgentný príjem, pôrodnica i 
oddelenia ako chirurgia, interné alebo neurologic-
ké oddelenie. „Nikto z okresu nechce cestovať do 
Michaloviec, Prešova, Humenného či Košíc. Už 
teraz majú ľudia vo vranovskom regióne sťažené 
podmienky pre život z dôvodu slabej dopravnej 
infraštruktúry. Chceme takto vyjadriť názor 
zdola. Súčasťou takejto reformy určite musí byť 
samospráva, ktorá má najpresnejšie informácie 
o živote v regióne. Tieto informácie si úradníci 
z ministerstva nenájdu v excelovskej tabuľke,“ 

plynulá jeseň bola v okrese rušná. Transparenty „Neberte nám nemocnicu!“, „Likvidácia 
okresu Vranov“ či „Pacientom sa každá sekunda počíta“ postupne zapĺňali areál vranovskej 

nemocnice, námestia pred vranovským mestským domom kultúry a Národnou radou SR i Minister-
stvom zdravotníctva SR. Do boja za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Vranov nad Topľou v 
aktuálnej akútnej zdravotnej starostlivosti sa aktívne zapojili aj obyvatelia Sečovskej Polianky. 

U

SPOLOČNE ZA ZACHOVANIE AKÚTNEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OKRESE!
Sečovská Polianka vyzbierala v petícii zo 66 obcí v okrese najviac podpisov 

Z OBSAHU

uviedol predseda petičného výboru a starosta 
Nižného Hrušova Ján Fenčák na spoločnom 
vyhlásení všetkých starostov okresu pred spuste-
ním petície. Primátor Vranova nad Topľou Ján 
Ragan dodal: „Okres má viac ako 80 tisíc obyva-
teľov. Naša nemocnica je plne vybavená. Išli do 
nej veľké investície, eurofondy v hodnote viac 
ako 10 miliónov eur. Ak by sa zrušila nemocni-
ca v akútnej forme, znamenalo by to zníženie 
odbornosti a zdravotnej starostlivosti. Pravde-
podobne by sa zrušila aj pôrodnica, v ktorej sa 
ročne narodí tisíc detí. Okres patrí medzi 
najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska, 
robíme všetko, aby sme ho rozvíjali. Rušenie 
nemocnice je krok späť.“ Ministerstvo zdravot-
níctva SR reagovalo, že rokovania k pripravova-
nej reforme optimalizácie siete nemocníc, ktorá 
je kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti 
SR, naďalej prebiehajú a finálna podoba siete 
konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne 
prijatá. „Reforma je pre zdravotníctvo veľmi 
dôležitá. V konečnom dôsledku prinesie 
zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, rovnako 
tak je nemierne potrebné po dlhých rokoch 
zastabilizovanie zdravotníckeho personálu. 

Pokračovanie na str. 2
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Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s 
novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť 
zvládať zdravotné komplikácie pacienta,“ uviedla hovorkyňa 
rezortu Zuzana Eliášová. Zároveň dodala, že reforma zvýši i bezpeč-
nosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. „Už dnes z dát vidíme, že v 
niektorých malých nemocniciach až 60 – 50% obyvateľov chodí 
do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v 
malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak v nižšej frekvencii 
ako vo veľkom zdravotníckom zariadení – lekári tak v malej 
nemocnici majú s daným zákrokom menšiu prax.“ Ministerstvo 
však zdôraznilo, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. „Lôžka, 
ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformo-
vať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných 
analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacien-
tom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho 
života. Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na 
akútnych lôžkach, ktoré ale primárne slúžia pre akútne stavy,“ 
reagovala Eliášová.

Záujmom Združenia miest a obcí vranovského regiónu bolo vyzbierať 
v petícii za zachovanie akútnej nemocnice v okrese Vranov nad 
Topľou 30 tisíc podpisov. Napokon petíciu v okrese podporilo 
svojimi podpismi 32 985 ľudí, z toho 1 081 podpisov v papierovej 
forme petície pochádzalo zo Sečovskej Polianky. Išlo o najviac 
vyzbieraných podpisov z obcí okresu, mimo Vranova nad Topľou a 
Hanušoviec nad Topľou. Obec ako jediná v okrese realizovala 
adresný zber podpisov – z domu do domu. Okolité obce upred-
nostnili zber podpisov z obecných úradov či z iných inštitúcii 
sídliacich v obciach. „Išli sme do toho, pretože chceme zachovať 
jedinú nemocnicu v okrese, ktorá je potrebná pre všetkých ľudí 
v okrese. Mailom sme dostali len oficiálne pokyny o zbere 
podpisov. Snažili sme sa nájsť spôsob ako to najefektívnejšie 
zrealizovať. Obecný úrad, kultúrny dom aj obchodné strediská v 
obci boli časovo obmedzené. Preto sme oslovili našu mládež, s 
ktorou už vyše roka spolupracujeme pri rôznych obecných 
akciách,“ vysvetlil starosta obce Michal Urban.

S menovkami na krku a v reflexných vestách sa do zberu podpisov 
zapojilo 13 mladých ľudí. „Motiváciou bola predstava reálnej 
situácie najmä starších ľudí, ktorí majú niekedy problém aj v tomto 
čase, s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Zrušenie akútnej 
nemocnice a dlhšia vzdialenosť do väčších miest by zdravotnému 
stavu nepomohli, či už ide o dôchodcu alebo malé dieťa, na veku 
nezáleží. Som zástankyňa inovácii v oblasti zdravotníctva v tom 
prípade, ak ľuďom nekomplikujú cestu k zdravotnej starostlivosti. 

Lívia Godová
Zdroj foto: Imrich Makó a Mládež Sečovská Polianka

Verím, že aj v tomto smere je možné nájsť lepšie riešenie, ktoré 
zvýši kvalitu nemocníc a bude prístupné pre všetkých ľudí – 
nezáleží na tom v akej veľkej alebo malej obci bývajú,“ povedala 
Terézia Popaďaková, jedna zo zapojených študentiek do zberu 
podpisov v obci. Podľa nej, mladí sa stretli s prijatím, obyvatelia 
obce vedeli o čo ide a nebolo ani potrebné im príliš vysvetľovať 
celú problematiku. Mnoho mladších ľudí podpísalo petíciu elektro-
nicky, no najmä starší uvítali takzvanú prezenčnú formu petície. 
„Správne nastavená zaangažovanosť mladých ľudí môže byť 
dobrým a hlasným nástrojom k tomu, že nám na veciach v našej 
spoločnosti skutočne záleží. Možno si to mnohokrát neuvedomu-
jeme, ale ak sme ochotní a otvorení pre riešenie vecí, môže z 
toho vzísť veľa dobra. Stačí sa len nebáť vykročiť a byť otvorení 
pre pomoc druhým,“ doplnila ďalšia zapojená členka tímu Alžbeta 
Popaďáková. „Naši mladí obci veľmi pomohli. Väčšina z nich sú 
študenti na vysokých školách. Uvedomujú si, čo znamená nemoc-
nica pre celý okres. Majú rodičov, starých rodičov, ktorí nemocni-
cu pravidelne navštevujú. Postavili sa k tomu ako dospelí ľudia,“ 
ocenil prístup mládeže starosta Michal Urban. 

O stav poskytovanej zdravotnej starostlivosti v okrese sa zaujímali 
ako predstavitelia opozície, tak aj koalície, ktorí priamo do 
okresného mesta v priebehu jesene zavítali. Starostovia okresu 
následne vyjadrili svoj nesúhlas i s avizovaným zrušením okresné-
ho súdu. Okres žil petíciou do druhej polovice októbra. Desiatky 
starostov z okresu odovzdali spoločne box s vyzbieranými petičný-
mi hárkami priamo na ministerstve zdravotníctva. „Pred národ-
nou radou nás prijal predseda Boris Kollár i poslanec Richard 
Raši. Na ministerstve zdravotníctva to bolo trošku smutné. Cesto-
vali sme sedem hodín autobusom a nikto z vedenia ministerstva 
nebol ochotní sa s nami stretnúť,“ opísal odovzdávanie petičných 
hárkov starosta Sečovskej Polianky. „Táto skúsenosť bude mať 
prínos pre celý región. V jednote je sila. Obce spolupracujú v 
rámci mikroregiónov i prostredníctvom združenia miesta a obcí, 
len to nie je navonok vidieť. Pri akejkoľvek situácii či urgentných 
riešeniach by sme sa mali spájať. Vidím v tom veľké opodstatne-
nie. Je to veľká sila, ak sa všetci starostovia spoja za dobrú vec,“ 
dodal na záver Michal Urban.

Podobnú iniciatívu rozbehli aj ďalšie samosprávy v rámci Sloven-
ska. Koncom septembra vláda reformu zdravotníctva schválila. 
Podľa nej sa nemocnice majú rozdeliť na viacero úrovní. Presný 
zoznam nemocníc zatiaľ nie je známy. Prvé reálne zmeny by sa v 
praxi mali začať realizovať v roku 2024.   

Spoločne za zachovanie akútnej zdravotnej starostlivosti v okrese!
Pokračovanie článku z úvodnej strany
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Jún
          ●

          ●
Február
          ●

          ●

          ●

Renovácia WC v športovej hale na futbalovom ihrisku.

Príprava terénu pre pingpongové stoly pri futbalovom ihrisku.

Otvorenie a zásyp žumpy pri bytovom dome č. 709 (Nová 
ulica – za zdravotným strediskom).

Otvorenie a zásyp žumpy pri bytovom dome č. 710 (Nová ulica).

Prípravy na asfaltovanie dier (rezanie, čistenie) - ulice: 
Jarková, Krátka, Panny Márie Karmelskej, Nová, Nám. 
Najsv. trojice.

„Z denníka obecnej prevádzkarne“
Sumár vykonaných prác – II. polrok 2021 (mimo bežných udržiavacích a upratovacích prác)

3

Milí spoluobčania,
som úprimne rád, že sa šikovnému tímu našej redakčnej rady opäť podarilo vyskladať pre Vás 
ďalšie vydanie obecných novín. Verím, že sa v nich dočítate veľa zaujímavých informácií o fungova-
ní obce, projektoch, na ktorých pracujeme a víziách, ktoré sa snažíme preniesť do reality.

Nie všetko, čo robíme je ale viditeľné na prvý pohľad, preto Vás o našej činnosti informujeme 
prostredníctvom rôznych kanálov. Okrem pravidelných facebookových príspevkov sme minulý rok 
pridali informačné nástenky a obecné noviny. Tento rok sa posúvame ešte ďalej, a to spustením 
mobilnej aplikácie Rozana, v ktorej si viete napríklad vypočuť vysielanie obecného rozhlasu, 
zahlasovať v ankete alebo si prečítať rôzne oznamy. Chceme, aby ste boli v obraze.

Dúfam, že si oddýchnete a pozitívne sa naladíte pri čítaní tohto predvianočného čísla. Snáď ho 
čítate zdraví, spokojní a obklopení ľuďmi, na ktorých Vám záleží. Prajem Vám, nech sa gazdinkám 
počas vianočných príprav vydaria všetky koláče, nech gazdovia dobre vyúdia klobásky a nech si 
pod stromčekom nájdete to, po čom ste túžili celý rok. Rok 2022 bude rokom úspechov. Nastavme 
sa tak, aby sme ich dosiahli v osobnom aj pracovnom živote.

Príhovor starostu

S pozdravom
Michal Urban

 starosta obce Sečovská Polianka

DIANIE V SAMOSPRÁVE

          ●
          
          
          ●

Čistenie okien (špaliet) + Inštalácia ochranných prvkov 
(hroty) proti hniezdeniu vtákov na budovách MŠ.

Štiepkovanie konárov sústredených pri ČOV (zberané 2 
roky - cca 8 kamiónov štiepky).

          ●

          ●

          ●

          ●

Renovácia WC v športovej hale na futbalovom ihrisku.

Prípravy na asfaltovanie dier (rezanie, čistenie) - ulice: 
Jarková, Krátka, Panny Márie Karmelskej, Nová, Nám. 
Najsv. trojice.

Prezutie starých pneumatík na traktore.

Príprava terénu pre pingpongové stoly pri futbalovom ihrisku.

Júl

          ●

          ●

          ●

          ●

Terénne úpravy počas a po rekonštrukcii chodníka pri parku.

Renovácia chodníka k WC pri športovej hale na futbalovom 
ihrisku.

Prerábka elektroinštalácie v kuchyni kultúrneho domu.

Inštalácia nových prvkov na detskom ihrisku.

August
          ●

          ●

          ●

          ●

Montáž striešok pri WC v športovej hale na futbalovom ihrisku 
a nad schodiskom na príjem tovaru v budove školskej jedálne.

Renovácia kuchyne v kultúrnom dome - výmena okien a dverí, 
prerábka vodovodnej inštalácie, odpadov a nové omietky.

Výroba brány na detské ihrisko.

Začiatok čistenia pozemku na Novej ulici parc. č. 730.

September

Pokračovanie na str. 4
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DIANIE V SAMOSPRÁVE

          ●

          ●

Osadenie nového dopravného značenia a výmena starých 
dopravných značiek (8x Daj prednosť v jazde).

Renovácia schodiska do predajne v budove Kultúrneho domu.

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

Oprava vodovodnej prípojky v budove pop. č. 89/77 
(budova bývalej banky).

Prípravy na vodovodnú prípojku pre požiarnu zbrojnicu, 
prevádzkareň, rodinné domy pop. č.: 133/137, 136/143.

Zber veľkoobjemového odpadu.

Opravy nábytku a výmena detských WC mís (8x) v MŠ.

Začiatok čistenia pozemku na Novej ulici parc. č. 721.

Začiatok rekonštrukcie – WC + sprcha, výmena okien v 
kotolni zdravotného strediska.

Výkopové práce v príprave na výsadbu okrasných 
záhonov na Novej a Staničnej ulici.

Začiatok výstavby multifunkčného ihriska.

Výroba konzoly pre kameru na budove KD.

Október

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●

          ●
          

Realizácia vodovodnej prípojky a osadenie nadzemného 
hydrantu pre hasičskú zbrojnicu a prevádzkareň. 

Výsadba okrasných záhonov.

Pokračovanie rekonštrukcie – WC + sprcha, výmena okien v 
kotolni zdravotného strediska.

Oprava kanalizačnej šachty pri budove č. 89/77(bývalá banka).

Dokončovacie práce (závoz okrasného štrku, upratovanie) po 
výsadbe okrasných záhonov.

Inštalácia adventného venca v parku.

Inštalácia nového vianočného osvetlenia.

Inštalácia konzoly pre kameru na budove kultúrneho domu.

November

          ●

          ●

          ●

Pokračovanie čistenia pozemku na Novej ulici parc. č. 730. 

Pokračovanie rekonštrukcie – WC + sprcha v kotolni 
zdravotného strediska.

Inštalácia vianočného stromčeka.

December

Pokračovanie na str. 5

Spracoval Michal Urban

PREBIEHAJÚCE INVESTIČNÉ AKTIVITY V OBCI
V predchádzajúcich dvoch číslach sme vás informovali o projek-
toch, na ktorých intenzívne pracujeme, ako po projektovej, tak 
aj realizačnej stránke. Ponúkame vám podrobných prehľad, v 
akom stave sa jednotlivé investičné aktivity v obci nachádzajú.

VODOVOD
Projekt je skompletizovaný a pripravený na územné konanie. 
Momentálne sa rieši otázka vlastníckych vzťahov niektorých 
pozemkov, cez ktoré bude vodovod prechádzať. K tomu, aby sme 
mohli realizovať výstavbu vodovodu musíme mať stavebné a 
vodoprávne povolenie. To obec nedostane, ak v projekte budú 
nevysporiadané pozemky. 

KAMEROVÝ  SYSTÉM
Kamerový systém v obci je dokončený. Celkovo bolo nainštalova-
ných 14 kamier, ktoré budú slúžiť na prevenciu kriminality, 
monitorovanie obce (napr. pri zlom počasí, výpadky verejného 
osvetlenia a pod.) a pri vyšetrovaní prípadných vzniknutých situácií 

(podnety od občanov, autonehody a pod.). Kamerový systém 
plánujeme postupne rozširovať do všetkých kľúčových časti obce. 

CHODNÍK KU KOSTOLU

Rekonštrukcia chodníka vedľa hlavnej cesty ku kostolu prebehla 
bez problémov. Chodník je širší a priestrannejší. Počas rekonštruk-
cie sme skontrolovali aj funkčnosť dažďovej kanalizácie a staré 
poklopy boli vymenene za nové. Obec postupne plánuje zrekon-
štruovať aj ďalšie asfaltové chodníky v obci.
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Ešte v októbri sme podali projekt na rekonštrukciu chodníka od 
mosta pri parku k obecnému úradu do výzvy Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. Tento projekt na rekonštrukciu takmer 600 metrového 
úseku bol vyčlenený z existujúceho projektu na revitalizáciu obce 
pripraveného pod vedením p. Katonu a upravený pre aktuálnu 
situáciu. Momentálne čakáme na vyhodnotenie výzvy. 

CHODNÍK NA STANKOVSKEJ
Tohtoročná plánovaná výstavba nového chodníka na Stankovskej 
ulici sa posunula na apríl 2022. Toto sú hlavné dôvody prečo: 

1. Projekt sa musel rozdeliť na dve etapy - úsek od hlavnej cesty  
po koniec Stankovskej ulice a úsek vedľa hlavnej cesty k Veternej 
ulici. Zabrzdili nás vlastnícke vzťahy pozemku pod budúcim chodní-
kom, ktorý spojí Stankovskú a Veternú. Situáciu plánujeme 
doriešiť do apríla. 

2. Na Stankovskej je 10 domácností, ktoré stále nie sú napojené 
na verejný vodovod. Nový chodník bude postavený rovno nad 
hlavným vodovodným potrubím, z ktorého sa tieto domácnosti 
potrebujú napojiť. Obec je ochotná pomôcť s výkopovými a 
hutniacimi prácami, ak sa rozhodnú napojiť do začiatku realizácie 
chodníka.

3. Vo vyjadrení od správy ciest k začatiu výstavby chodníka je 
podmienka, že práce sa musia prerušiť počas zimného obdobia, a 
to od decembra do konca marca kvôli zimnej údržbe ciest. 

Verím, že sa nám v najbližších mesiacoch podarí odstrániť všetky 
prekážky a v apríli sa začne s výstavbou.  

REKONŠTRUKCIA ELEKTROROZVODOV
V KULTÚRNOM DOME 

Koncom júla sa začalo s prerábkou elektrorozvodov v kuchyni 
kultúrneho domu, na ktorú sme dostali dotáciu vo výške 10 000 eur 
od Ministerstva financií SR. Keďže pri prácach na elektrorozvodoch 
bola kuchyňa prázdna, zamestnanci obecnej prevádzkarne mali 
priestor aj na ďalšie veľmi potrebné zásahy. Vymenili vodovodné a 
odpadové potrubie, natiahli nové omietky, vymaľovali steny a 
vymenili staré drevené okná a dvere na kuchyni za plastové. 
Dokúpili sme chýbajúce nerezové prvky, ako je drez a poličky, a tiež 
sme doplnili vybavenie o novú umývačka riadu. Elektroinštalačné 
práce boli ukončené v októbri.

HASIČSKÁ ZBROJNICA

V novembri sa začalo s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Pred 
samotným začiatkom prác sa obci podarilo zrealizovať prepich 
popod cestu a zriadiť nadzemný hydrant, ktorý zefektívni zásahy 
nášho DHZ. Ak počasie bude prijateľné, práce by mali byť hotové 
do konca februára.

DETSKÉ IHRISKO

 
   

Pokračovanie na str. 6
5

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CIEST A CHODNÍKOV
Začali sme s prvotnou prípravou projektovej dokumentácie pre 
rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov naprieč celou obcou. 
Pri rekonštrukcii sa počíta s rozšírením ciest tam, kde je to potreb-
né, zriadením vjazdov na pozemky a  prípadne vybudovaním 
chodníkov. Jedná sa o:

1. Chodník vedľa hlavnej cesty od začiatku Polianky (Hrachovište)  
     až po Jarkovú ulicu 
2. Chodník vedľa hlavnej cesty od COOP Jednota k cintorínu 
3. Cesta na Jarkovej ulici
4. Cesta na ulici Sv. Proroka Eliáša za OcÚ
5. Cesta na ulici Za kostolom 
6. Cesta na Toplianskej ulici 
7. Cesta na Staničnej ulici 
8. Chodníka od Stankovskej ulice vedľa hlavnej cesty k zdravotnému 
    stredisku 

VÝSTAVBA NOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK, 
PRIECHODOV PRE CHODCOV A ZNAČENIA ULÍC
Autobusové zastávky nám chýbajú:
1. smer Košice na Hlavnej ulici oproti Staničnej ulici
2. smer Vranov pred Kultúrnym domom 
3. smer Cabov v zelenom páse pri Jednote 
4. smer Vranov vedľa hlavnej cesty na Hrachovišti

Priechody pre chodcov nám chýbajú:
1. pri zdravotnom stredisku
2. pri obecnom úrade
3. pri cintoríne  

Od augusta pracujeme na projektových dokumentáciách nových 
osvetlených priechodov pre chodcov a moderných osvetlených 
zastávok. Sme na začiatku, po dokončení projektov nás čaká fáza 
schvaľovania od rôznych úradov a nakoniec aj fáza hľadania finanč-
ných prostriedkov. Projekt na značenie ulíc je hotový a čakáme na 
vhodnú výzvu, cez ktorú na realizáciu získame financie.

OBECNÁ KNIŽNICA
Ako jedna z mála obcí v okrese sme si zachovali obecnú knižnicu a 
darí sa nám udržiavať zaujímavý knižničný fond pre našich 
čitateľov. Tohto roku sa obci podarilo cez výzvy z Fondu na podpo-
ru umenia získať celkovo 3 000 eur na zakúpenie 250 nových kníh. 
Ešte v lete sme zaviedli knižnično-informačný systém BIBLIB.

V ROKU 2021 SA NÁM Z RÔZNYCH ZDROJOV PODARILO 
ZÍSKAŤ VIAC AKO 1.2 MILIÓNA EUR NA:
- Multifunkčné ihrisko (74 500 eur)
- Kúrenie do ZŠ (590 000 eur)
- Špeciálne učebne pre ZŠ (160 000 eur)
- Zberný dvor (396 000 eur)
- Nabíjacia stanica na elektromobily (8000 eur)

Začiatkom septembra sa dokončilo detské ihrisko pri MŠ, kde 
pribudli viaceré nové prvky - gymnastická zostava s dopadovou 
plochou, lanová pyramída, šmýkačka pre najmenších, kolotoč a  
zemná trampolína. Taktiež sa popresúvali aj existujúce preliezky  a 
doplnili dopadové plochy.

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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Michal Urban
Zdroj foto: Starosta obce Michal Urban

V novembri sme sa pustili do druhej etapy výstavby, a to úsek vedľa cesty 
na Novej ulici a úsek na Staničnej ulici. Na týchto úsekoch sme vďaka 
veľkému priestoru dali naprojektovať celkovo 11 ostrovov, na ktorých sú 
vysadené farebné trvalkové kríky a 13 medonosných stromov.

ÚSEKY NA NOVEJ A STANIČNEJ ULICI POČAS A PO REALIZÁCII 

Touto cestou sa chcem poďakovať zamestnancom obecnej 
prevádzkarne a dobrovoľníkom za pomoc pri výsadbe. 

Aj na budúci rok plánujeme výsadbu naprieč obcou, a to na 
miestach, na ktorých to bude možné.  

Po každom výrube v obci nasleduje výsadba. Naprieč obcou 
máme veľa stromov, ktoré počas rokov narástli do veľkých 
rozmerov, niektoré z nich uhynuli alebo boli vyvalené kvôli 
silnému vetru. Len v našich dvoch parkoch vedľa hlavnej cesty 
sme v roku 2019 vyrúbali vyše 30 stromov, ktoré, bohužiaľ, 
napadol lykožrút a vyschli. 

V tomto roku sme začali s výsadbou trvalkových záhonov a 
stromov naprieč obcou, aby sme si ju skrášlili a urobili 
náhradnú výsadbu. Prvý úsek, kde sme zrealizovali výsadbu, 
bol cintorín, zelený pás pred školskou jedálňou a úsek vedľa 
parkoviska na Veternej ulici. Na cintoríne sme premenili zelený 
trávnatý pás po ľavej strane za bránou cintorína na oddychovú 
zonu s lavičkami a pestrofarebnými kvetmi.

VIZUALIZÁCIA NOVÁ ULICA

VIZUALIZÁCIA STANIČNÁ ULICA

Výsadba pred školskou jedálňou

Výsadba na cintoríne

Výsadba vedľa parkoviska na Veternej ulici

Výsadba v obci

DIANIE V SAMOSPRÁVE
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Vianočné sviatky sú opäť tu a k ním neoddeliteľne patrí aj 
pekná vianočná výzdoba, ktorá nám spríjemní tento 
čarovný čas v kruhu najbližších. 

Verím, že ste si všimli novú vianočnú výzdobu, ktorá bola 
nainštalovaná na Hlavnej ulici naprieč celou obcou. 

Ďalšou z výzdob je aj adventný veniec, ktorý nám už druhý 
rok po sebe zdobia členovia červeného kríža, za čo im 
ďakujem. 

A v strede obce na parkovisku sa majestátne týči vianočný 
stromček. 

Na budúci rok by sme chceli pokračovať v rozšírení vianoč-
nej výzdoby na stĺpoch po uliciach a v novo dokončenom 
parku rozsvietiť nové svetlá.

Ak máte nejaké nápady alebo podnety, ako si počas Vianoc 
môžeme skrášliť obec, neváhajte nám o tom povedať, alebo 
napísať.

Vianočná výzdoba

Michal Urban

DEMOGRAFICKÉ OKIENKO

Matrika Sečovská Polianka

DIANIE V SAMOSPRÁVE

Narodenia v roku 2021
Ladislav Tokár – Dominika Tatárová
Ing. Martin Straka – Marianna Tomečková
Maroš Šalata – Mária Demková
Milan Musiejovszký – Jaroslava Vaľková
Igor Tokár – Martina Slivková
Maroš Fedor – Mgr. Dominika Hvizdošová
Ing. Ján Madár – Zuzana Tiňová
Jozef Artim – Ing. Františka Hatalová
Mário Šamun – Lenka Janová
Marek Kohút – Andrea Stredná
Tomáš Straka – Ing. Klaudia Hirková
Mário Tkáč – Rebeka Balintová
Marek Kochán – Mgr. Barbora Kačmárová

Uzavreté manželstvá v roku 2021

Úmrtia v roku 2021
Hatalová Mária
Molnárová Helena
Demeter Michal
Dorošová Mária
Kočiš Ján
Senková Anna
Demjanová Anna 
Demeterová Emíla 
Kotľár Ladislav
Bilý Michal
Petrušová Eva
Šusterová Eva
Veselý Ján

Koscelník Marek
Hrušková Mária
Hudák Michal
Kovaliková Margita
Sabolčáková Mária
Kačmár Ján
Urbanová Mária
Urbanová Anna
Hudák Matúš
Nemec Ján
Varga Pavol
Kotuľaková Anna
Drabinová Anna

Dobranská Anna
Rusinko Ján
Vaľko Ján
Popaďak Ján, PaedDr.
Senk Slavko
Batiková Mária
Semanovská Verona
Kočišová Katarína
Sopko Peter
Šamko Vladimír
Pavlišinovič Michal
Tušanová Helena
Baranišin Jozef
Urbanová Paulína

Macej Lukáš
Kočišová Michaela
Tokár Ondrej
Ihnaciková Anita
Šalatová Vanesa
Demeter Stanislav
Tokárová Veronika
Kotľárová Noemi
Dargaj Tomáš
Šmatár Damián
Urban Juraj

Tokárová Anna
Šinajová Tatiana
Bujková Amália
Doroš Jakub
Hatalová Ema
Romanová Emily
Urban Richard
Bačo Oliver
Pavlišinovič Ľuboš
Naďa Sojková
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      Deti v predškolskom veku sú veľmi vnímavé, múdre, zvedavé, 
preto práca s nimi je plná prekvapení a život v MŠ nikdy nie je 
jednotvárny. Pohľad, keď sa nám trojročné dieťa pred očami mení na 
veľkého škôlkara a predškoláka, ktorý je pripravený vstúpiť do väčšie-
ho sveta a zvládnuť školské povinnosti, nás motivuje k napĺňaniu 
nášho poslania, ktorým je výchova a vzdelávanie našich najmenších.

   Sme trojtriedna materská škola, ktorú navštevuje 65 detí. Pred 
začiatkom školského roka 2021/2022 sa kolektív učiteliek snažil 
vytvoriť pre deti estetické a podnetné edukačné prostredie. 
Snažíme sa, aby každý deň, ktorý deti prežívajú v našej MŠ bol v 
znamení hier, plný radosti, úspechov, kamarátstiev a sebarealizácie.

   Aj tento rok prebieha v našej MŠ krúžková činnosť za dodržiavania 
prísnych epidemických opatrení. Angličtina, kde sa deti hravou 
formou oboznamujú s týmto cudzím jazykom. Výtvarný krúžok, 
ktorý rozvíja ich estetické cítenie. Niektoré práce vychádzajúce z 
detských ručičiek pripomínajú diela výtvarných umelcov a hudobno-
-pohybový krúžok. 

   Školský rok sme začali plní elánu a radosti z nových aktivít, 
projektov a akcií. Samozrejme, pri prísnom dodržiavaní 
epidemických opatrení a podľa školského semaforu, ktoré boli 
nastavené už v minulom školskom roku.

   V septembri nás navštívilo divadielko HOKI-POKI s témou „ 
Bacilky a vitamínky“. Deti si upevnili poznatky o 
ľudskom tele, baciloch, o ochrane zdravia, 
prevenciou pred chorobami, ktorá je v tomto 
období veľmi dôležitá. Divadielko bolo pre deti 
zaujímavým a veselým zážitkom, na ktorý určite 
dlho spomínali.

     21. októbra sme si pripomenuli deň jablka, kde 
už od skorého rána na deti čakali rôzne zaujímavé 
aktivity, ktoré im pripravili kreatívne panie učiteľky. 
Deti a učiteľky prišli oblečené vo farbe jabĺčok. Pri 
ranných hrách konštruovali ovocný sad, či rôzne 
aktivity na tému. Za pomoci učiteliek zrealizovali v 
triedach aj výstavku ovocia. Strihaním, lepením, 
modelovaním tvorili rôzne práce, ktorými sa potom 
skrášlili priestory MŠ. Pri pobyte vonku sa deti mohli 

realizovať a svoje výtvarné danosti predviesť veľmi netradične na 
pripravenej fólii, na ktorú kreslili farebnými fixkami. Popoludní si 
na jabĺčkach aj pochutnali.

   Október a november boli mesiace plné zmien, na ktoré sme už 
vedeli pohotovo reagovať. Od 28.10 do 5.11. bola prevádzka v MŠ 
pozastavená kvôli pozitívnemu prípadu na ochorenie Covid-19  v  
našej škole.  Do školy sme sa  mohli opäť vrátili 8. novembra, ale, 
žiaľ, nie nadlho. Po týždni sa vyskytli ďalšie pozitívne prípady. Preto 
od 16.11 do 26.11. prebiehala výučba v MŠ dištančne. Učiteľky v 
súlade so školským vzdelávacím programom uverejňovali na 
stránke materskej školy aktuálne týždenné témy. Deti spolu s 
rodičmi tvorili a pracovali učiteľkami navrhované edukačné 
aktivity. Spätnou väzbou boli pekné detské práce, vypracované 
pracovné listy, videá s naučenou básničkou, alebo pesničkou.

      December je mesiac, ktorý rozžiari nielen detské očká, ale aj oči 
učiteľkám a rodičom detí. V týchto dňoch sa pripravujeme na 
ďalšiu deťmi obľúbenú akciu – MIKULÁŠ. Prípravy sú v plnom 
prúde. Učiteľky využívajúc svoje zručnosti a schopnosti pri 
výzdobe interiéru a exteriéru MŠ prispievajú k estetickému cíteniu 
detí. Spolu s deťmi zdobia vianočné stromčeky, vyrábajú ozdoby, 
pripravujú privítanie MIKULÁŠA. Zároveň si uvedomujú, akú 
dôležitú úlohu v ich živote zohráva vedomie niekoho obdarovať a 
podeliť sa. Odmenou je dobrý pocit, ktorý z toho máme.
     

 
   

„Vánok vonia horou, lúka zasa kvetmi a čím vonia škôlka, škôlka vonia deťmi“

9

MATERSKÁ ŠKOLA

Pokračovanie na str. 10
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PaedDr. Ján Karol, RŠ

   Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do rôznych 
projektov.
Spomenieme „Svet plastelíny“, kde naša škola získala viac ako 8 
kg plastelíny. Deti veľmi obľubujú hru s touto tvárnou hmotou. 
Plastelína je vhodná pre mladšie a aj staršie deti. Hra  s 
plastelínou je nikdy nekončiaca a má pozitívny vplyv na rozvoj 
inteligencie a kreativity.

     Reagovali sme aj na výzvu ministerstva školstva a zapojili sme 
sa do projektu pod názvom  „Múdre hranie“. Stali sa sme 
úspešnými žiadateľmi a naša škola bola odmenená finančným 
príspevkom v hodnote 1 000 eur, čomu sa veľmi tešíme. V tejto 
hodnote zakúpime didaktické pomôcky, knihy a hračky. 

   V živote dieťaťa je materská škola veľmi dôležitá. Dieťa sa naučí 
správať v kolektíve rovesníkov, podeliť sa o hračku, učí sa 
samostatnosti, rozvíja si slovnú zásobu, získava nové poznatky z 
rôznych oblastí. Našou snahou je pripraviť deti na vstup do 
základnej školy. Odmenou pre nás sú usmiate deti a spokojní 
rodičia.

      Na základe záujmu rodičov zabezpečujeme žiacke antigénové 
samotesty a intenzívne komunikujeme spôsob, frekvenciu a 
výsledky ich použitia.

     Ministerstvo školstva SR, ako ústredný orgán štátu pre oblasť 
školstva, vydalo pred začiatkom školského roka manuál ŠKOLSKÝ 
SEMAFOR, ktorého cieľom bolo a je udržať bezpečné prostredie 
v školách počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 a 
nezatvárať školy celoplošne.

    V našej škole sme počas septembra až novembra 2021 
uzatvorili na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou 
niekoľko tried na nevyhnutné časové obdobie. Tieto triedy 
prechádzali na dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom. 
 
    Takzvané dištančné rozvrhy máme pripravené pre všetky 
triedy. Tieto rozvrhy, predmety a počty hodín v nich korešpon-
dujú s Metodickým odporúčaním k výchovno-vzdelávaciemu 
procesu v základných školách v školskom roku 2021/2022, 
ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

     Od 29. novembra sme rozhodnutím RÚVZ zatvoriť školy prešli 
na online vzdelávanie. Obdobie do obnovenia prezenčnej výučby 
si bude vyžadovať mimoriadnu mieru pracovného nasadenia 
všetkých učiteľov a žiakov, mimoriadnu podporu všetkých 
rodičov alebo aj starých rodičov, veľa úsilia a trpezlivosti zo 
strany všetkých zainteresovaných.

     Želám všetkým, aj v súvislosti s blížiacimi sa 
Vianocami a novým rokom, najmä pevné zdravie, 
vysokú mieru tolerancie, vzájomnej súdržnosti, 
láskavosti a rodinnej pohody.

      Vzdelávací systém sa musel v uplynulých takmer dvoch rokoch  
vyrovnať s jednou z najvážnejších výziev, na ktorú ho nikto 
nepripravil. 

     Pri celoplošnom alebo lokálnom zatváraní školských tried či 
škôl sa celý vzdelávací proces presunul do domácností, kuchýň, 
obývačiek a detských izieb, hlavným nástrojom komunikácie 
medzi učiteľom a žiakom sa stali rôzne internetové platformy. 
Škola, jej žiaci, učitelia, rodičia sa museli v priebehu niekoľkých 
dní pretransformovať z klasickej prezenčnej formy štúdia na, 
doposiaľ málo alebo takmer vôbec v školskej praxi aplikovanú, 
dištančnú formu, teda učenie na diaľku. 

     Najväčšou nevýhodou pri prechode na výučbu cez obrazovku 
bolo a je, že sa stratil priamy kontakt učiteľa so žiakmi, obmedzilo 
sa vnímanie osoby, stratila sa kolektívna atmosféra a skupinová 
sila, ktorá vynikajúco funguje ako podporný a motivujúci nástroj 
pri osobnom kontakte. Poznáme to ako náladu v triede, ktorá sa 
medzi žiakmi samovoľne šíri a pri pozitívnom nastavení pomáha 
pri absorbovaní preberaných vedomostí. Pri výučbe cez 
obrazovku pedagóg vydáva oveľa viac energie, aby bol jeho 
prejav zrozumiteľný, zaujímavý a presvedčivý. A zmeniť sa 
musela aj organizácia hodiny. Naši učitelia potrebovali a 
potrebujú využívať viacero metód a druhov aktivít, nakoľko 
pozornosť žiakov klesá omnoho rýchlejšie ako pri bežnej výučbe.
 
     Azda aj preto sme sa nikdy spoločne netešili na nový školský 
rok tak ako pred tým, ktorý práve prebieha. Verili sme, že 
prezenčná forma vyučovania bude trvať nepretržite alebo len s 
krátkymi časovými obmedzeniami. Pripravili sme veľmi dôsledne 
materiálne predpoklady výučby, čisté, hygienické a príjemné 
prostredie tried, interiéru a exteriéru školy vôbec, organizáciu 
činnosti  žiakov a zamestnancov zabezpečujúcu bezpečnosť a 
ochranu zdravia. Pripravili sme sa však aj na prípadné dištančné 
vzdelávanie prípravou obsahu a rozsahu, rozvrhov hodín, ale aj 
doplnením technického zabezpečenia, napr. aj vizualizérmi.

Kolektív MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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K nápadu zorganizovať facebookovú súťaž o najväčšiu vypestovanú 
tekvicu a najkrajšieho vyrezávaného svetlonosa ma priviedol vlastný 
pestovateľský  „úspech“. Na sáčku s tekvicovými semienkami bol 50 
kilogramový obor a ja som sa už pri kúpe semienok videl na fotke s 
obrovskou tekvicou. Neviem, či bol zlý rok, alebo mám viniť 
semienka. Možno photoshop? :) Moja mini tekvička síce potešila, 
ale veril som, že niekde v Polianke určite vyrástol krajší exemplár.

Súťaž s veľmi jednoduchými pravidlami začala 27.10.2021 a 
trvala týždeň. Každý pestovateľ alebo vyrezávač mal možnosť 
pridať obrázok svojej tekvice do príspevku a kým v hlavnej 
kategórii rozhodovali rozmery, o výhercovi svetlonosovskej 
kategórie rozhodoval počet lajkov. Do súťaže sa zapojili 
Poľančania aj s maľovanými tekvicami, tekvicovými dekoráciami 
a dokonca sme v komentároch mohli vidieť profesionálnu prácu 
pána Richarda Strbana, ktorému ďakujem za milé spestrenie.

V kategórii Najväčšia tekvica vyhral 15 kilogramový obor Filipa 
Tatára, v tesnom závese s Kikuš Popaďákovou a rekordným 
hokaidom Romana Burjaka. V kategórii Najkrajší svetlonos sa na 
prvom mieste s prehľadom umiestnil Jozef Telepun, pred Slavkom 
Fazom a Pavlom Audim. 

Srdečne blahoželám všetkým výhercom a ďakujem všetkým 
zúčastneným. Týmto prajem všetkým pestovateľom, aby ich 
zelenina a ovocie vyzerali na budúci rok minimálne tak dobre, ako 
na obrázku, podľa ktorého ho budú vyberať.

Michal Urban

Tekvice

11

ŽIVOT V OBCI
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Už 51 rokov sú vyvrcholením folklórneho a kultúrneho leta v 
okrese Vranov nad Topľou Hornozemplínske folklórne slávnosti. 
Po ročnej odmlke spôsobenej pandémiou sa folklórny program 
plný ľudovej hudby, tanca a spevu z regiónu Horného Zemplína 
vrátil opäť medzi divákov a priaznivcov folklóru. Po prvýkrát vo 
svojej histórii sa folklórne slávnosti presunuli do vybraných obcí 
v okrese, medzi ktorými bola aj Sečovská Polianka. 

V závere augusta sa počas dvojdňového programu 
Hornozemplínskych folklórnych slávnosti na štyroch pódiách v 
obciach Soľ, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo a vo Vranove nad 
Topľou predstavilo celkovo 30 folklórnych skupín a štyri folklórne 
súbory. Zámerom hlavných usporiadateľov bolo priniesť folklór 
bližšie k ľuďom. „Päťdesiatu dekádu Hornozemplínskych 
folklórnych slávnosti začíname inovatívnejšou formou. Tieto 
slávnosti mali stále dvojdňový charakter, pričom prvý sobotný 
deň bol venovaný folklórnym skupinám. Keďže naša inštitúcia 
reflektuje dobu, ktorá nastala, nechceli sme koncentrovať 
stovky účinkujúcich i návštevníkov pred Mestským domom 
kultúry vo Vranove nad Topľou, tak sme sa rozhodli osloviť 
starostov obcí z okresu,“ vysvetlila presun folklórnych 
programov do regiónu riaditeľka Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Martina Jurčová. 

Ako dodala, do jednotlivých obcí v okrese prichádzali s malou 
dušičkou, no nadchla ich ochota starostov. „Okres Vranov nad 
Topľou je veľmi bohatý na folklórne zoskupenia, preto sme 
chceli obsiahnuť každý smer okresu. Pôvodne mali byť súčasťou 
Hornozemplínskych folklórnych slávnosti aj Hanušovce nad 
Topľou, napokon sme sa s primátor mesta Štefanom Strakom 
zhodli, že v takomto formáte pôjdeme až v budúcom roku,“ 
priblížila Martina Jurčová. Každá obec si zvolila v rámci programu 

inú hlavnú myšlienku. Kým v Soli išlo o prezentáciu spevného 
materiálu jednotlivých folklórnych skupín, v obci Dlhé Klčovo bola 
ústrednou témou rodina. V Sečovskej Polianke sa návštevníci 
slávností preniesli do polovice 20-teho storočia, v ktorom po 
skončení žatevných prác ženci a žnice uplietli  veniec a na 
ozdobenom voze ho spevom slávnostne odovzdávali pred gazdov 
dom. Gazda tak následne zavesil veniec  pod strechu domu a 
všetkých účastníkov žatvy pohostil. „Toto pásmo sme prvýkrát 
uviedli v roku 2000. Prvý dožinkový veniec nám vtedy robili ženy, 
ktoré takýto dožinkový veniec odovzdávali svojmu gazdovi.

Sečovská Polianka súčasťou oslavy folklóru
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Dnes ho robíme presne tak, ako ho pripravovali kedysi. Máme 
letné dožinkové obdobie, preto sme sa rozhodli oprášiť toto 
pásmo. Je to aj odovzdávanie tradícií mladým ľuďom, aby vedeli 
ako u nás vyzeral dožinkový veniec a prebiehalo jeho 
odovzdávanie,“ uviedla režisérka programu v Sečovskej Polianke a 
vedúca domácej folklórnej skupiny Bukovina Mária Hatalová. 
„Hornozemplínske folklórne slávnosti sa pôvodne mali 
uskutočniť v Sačurove, no keď sa v susednej obci museli zrušiť, 
veľmi radi sme ich uvítali u nás. Už dávnejšie sme týždeň pred 
slávnosťami plánovali urobiť vlastné obecné slávnosti. Napokon 
sme oba programy spojili. Súčasťou programu je tak okrem 
prehliadky folklóru aj ulička remesiel. Chýbali nám už takéto 
podujatia, lebo sme veľká obec s bohatou folklórnou tradíciou,“ 
uzavrel starosta Sečovskej Polianky Michal Urban.

Lívia Godová
Zdroj foto: Antónia Polorecká
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Má 25 rokov, je vyštudovaný čašník a ako sám tvrdí 99 percent 
svojho času venuje paleontológii. Veda o vývoji života na planéte, 
starých rastlinách i živočíchoch je nielen jeho záľuba, ale posledné 
obdobie aj práca.

So skúmaním zachovaných fosílií v skalách začal krátko po tom, 
ako ukončil strednú školu a mal problém s hľadaním si práce. 
„Bežné zamestnania som nechcel vykonávať. Sledoval som na 
sociálnych sieťach rôznych paleontológov a ľudí, ktorí sa venujú 
paleontológii. Už od malička som sa zaujímal o túto vedu. Chcel 
som vytvoriť aj vlastnú zbierku nájdených predmetov,“ opísal 
začiatky svojho výskumu Dominique Tkáč. Už od detstva sledoval 
rôzne seriály o dinosauroch a prehistorickom živote. „Tieto 
seriály vznikali v Amerike. U nás bolo veľmi náročné nájsť 
podobné unikáty, lebo nemáme pohoria ako sú v USA či 
Nemecku,“ dodal mladý amatérsky paleontológ. 

Postupne aj Dominique objavil mnoho zaujímavostí, ktoré pochádzali 
z Beňatiny pri Sobranciach, Veľkej Idy i z Bystrého. Jeho najunikátnejší 
nález pochádza práve z okresu Vranov nad Topľou. „Začal som si 
prezerať starú kroniku Prešovského kraja. Našiel som v nej 
informáciu, že v Bystrom v roku 1997 Michal Dolinský spolu so 
svojimi synmi našiel pozostatky rýb. Fascinovalo ma to. Vôbec 
nevedel, že ide o obdobie oligocén, ktorý má 35 miliónov rokov,“ 
priblížil svoj unikátny nález v lesoch neďaleko obce Bystré. 

S výskumom v Bystrom začal v júli tohto roka a až pri druhom 
výkope našiel prvé nálezy. „Najvýznamnejší odtlačok bol druh 
ryby z treťohôr s dĺžkou 6 až 7 centimetrov. Potom som našiel 
odtlačok lista, ktorý mal dĺžku 15 centimetrov. Bol otlačený v 
ílovci. Našiel som aj mloka, ktorý ešte nie je určený, je na 
výskume, no predpokladá sa, že pôjde o najvýznamnejší nález 
na Slovensku,“ uviedol Dominique Tkáč a zároveň dodal, že nájsť 
nálezy staré 35 miliónov rokov je nielen dobrodružné, ale aj 
nebezpečné. „Tieto nálezy boli ukryté pod koreňmi stromov, v 
spáde. Hrozilo aj zrútenie stromu. No samého ma prekvapilo, 
aké unikáty sa v Bystrom nachádzali.“ 

Najvzácnejšie fosílie skončili v neďalekom múzeu – Kaštieli rodiny 
Dessewffy v Hanušovciach nad Topľou. V budúcom roku spolu s 
pracovníkmi múzea plánuje Sečovskopoliančan vytvoriť aj výstavu 
z týchto jedinečných nálezov. „Všetko začína od hornín. V lese 
nájdeme horniny, ktoré sú staré tri až štyri milióny rokov. V nich 
sa nenachádza nič, pretože nemali ešte dostatok usadením. 
Skúšam hľadať tmavšie horniny. Čím tmavšia hornina, tým je 
staršia. V takej hornine sa môže vyskytovať nejaký život,“ opísal 
svoje bádanie Dominique, ktorý sa momentálne venuje skúmaniu 
na Beňatine pri Sobranciach. V tejto lokalite nachádza amonity. 
Bol medzi nimi aj 25 centimetrový skamenený hlavonožec. V 
blízkej budúcnosti sa opäť plánuje vrátiť aj do bystrianského lesa.

Nadšenec paleontológie DOMINIQUE TKÁČ objavil ryby staré 35 miliónov rokov

Lívia Godová
Zdroj foto: archív Dominique Tkáč
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Ozdobené košíky v miestnych nákupných centrách, zaplnená 
agitačná miestnosť v kultúrnom dome balíčkami potravín a 
drogérie či finančná zbierka na obecnom úrade. Po 
minuloročnom úspechu adventnej iniciatívy „Spolu pre krajšie 
Vianoce – lebo ten kto daruje, dostáva omnoho viac“ sa aktívni 
mladí ľudia z obce opäť pustili do dobročinnej akcie. Niekoľko 
dni pred najkrajšími sviatkami roka zabelené darčeky rozdávali 
vybraným vyše 30 rodinám v núdzi. 

Po minulom roku sa rady dobrovoľníkov rozšírili. Kým vlani sa na 
vianočnej zbierke podieľalo 10 mladých ľudí, prevažne študentov, 
tento rok sa do iniciatívy zapojilo celkovo 15 dobrovoľníkov. „Už 
minulý rok sme počítali s tým, že v tom budeme pokračovať. 
Ľuďom sa to páčilo. O to viac, že s takouto iniciatívou prišla naša 
mládež. Mnohým obdarovaným rodinám vyhŕkli aj slzy. 
Dokonca ma oslovili i z jedného nákupného centra v obci, že by 
radi prispeli,“ neskrýval nadšenie starosta Sečovskej Polianky 
Michal Urban. Keďže dobročinná aktivita mladých vyvolala v obci 
značný ohlas a mnohí chceli rodinách v núdzi prispieť aj 
finančným príspevkom, bola v priestoroch obecného úradu 
zriadená i finančná zbierka. „Po ukončení celej zbierky sa všetky 
vyzbierané potraviny a drogéria prerozdeľujú. Ak budú do 
balíčkov chýbať isté vecí, doplníme ich z týchto finančných 
príspevkov,“ dodal Michal Urban. 

Zoznam rodín vytvorili terénne sociálne pracovníčky. Išlo o 
rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodiny, ktoré 
vplyvom aktuálnej pandémie prišli o pravidelný príjem. Mladí 
tento rok zbierku zúžili len na zber potravín a drogérie. „Tento 
rok robíme iniciatívu aj bez zbierky oblečenia či detských hračiek.

Bolo náročné vyselektovať šatstvo a prideliť ho danej 
domácnosti. V obci je zber šatstva realizovaný zbernou 
spoločnosťou. Vyzbierané oblečenie vedia lepšie využiť,“ priblížil 
starosta obce. 

Medzi potravinami najčastejšie dominovali cestoviny, múka, 
cukor, ryža. Z drogériového tovaru išlo o šampóny, mydlá, obrúsky, 
toaletné papiere i saponáty. „Pri balení darčekov berieme aj 
ohľad na to, kam daný balíček putuje. Ak smeruje do rodiny s 
malými deťmi, prispôsobujeme tomu jednotlivé výrobky,“ opísal 
prípravu balíčkov Stanislav Kušnír. Podľa ďalšej zapojenej študent-
ky Kristíny Jakubovej iniciatíva Spolu pre krajšie Vianoce dojala 
nielen obdarovaných obyvateľov obce, ale aj samotných mladých. 
„Mali sme veľmi dobrú odozvu. Dostávali sme tiež ďakovné 
e-maily. Ľudia nám boli vďační, že sme sa do toho pustili. Nemali 
sme preto dôvod v tom nepokračovať. Videli sme, že naša 
aktivita má zmysel,“ uzavrela zanietene Kristína Jakubová. 

Mladí opäť pomohli 30 rodinám v núdzi

Lívia Godová
Zdroj foto: Lívia Godová
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„Čo dedina, to reč iná“. Toto známe slovenské príslovie hovorí 
o rôznorodosti slovenského jazyka i bohatosti nášho dialektu. 
Odlišuje sa zvukovo, gramaticky, slovotvorne či lexikálne. 
Jedinečnosť sečovskopolianského nárečia a už takmer 
zabudnuté slová, ktoré boli súčasťou každodenného slovníka 
našich predkov, zozbieral a zachytil v 
Poliančansko-slovenskom slovníku Jozef Kudlovský. 

Z rodnej obce odišiel pred 46 rokmi. Spolu s manželkou sa jeho 
novým domovom stala metropola východu, no do Sečovskej 
Polianky často chodieval za svojimi rodičmi. „Aj keď rodičia 
zomreli, musel som sem 5 – 6 krát do roka dôjsť. Potreboval 
som Sečovskú Polianku,“ opísal svoj vrúcny vzťah k obci 
72-ročný vyštudovaný technik – strojár. Po nástupe na 
seniorský dôchodok sa začal naplno venovať svojím koníčkom, 
prostredníctvom ktorých sa nielen spomienkami vracal do 
Sečovskej Polianky.

V roku 2014 vytvoril Poľančansko-slovenski kešeňovi slovnik, 
alebo: Ako sa rozprávalo, rozpráva a bude rozprávať v 
Sečovskej Polianke. „Chodieval som do obce a videl som, že sa 
z rodín postupne vytráca nárečie, ktorým sme my bežne 
komunikovali. Hovoril som bratrancom, že je potrebné, aby 
sa deti naučili rozprávať aj dialektom. Nárečie je poklad po 
našich dedoch. Tak som sa pustil do tvorby slovníka.“ Prvé 
slovíčka si začal zapisovať do zošita na Silvestra 2013. Ako 
dodal, na jeho knižnej slovníkovej prvotine s približne 1 200 
slovíčkami sa okrem neho podieľali aj jeho najbližší, priatelia a 
známi z obce. „Mnoho slov mi vypadlo. Základ som však mal. 
Po vydaní prvého slovníka sa väčšia časť obyvateľov Polianky 
začala zaujímať o nárečie svojich predkov. Začali tak pribúdať 
ďalšie slová. Stávalo sa, že po bratrancovi mi ľudia posielali 
desiatky nových slov,“ priblížil Jozef Kudlovský vznik 
Poliančansko-slovenského slovníka, ktorým nadviazal na svoju 
predchádzajúcu knihu o sečovskopolianskom nárečí.

Podľa Kudlovského na vývoj sečovskopolianského nárečia 
vplývala najmä zemepisná blízkosť viacerých hovoriacich etník 
a čulé kontakty s nimi. Išlo o šarišský, poľský, rusínsky, 
ukrajinský, maďarský či nemecký vplyv. Významný vplyv na 
vývoj nášho nárečia malo aj prisťahovalectvo obchodníkov a 
remeselníkov z nemecky hovoriacich krajín i maďarčina ako 
úradný jazyk vládnucej šľachtickej vrstvy. „Časť výrazov sa už v 
bežnom živote nepoužíva, ale väčšina slov je stále 
frekventovaná. Cieľom je podnietiť záujem o udržanie nárečia 
a podporiť jeho pozitívny rozvoj v ďalšom období,“ 
skonštatoval aktívny senior. Súčasťou slovníka sú aj konštrukcie 
a presné nárečové popisy gazdovského voza, krosien a postroja 
na koňa. Kniha vznikla pred Vianocami minulého roka s 
podporou obce. Ako dodáva, pri tvorbe 
Poliančansko-slovenského slovníka mu okrem samotných 
obyvateľov obce, pomáhal aj internet. Inšpiráciu čerpal zo 
slovníka Rukovčaňe iśce hutorja a budu furt hutorec od 
Teodora Serbinčíka a zo Šarišsko-slovenského slovníka od 
Stanislava Štofaňáka.

Podľa Kudlovského sa sečovskopolianské nárečie odlišuje od 
nárečových slov okolitých obcí. „U nás sa povie ľetná kuchyňa a v 
Kravanoch šanta. Baňura bolo označenie pre hlbšiu vodu.  

U nás som takýto výraz nepočul. Aj mnoho zemplínskych slov je 
rovnakých, ale ich význam je často rozdielny. Pre Sečovskú 
Polianku je charakteristické slovíčko sumene. Znamená to 
svedomie. Existuje aj pesnička: ,Bo na mojo sumene druhú 
vežňem, tebe ňe ‘.“ 

Jozef Kudlovský sa nevenuje len dialektom. Začínal s písaním 
poézie a na naliehanie manželky vznikla aj jeho zbierka básní 
Čo neodvial čas. I vo svojich veršoch často s láskou spomína na 
rodnú obec. „Prežil som tu najkrajšie roky detstva. Chcem 
ukázať aké ťažké, ale pestré detstvo mala naša generácia. My 
sme nepoznali rádio, televízor, človek potreboval určitú 
tvorivosť a nápaditosť. Domov nie je obydlie. Človek môže 
mať domov, ale nemusí sa v ňom cítiť doma. Ja v Polianke už 
nič nemám, ale stále sa tu cítim doma,“ opísal so slzami v 
očiach svoje spomienky na rodnú hrudu. 

Ešte pred nástupom na seniorský dôchodok sa Jozef Kudlovský 
začal mimoriadne intenzívne zaoberať aj svojou rodinnou 
históriou. Po štvorročnom bádaní po rodine, obecných i cirkev-
ných matrikách a archívoch vytvoril 190-stránovú rodinnú 
kroniku s podrobným rodokmeňom. „Navštevoval som aj 
cintoríny. Podarilo sa mi spísať 383 mien z rodiny do 
rodokmeňa, z ktorých bolo 350 v tom čase žijúcich. Ku každé-
mu menu som vytvoriť istý životopisný popis. Škoda, že ma 
rodinná história nezačala zaujímať skôr.  Mladý človek má iné 
záujmy, rodičia umreli a už som sa nemal koho pýtať. Musel 
som si preto všetky informácie prácne hľadať, ale veľmi ma 
to obohatilo. Zistil som, odkiaľ som a kam siahajú moje 
korene,“ uzavrel nadšene Jozef Kudlovský.

Autor Poliančansko-slovenského slovníka: „Nárečie je poklad po našich dedoch“

Lívia Godová
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V dňoch od 12. do 15. septembra 2021 sa uskutočnila návšteva 
Svätého Otca Františka na Slovensku. V rámci svojej cesty 
absolvoval pápež František 14. septembra stretnutie s 
mládežou na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Podľa 
oficiálnych údajov ho privítalo viac ako 20 tisíc mladých ľudí z 
celého Slovenska. Stretnutia sa zúčastnili aj mladí ľudia, 
dievčatá a chlapci z našej obce. Niektorí v pozícii účastníkov, 
iní ako dobrovoľníci.  Časť z nich sa s nami podelili o svoje 
zážitky. V nasledujúcich riadkoch prinášame dojmy a postrehy, 
ktoré si zo stretnutia odniesli. 

Stretnutie so Svätým Otcom Františkom bol pre mňa silný 
okamih plný radosti, dojatia a zároveň pokoja. Je to pre mňa 
doteraz neuveriteľný zážitok, na ktorý človek len tak rýchlo 
nezabudne. Som veľmi rada a vďačná, že som mala možnosť sa 
tohto stretnutia zúčastniť a vypočuť si naživo povzbudivé a 
motivujúce slová od Svätého Otca Františka. Ešte stále vo mne 
ostávajú slová Svätého Otca zo záveru príhovoru: „Prinášajte 
radosť! Nie slová, ale úsmevy a bratskú blízkosť.“ (Vierka)

Na stretnutí so Sv. Otcom v Košiciach som bola ako 
dobrovoľníčka, pomáhala som pri kontrole vstupeniek do 
sektoru. Bol to vzácny a výnimočný deň, aj vďaka službe. Akoby 
sa čas zastavil a spomalil. Najsilnejším momentom bol príchod 
pápeža Františka a jeho prítomnosť medzi nami. Moje srdce sa 
chvelo radosťou, bázňou a vďačnosťou. Bolo to naozaj veľmi 
živé a radostné stretnutie. Pápežov úsmev, prijatie a hlboké 
slová, ktoré nám adresoval... Verím, že vzácnosť a 
neopakovateľnosť tejto chvíle ostáva pre všetkých hlbokou 
stopou. (Alžbetka)

Stretnutie s pápežom Františkom na Štadióne Lokomotíva v 
Košiciach bolo pre mňa osobne veľmi špeciálne. Už pri 
prvotnom ohlásení jeho návštevy som chcela prispieť 
dobrovoľníckou činnosťou. Neskôr prišla možnosť byť súčasťou 
Zboru a orchestra sv. Cecílie. Pri prihlásení  som ešte netušila, že 
naše účinkovanie bude presne v čase príchodu pápeža na 
štadión a neskôr aj na jednom pódiu s ním. Úsmev, 
bezpodmienečné prijate, jednoduchosť, pokora, radosť a 
mladícka energia charakterizujú charizmatickú osobu Svätého 
Otca. To všetko v spojení so slovami smerujúcimi pre mladých 
vytvorilo momenty, ktoré vo mne rezonujú dodnes. Som vďačná 
za príležitosť prispieť svojou hrou k vzácnej návšteve. (Terezka)

Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Bol to skvelý pocit 
vidieť pápeža Františka naživo. Je to úplne iné ako v TV. Mal som 
pocit ako keby som bol v raji, nemyslel som na žiadne problémy 
v živote.  Ja osobne som si odniesol aj isté ponaučenie... Podľa 
mňa to bola chvíľa, ktorú by mal zažiť každý človek na tomto 
svete. (Jaro)

Bol to veľmi silný pocit vidieť Svätého Otca naživo, nielen na 
veľkoplošných obrazovkách, ale stáť pár metrov od neho. 
Uvedomila som si, cítila som, že je jedným z nás. Že sme 
súčasťou jedného veľkého národa, jednej veľkej rodiny. Cítila 
som radosť. Mala som pocit, že sme v Božích očiach ozaj 
dôležitý. Priniesol nám Božiu pečať a svojou prítomnosťou nám 
ju nežne vtlačil do sŕdc. Keď hovoril o nás, o Slovákoch a o 
Slovensku, vnímala som, že Boh do nás vložil niečo viac, než si 

uvedomujeme a je na nás vidno. Neviem, či to aj povedal, 
alebo len ja som to tak chápala, ale zapamätala som si túto 
myšlienku: „Slovensko, nevzdávaj sa! Boh chce s nami konať 
už teraz. Je to v nás… nie sme nazmar.“ Bol to taký ten zážitok, 
pri ktorom máte pocit, že vám nadšenie z neho vydrží do konca 
života. (Zuzka)

Byť v prítomnosti Svätého Otca bolo niečo úžasné. Je to 
neopísateľný a nezabudnuteľný okamih, ktorý vo mne ostane až 
do konca života. Keď sa blížila chvíľa príchodu pápeža na 
štadión moje srdce bilo veľkou radosťou. V jeden moment som 
si pripadal ako malé dieťa, ktoré sa už nevie dočkať, kedy si 
otvorí darček spod vianočného stromčeka.  Hlboké slová 
Svätého Otca, ktoré odzneli po jeho príchode a boli adresované 
nám mladým si dodnes uchovávam vo svojom srdci. (Lukáš)

Mňa stále dojíma „hustota“ pokoja prítomná na takýchto 
stretnutiach. Vzhľadom k veľkosti stretnutia, rozsiahlosti miesta 
a počtu prítomných, ako je to dobre, funkčne zorganizované. 
Stretnutie v Košiciach bolo naozaj plné pokoja a radosti. A 
jednoty. Bolo to veľmi milé a úprimné stretnutie s Otcom. Každé 
Otcovo slovo, pohľad, gesto i úsmev bolo od srdca a veľmi 
konkrétne mierené. Stačila jedna spoločná modlitba Otčenáš so 
Svätým Otcom, aby som si uvedomila kto som, kam patrím, a že 
toto všetko  má zmysel. A že som rada, že to tak je. A že 
prítomnosť Boha v mojom živote sa prejaví v mojom správaní, v 
mojich názoroch, postojoch, vo vzťahu k druhým. Lebo Boh nás 
nevedie k tomu, aby sme tu boli len pre seba. (Zuzana)

Stretnutie mladých z našej obce s pápežom Františkom v Košiciach

Lukáš Bujko

ŽIVOT V OBCI
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Mal na starosti press centrum pre vyše 150 novinárov, 
zabezpečoval ich akreditácie, technické zabezpečenie, 
usporadúval tlačové konferencie, oboznamoval veriacich 
formou sociálnych sietí i webových stránok či koordinoval 
propagačné materiály o príchode Svätého Otca do šarišskej 
metropoly. Aj toto boli úlohy hovorcu Prešovskej 
archieparchie Michala Pavlišinoviča pred príchodom pápeža 
Františka do Prešova.

Svätý Otec oficiálne potvrdil svoju septembrovú návštevu 
Slovenska počas stretnutia s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána, 
ktorá sa konala 4. júla. Informačný portál Svätej stolice Vatican 
News vtedy informoval, že v pápežovom programe na 
Slovensku je návšteva Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína. O 
predsedaní pápeža Františka na slávení Božskej liturgie 
svätého Jána Zlatoústeho vedeli na prešovskom 
gréckokatolíckom arcibiskupstve už od konca mája. „Do 
oficiálneho oznámenia platilo embargo na akékoľvek 
informovanie médií. Už začiatkom júna sme začali s prvými 
prípravami. Bolo potrebné vybrať agentúru, ktorá 
zastrešovala prípravu z bezpečnostného hľadiska i prípravu 
priestoru,“ opísal začiatky trojmesačných príprav pápežovho 
slávenia Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho Michal 
Pavlišinovič.

Podľa odhadov Svätý Otec prilákal do Prešova 40-tisíc 
pozvaných hostí, dobrovoľníkov a pútnikov. Bolo medzi nimi aj 
vyše 450 koncelebrujúcich kňazov, 44 biskupov, z ktorých až 
štyria boli kardináli. Prítomných bolo aj približne 150 
rehoľníkov. Veriaci sa pred mestskou športovou halou začali 
schádzať už po pol noci z pondelka na utorok, aby si rezervovali 
čo najlepšie miesta. „Boli sme veľmi potešení a veľmi nás 
prekvapilo, že si vybral Slovákov v srdci Európy. Počas 
predchádzajúcich apoštolských ciest prichádzal do krajín, 
ktoré boli v minulosti zmietané vojnou, sú postihnuté 
vysokým stupňom chudoby alebo je v nich kresťanstvo na 
ústupe,“ priblížil spätne svoje pocity hovorca Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie. Ako dodal, celý čas sa snažili 
nielen novinárom, ale aj veriacim vychádzať v ústrety a 
prinášať promptné informácie. „Celú akciu v Prešove si  

novinári aj veriaci pochvaľovali, rovnako aj náš prístup. Z 
celého podujatia v Prešove vychádzal pokoj. Aj na Svätom 
Otcovi bolo vidieť pohrúženosť, ako sa vie zahĺbiť do 
modlitby.  Inak pôsobil pri stretnutí s Rómami či mladými 
v Košiciach. Tam akoby ožil atmosférou. Pri liturgii v 
Prešove a počas svätej omše v Šaštíne sa úplne 
sústreďoval na modlitbu. Vychádzal z časopriestoru zeme 
a spájal sa s Nebeským,“ zhodnotil návštevu pápeža rodák 
zo Sečovskej Polianky.

Prešovská liturgia sa niesla v byzantskom obrade. Podľa 
Michala Pavlišinoviča to malo pre gréckokatolíckych 
veriacich mimoriadnu symboliku. „Naša cirkev bola 18 rokov 
zrušená a práve z tohto obdobia vzišli aj naši blahoslavení 
mučeníci Pavol Peter Gojdič, Vasiľ Hopko a Metod Dominik Trčka. 

MICHAL PAVLIŠINOVIČ: Naša generácia prežila obrovskú milosť

ŽIVOT V OBCI
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Veľmi ma oslovila pápežova homília, ktorú predniesol v 
Prešove o kríži. Ako máme vzhliadať na kríž a ako máme byť 
svedkami tohto kríža. Presne toto bolo súčasťou života našich 
blahoslavených biskupov a mučeníkov. Pápežova homília bola 
pre každého, kto si pamätá túto históriu, povzbudením,“ 
skonštatoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej 
archieparchie. „Boli vo mne aj rôzne otázniky, či sme všetko 
stihli. Posledné detaily sme pripravovali do neskorých nocí. Z 
13. na 14. septembra som vôbec nespal. Až pri modlení 
Akatistu ku Klokočovskej Bohorodičke som sa stíšil a uvedomil 
si, akú milosť prežíva naša generácia.“ 

Napriek tomu, že sa Michal Pavlišinovič nezúčastnil v Prešove 
na osobnom stretnutí s pápežom Františkom a na bozkaní 
pápežského prsteňa, pred troma rokmi sa so Svätým Otcom 
stretol v Ríme osobne. „Keď Gréckokatolícke arcibiskupstvo v 
Prešove oslavovalo 200 rokov zriadenia, ďakovnou púťou sme 
putovali do Ríma. Pri takýchto osobných stretnutiach so 
Svätým Otcom vždy nabehne husia koža. Človek si uvedomí, že 
drží za ruku námestníka Kristovho. Zo Svätého Otca plynie 
pokoj, bezprostrednosť, vľúdnosť. To nie sú len naučené gestá, 
ktoré vidíme v televízii. Pri osobných stretnutiach pôsobí 
ľudsky, seberovne. K väzňovi, bezdomovcovi, chorému, 
starému či mladému človeku, ku každému sa vie prispôsobiť,“ 
opísal Pavlišinovič svoje nedávne stretnutie s pápežom 
Františkom.

Krátko po skončení pápežovej návštevy Slovenska ocenil 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak v Kňazskom 
seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 
47 ľudí, ktorí svojou prácou a obetavou službou pomáhali pri 
prípravách a počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove. 
Bol medzi nimi aj Michal Pavlišinovič. „Je to veľká vďaka zo 
strany otca arcibiskupa. Po skončení svätej liturgie bolo na 
ňom vidieť dojatie. Od mnohých biskupov z celého sveta 
dostával priamo na mieste blahoželania, ako sme to zvládli a 
pripravili. Na niekoľko hodín sme boli stredobodom sveta, 
upierali sa k nám oči. Osobne si toto ocenenie veľmi vážim a 
má čestné miesto vo vitríne v mojom byte,“ uzavrel hovorca.  

Lívia Godová
Zdroj foto: Archív Michal Pavlišinovič
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MARTIN LEHONČÁK: Pápež František nás vyzýva, aby sme odstránili
nevraživosť a nebudovali múry rozdelenia, ale mosty bratstva
Na organizácii septembrového príchodu pápeža Františka na 
Slovensko sa podieľali viacerí rodáci zo Sečovskej Polianky. Priamo 
vo svojej farnosti vítal hlavu katolíckej cirkvi iba pavlín Martin 
Lehončák. Vo svojom súčasnom pôsobisku v Bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pripravoval pred príchodom 
Svätého Otca na Slovensko aj 9-dňovú novénu, ktorá vychádzala z 
pápežových myšlienok, príhovorov, taktiež z pápežovej ostatnej 
encykliky i v tom čase prebiehajúceho Medzinárodného 
eucharistického kongresu v Budapešti. 

Mali ste možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom osobne počas 
jeho návštevy Šaštína? 
Ako správca farnosti som mal možnosť zúčastniť sa na tradícii 
pobozkania pápežského prsteňa ako vzdanie úcty najvyššiemu 
predstaviteľovi a námestníkovi Krista na zemi, spolu s našim 
generálnym predstaveným, viceprovinciálom, sekretárom generála 
a ostatnými spolubratmi. Mali sme vopred pripravený zoznam, kto 
sa na tejto udalosti môže zúčastniť. Bolo to krátko po svätej omši v 
Šaštíne. Po svätom prijímaní sme išli do zákulisia na miesto, v 
ktorom mal pápež sakristiu a tam prebiehalo naše stretnutie. 

Ako na vás zapôsobil pápež František? 
Je to Argentínčan s talianskymi koreňmi, bezprostredný a bratský, 
otvorený človek. V Šaštíne bolo vyvrcholenie 
jeho návštevy a bolo vidieť, že je už unavený. 
Mal veľmi náročný program. Nielen na 
Slovensku, ale aj v Maďarsku. Po odchode zo 
Šaštína na letisko, v lietadle si len trochu 
oddýchol, načerpal nové sily a už rozprával a 
vtipkoval s novinármi.

Organizačné činnosti príchodu pápeža 
Františka na Slovensko zastrešovala 
Konferencia biskupov Slovenska. Čo 
vyžadovala príprava príchodu Svätého Otca 
pre vašu farnosť?
Konferencia biskupov Slovenska bola hlavný organizátor. Ako farnosť 
sme vyberali miesto svätej omše, spolu s mestom Šaštín-Stráže sme 
určovali príjazdové miesta. Keď si s odstupom času na to pomyslím, 
bolo toho veľa, preto vďaka Bohu, ako sa to všetko zvládlo. 

Každoročne sa oči celého Slovenska na sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie upierajú na Šaštín. Tentoraz sa na Šaštín upierali 
oči celého sveta. Čo ste v tom momente prežívali? Bola to radosť, 
pocit zodpovednosti alebo strach, rešpekt?
Nebol to strach. Ďakovali sme Bohu, že si Svätý Otec vybral práve 
Šaštín a Sedembolestnú Pannu Máriu. Vieme o ňom, že aj vo svojom 
breviári má obrázok Sedembolestnej Panny Márie, na ktorom sedem 
mečov preniká srdce Panny Márie, a modlí sa k našej patrónke.  

Už po druhýkrát navštívil Svätý Otec Šaštín. V roku 1995 počas 
svojej druhej návštevy Slovenska odslúžil na 54-hektárovej lúke 
medzi riekou Myjavou a cestou Šaštín – Senica za účasti 400 tisíc 
veriacich svätú omšu pápež Ján Pavol II. Čo to znamená pre 
farnosť, ak sa na to isté miesto opäť vráti pápež a po tak 
pomerne krátkej dobe?  

Je to veľká pocta tomuto miestu. 
Bazilika Sedembolestnej Panny 
Márie je národná svätyňa. Pápež 
Ján Pavol II. nechal v bazilike 
krásny odkaz vo forme homílie. 
Zanechal tu aj krásny ruženec. 
To isté urobil i pápež František, 
ale on akoby zvýraznil návštevu 
národnej svätyne tým, že v 
bazilike nechal pápežskú ružu. 
Ide o zlatú ružu, ktorá od 11. 
storočia predstavuje pápežské 
ocenenie a od minulého 
storočia je to ocenenie 
mariánskych svätýň.

Chrám Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne-Strážach je 
národnou svätyňou a zároveň 
jedno z najznámejších a 
najväčších pútnických miest na 
Slovensku. Ako vznikla tradícia 
tohto pútnického miesta?

Začalo to v 16. storočí. V roku 1564 nastal prvý 
zázrak – zmierenie grófa Imricha Cobora s Angelou 
Bakičovou. Gróf prinútil svoju manželku vystúpiť z 
koča po ich hádke. Tá dala sľub Bolestnej Matke, že 
ak na jej orodovanie Boh zázračne vyrieši ich rodinné 
problémy, nechá zhotoviť sochu Sedembolestnej. 
Imrich Cobor oľutoval svoj skutok, poslal koč pre 
manželku a požiadal ju o odpustenie. Angela tak 
nechala zhotoviť drevenú sochu Sedembolestnej 
Panny Márie. Od toho momentu zhruba 300 rokov 
pretrvala úcta k Panne Márii cez grófsku rodinu 
Coborovcov. V roku 1733 nasledoval príchod troch 
otcov pavlínov. Začali tu stavať mariánsku svätyňu. 

Jej výstavba začala položením základného kameňa 10. júna 1736 a bola 
ukončená v roku 1762. Za prítomnosti cisárovnej Márie Terézie bola 
vnesená do chrámu socha Sedembolestnej Panny Márie. A vďaka čomu 
vydržala táto tradícia? Myslím si, že je to úcta k Matke, ktorá toľko trpela. 
Náš slovenský národ taktiež zažil množstvo utrpení, ale aj radosti, no 
predovšetkým tých starostí. Preto úcta k Sedembolestnej matke nám 
bola veľmi blízka a zobrali sme ju za patrónku Slovenska.  

OSOBNOSŤ OBCE
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Po prvýkrát pápež František o svojej návšteve Slovenska 
povedal v marci tohto roka v lietadle po návrate zo svojej 
apoštolskej cesty z Iraku. Prekvapili vás jeho slová a to, že sa z 
avizovanej krátkej zastávky na Slovensku stala napokon jedna 
z vôbec najdlhších Františkových apoštolských a štátnických 
návštev? 
Pápež nepovie len tak niečo, lebo je si 
vedomý, že je hlava katolíckej cirkvi. Jeho 
výpovedná hodnota musí byť niečím 
opodstatnená a dopredu naplánovaná. Už sa 
len čakalo na opatrenia. Takéto návštevy sa 
zväčša pripravujú rok – dva dopredu, ale 
podobne ako súčasná návšteva, aj návšteva v 
roku 1995 bola pripravovaná kratšie a s Božou 
pomocou sa to zvládlo.

V rámci svojej návštevy Slovenska absolvo-
val pápež František stretnutie s členmi 
ekumenickej rady cirkví, predstaviteľmi 
vlády i diplomatického zboru, kňazmi a 
biskupmi, so židovskou komunitou, mladými 
Košiciach i veriacimi v Prešove a Šaštíne. Čo 
príhovor, to hlboké myšlienky, posolstvá, ale 
aj značná znalosť o Slovensku. Čo si z jeho 
slov odnášate? Ktorý z jeho príhovorov vás 
zasiahol? 
Pripravoval som aj deviatnik pred príchodom 
pápeža do Šaštína, teda deväť dní som kázal o 
jeho myšlienkach a prepájal som Medzinárod-
ný eucharistický kongres v Budapešti s jeho 
encyklikami a s miestami, ktoré mal na Slovensku navštíviť. 
Vnímam predovšetkým jeho ľudskosť, ktorú vyzdvihuje aj v 
poslednej encyklike Fratelli tutti – Všetci bratia. Nerobiť výnimky 
– ten je taký, ten je onaký, ale všetci sme si rovní. Všetci máme 
nielen počúvať Božie slovo, ale aj ho uskutočňovať. 

Čo si z jeho posolstiev môžu zobrať veriaci aj neveriaci do 
svojho každodenného života? 
Odstrániť nevraživosť, rozdiely a nebudovať múry rozdelenia, ale 
mosty bratstva, ktoré spájajú. 

Tesne pred príchodom pápeža Františka do Šaštína známy 
bývalý novinár, dnes kňaz a publicista, Karol Lovaš na adresu 
pavlínov v Šaštíne na svojom facebookovom profile napísal: 
„To, čo sa tam robí je obdivuhodné. Pokorní, pracovití muži 
páchnuci ovcami, ktoré poznajú po mene.“. Ako vyzerá práca s 
miestnou komunitou? Je vašim cieľom páchnuť po ovciach?  
(Smiech). Samozrejme, je to výzva pontifika pápeža Františka. 
Byť napáchnutí tým, čím žijú ľudia, čím žije farnosť. Preto aj my 
štyria sa snažíme slúžiť nielen tým, ktorí prídu raz, ale aj tým, 
ktorí dennodenne prichádzajú na svätú omšu. Chceme byť tými, 
ktorí ich vedú ako dobrí pastieri. Ako pastier, ktorý ide pred 
ovcami a oni poznajú jeho hlas, idú za ním. 

Aj vo svojich omšiach často využívate neformálny štýl. Počas 
kázní nestojíte za kazateľnicou, ale idete bližšie k veriacim, 
často zapájate do kázní rôzne rekvizity, ale i samotných 
miništrantov či bežných ľudí z kostola.
Existujú dve možnosti – vedecky kázať alebo priblížiť niečo obraz-
ne. Pre detské omše je jednoznačné priblížiť Božie slovo v 
obrazoch, rekvizitách a takto zachytiť záujem najmenších. Cez 
najmenších následne aj záujem ich rodičov.  

Rád Svätého Pavla Prvého Pustovníka pôsobí na Slovensku 
v Topoľčanoch, Trnave, Vranove nad Topľou a Šaštíne-
-Strážach. Celkovo vo svete existuje asi 54 pavlínskych 
kláštorov a zhruba 500 rehoľníkov. Ako bola vaša cesta k 
bielym mníchom, ako sa pavlínom ľudovo hovorievalo?
Už na gymnáziu sme sa stretávali na hodinách náboženstva. 
Keď vtedajší farár zo Sečovskej Polianky František Šándor 

odchádzal na dekanát do Vranova nad 
Topľou, pomáhali sme mu so sťahovaním. 
Išlo o pomoc a  pritom sme sa nevedome 
spájali s týmito bielymi mníchmi, ktorí 
pôsobili vo Vranove nad Topľou. Jeden bol 
otec Leander z Poľska a druhý otec Gregor, 
taktiež Poliak, ktorý prišiel z Chorvátska. 
 
Počas vášho pôsobenia vo Vranove nad 
Topľou bol Kostol Narodenia Panny Márie 
povýšený z rozhodnutia Svätej stolice na 
baziliku minor. Čo to prinieslo pre celý 
región? 
Bola to veľká výzva, ale aj veľká česť pre 
Vranov nad Topľou a celý Zemplín. Toto 
povýšenie vzniklo vďaka slzeniu milostivého 
obrazu Panny Márie v roku 1708 v dome 
Berčenyovcov. Obraz bol následne prenese-
ný do chrámu a o tristo rokov na to, v roku 
2008, došlo k povýšenie chrámu na baziliku 
minor. Už kardinál Tomko, ktorý bol na 
slávnosti povýšenia spomínal, že s rodičmi 
prichádzal z Udavského na odpustové 
slávností k Vranovskej Panne Márii.

   

Lívia Godová
Zdroj foto: Archív Martin Lehončák

Rozhovor prešiel autorizáciou.

VIZITKA MARTINA LEHONČÁKA
Martin Lehončák bol za kňaza vysvätený 12. júna 1999 na 
Jasnej hore v Poľsku. Dva roky tu pôsobil ako sprievodca 
pre českých a slovenských pútnikov. Od roku 2001 do 
roku 2011 pôsobil vo farnosti Vranov nad Topľou – Sever, 
najprv ako kaplán, neskôr ako farár a prior. V rokoch 2011 
– 2017 pôsobil vo Farnosti sv. Ladislava Gorazda v 
Topoľčanoch. V rokoch 2014 – 2020 zastával pozíciu 
Slovenského kváziprovinciála pavlínov. Od 1. marca 2017 
je jeho pôsobisko Šaštín-Stráže. 

OSOBNOSŤ OBCE



OBECNÉ NOVINY Strana 22

22

Duchovný otec PETER LACH: 
Chcem, aby ľudia cítili, že sme tu pre nich a neodpisujeme ich
Po 11 rokoch nastala v Gréckokatolíckej farnosti v Sečovskej 
Polianka zmena. Duchovného otca Ľubomíra Nováka, ktorý 
prešiel do farnosti Sedliská, vystriedal kňaz Peter Lach. Do 
Chrámu sv. proroka Eliáša prišiel z ďalekej Kanady. V provincii 
Ontário pôsobil ako prepožičaný duchovný do Eparchie sv. Cyrila 
a Metoda pre Slovákov byzantského obradu.

Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť?
Pochádzam z podtatranskej obce Ľubica, pri Kežmarku. Som 
štvrtým synom mojich rodičov Jána a Kataríny. Otec mi zomrel v 
máji tohto roku. Som najmladší zo štyroch súrodencov. Stále 
vravím, že dvaja sme kňazi a dvaja sú normálni (smiech). Brat je 
kňazom od roku 2001 a biskupom od roku 2013. Kňazom som od 
roku 2009, kedy som bol vysvätený vladykom Jánom Babjakom 
28.6.2009 spolu s miestnym rodákom otcom Michalom 
Pavlišinovičom. Nie som celibátny kňaz, preto som prišiel do 
Sečovskej Polianky spoločne so svojou rodinou - manželkou Leou 
a dvoma synmi Teodorom, ktorý bude mat v januári 12 rokov a 
Emanuelom, ktorý mal v októbri 9 rokov. A verím, že nás bude 
ešte viac. :)

Aká bola vaša cesta za kňazským povolaním? Kedy vo vás 
dozrelo rozhodnutie byť kňazom?
U mňa to dozrievalo postupne, od malička. Tak ako možno aj u  
mnohých iných kňazov. Vlaste vo väčšine by som povedal. Spája sa 
to od detstva, človek vidí modliaceho sa otca, mamu. Sám je 
blízko oltára ako miništrant. Nejako tak postupne. Začal som v inej 
branži. Strednú školu som mal Hotelovú 
akadémiu v Kežmarku. Nebol to nejaký „wau 
efekt“. Bolo to také postupné dozrievanie do 
kňazstva. Neskôr mi pomohol aj príklad brata 
Milana, ktorý išiel do seminára. Ja som bol v 
tom čase ešte na základnej škole.

Aké boli ohlasy vášho okolia, vašich blízkych, 
keď sa dozvedeli, že ste sa rozhodli zasvätiť 
svoj život Bohu?
Otec nepovedal nič. Otec bol stále taký tichý 
modlitebník, stále na kolenách. V noci nemohol 
spávať, keďže mal poprehadzovaný biorytmus, keďže mnohé roky 
pracoval na tri zmeny vo Vagónke Poprad. Mal problém so 
spánkom. Ten čas, kedy nespal, využíval na modlitbu. Mama pri 
predstavení môjho zámeru plakala. Ako pri všetkých takých 
dôležitých rozhodnutiach. Z maminej strany bol teda plač kvôli 
tomu, či som sa naozaj dobre rozhodol. Ale neskoršie to prijali. Z 
ich strany to nikdy nebolo striktné, že „nie, nesmieš...“. Nechávali 
mi stále slobodnú ruku v tomto. 

V ktorých farnostiach ste pôsobili? V ktorej ste začínali? 
Hneď po vysviacke v Prešove, som bol prepožičaný do 
Bratislavskej eparchie, do maličkej farnosti Liptovský Mikuláš s 
filiálkou Ružomberok. Na strednom a západnom Slovensku 
máme, v porovnaní s touto farnosťou, také menšie komunity. Bol 
som tam ani nie tak z dôvodu pastorácie, ale vtedajší rektor 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, dnes už nebohý otec 
Tadeusz Zasępa, chcel mať na univerzite aj kňaza východnej cirkvi. 

Keďže som tam pracoval ešte pred vysviackou a poznal mňa aj 
moju prácu, moju znalosť jazykov, tak po vysviacke som bol popri 

správcovi farnosti zároveň riaditeľom 
Kancelárie rektora KU v Ružomberku. Bol som 
prepožičaný na obdobie troch rokov. Ale po 
roku ma otec arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak stiahol do Prešova, kde ma vymenoval 
za vicekancelára a po roku za kancelára, ktorým 
som bol 9 rokov až do odchodu do Kanady.

Aké boli vaše prvotné pocity po príchode do 
Sečovskej Polianky? Radosť, strach či 
nadšenie?
Bol tam rešpekt a bázeň. Aj keď som bol 9 rokov v 

Prešove v centre diania našej Cirkvi,  ale bol som v kancelárii, nemal 
som skúsenosť so žiadnou konkrétnou farnosťou. V Liptovskom 
Mikuláši to bola malá komunita cca 20 – 30 veriacich. Keď som 1. 
augusta pri uvádzacej svätej liturgii tu v Polianke zrazu uvidel tak 
veľa veriacich, bol som v nemom úžase a priznám sa, vyhŕkli mi aj 
slzy do očí... Po Kanade, kde som strávil 2 roky, kde bolo 10 ľudí na 
začiatku a pri odchode 40, tu som zrazu uvidel plný chrám, tak ma 
zaliali slzy radosti. Jednoducho som sa tomu neubránil. Ostal som 
milo prekvapený, koľko ľudí tu vo farnosti máme. V pokore som sa 
pýtal Pána, či to zvládnem. Predsa nemal som ešte takú skúsenosť. 
Potom som si povedal: „Pane, Ty ma sem posielaš, tak ma aj posilníš. 
Ty nedávaš len bremená, ale posilníš aj ramená!“

Pred príchodom do Sečovskej Polianky ste naposledy pôsobili v 
Eparchii sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v 
Kanade. Ako sa vám páči byť „obyčajným dedinským farárom“? 
Je to niečo iné alebo nové?

Keď som 1. augusta pri 
uvádzacej svätej 

liturgii tu v Polianke 
zrazu uvidel tak veľa 
veriacich, bol som v 

nemom úžase a 
priznám sa, vyhŕkli mi 

aj slzy do očí...

DUCHOVÝ ŽIVOT
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Na jednej strane je to niečo nové. Nemal som tú skúsenosť pred 
tým. Na druhej strane som práve kvôli tomu šiel do kňazstva. Byť 
s ľuďmi a medzi ľuďmi. Naozaj byť pre nich tým pastierom, ak Pán 
Boh dá. Keď som študoval, tak cela pastorácia nesmerovala k 
tomu, aby som raz  bol v kancelárii, ale vo farnosti s ľuďmi. Avšak 
aj prácu v kancelárii musí niekto robiť. Na druhej strane som 
naozaj už túžil byť vo farnosti, veď kvôli tomu som išiel do 
kňazstva – ohlasovať a šíriť radostnú zvesť tým veriacim, ktorí sú 
nám zverení a aj tým, ktorí sú ešte mimo, 
alebo nepraktizujúci veriaci.

Prekvapuje vás niečom život vo farnosti?
(Pousmiatie) Každý deň. V tej rozmanitosti, po 
čom všetkom rôznom ľudia túžia. Aj keď si 
človek myslel, že sa už usadil, vždy ma niečo 
prekvapí, požiadavka ľudí. Napríklad teraz 
počas pandémie je náročné nájsť spôsoby, ako 
vyjsť v ústrety aj ľudom, aj zachovávať všetky 
nariadenia, aby sme nedostali zbytočné 
pokuty, tak jednotlivci, ako aj farnosť ako celok. 
Je to vlastne taký anglický challenge – výzva, 
kedy sa radím tak s kurátormi a modlím sa zato, aby každý nový 
predpis bol čo najprospešnejší pre farnosť aj jednotlivcov. Aby sa 
naozaj nestalo, že pandémia raz skončí a čo bude potom? Aby nám 
neostali prázdne chrámy. Čo z toho, že chrámy síce budú stáť, ale 
budú prázdne. Aby aj ľudia cítili podporu. Cítili, že naozaj sme tu 
pre nich, neodpisujeme ich tým, že redukujeme počty, alebo že sa 
niečo deje, len aby sa teraz splnila litera zákona. Aby tak očkovaní 
aj neočkovaní veriaci cítili, že sme tu pre nich a kvôli ním.

Vy učíte tiež náboženstvo v škole. Aké to je vyučovať menšie deti?
Celkovo vyučovanie je pre mňa jedna z výziev tu vo farnosti v 
Sečovskej Polianke. Taktiež som takúto skúsenosť ešte nemal. 
Nikdy som neučil. Je to vlastne po prvýkrát a je to pre mňa ďalší 
challenge – veľká výzva. Skutočne si uvedomujem, že vlastne 
mám tam tie deti, ktoré ani možno v chráme veľmi nevidím a 
môže ich človek osloviť. Najmä prístupom, akým človek s nimi 
jedná, koná, chce byť k nim férový. Verím, že som. Neuľahčujúc 
však, aby z toho bola voľna hodina náboženstva, ale zároveň, aby 
som im  niečo odovzdal v pozitívnom slova zmysle. Nielen samot-
ne vedomosti. Chcem zdôrazniť to pozitívum a verím, že raz budú 
pamätať na náboženstvo v tom zmysle, ako Sv. Otec František 
hovorí: „že kňazi majú páchnuť po ovciach“, aby raz, keď ich 
životná cesta povedie kamkoľvek, pamätali tak matériu učiva, ale 
aj mali zážitok s Cirkvou prostredníctvom mňa nehodného kňaza. 
Že to nie je len také striktné, päťky alebo jednotky, aby aj keď bola 
možno niekedy nejaká horšia známka jednotka, dvojka či nebodaj 
trojka, ale aby to bolo hlavne o férovosti, pravdivosti a hlavne o 
tom, čo Kristus nás učí: „Milovať Boha a svojho blížneho“, aby to 
cítili, keď to možno doma niekedy necítia.

Pri deťoch ešte ostaneme. Spolu s vašou manželkou ste po 
svojom príchode rozbehli  „stretká“ s mladými, ktoré majú veľký 
ohlas. Mohli by ste nám ich trochu viac priblížiť? V čom spočíva 
vaše tajomstvo úspechu? 
(Pousmiatie) Zaujímavá otázka... Neviem, či je to úspech. Od 
začiatku tu bolo vidieť ten potenciál, že je tu plno mládeže. Po našom 
príchode sme si uvedomili, že okrem troch či štyroch dievčat, ktoré 
spievali v nedeľu na sv. liturgii, sa s deťmi prakticky nič nerobilo. 
Vedel som, že prakticky až na jeseň v septembri sa stretnem s deťmi 
v škole. Avšak mať ich len v škole jednu hodinu v týždni je veľmi málo.

Ja i moja manželka Lea sme mali skúsenosť z farnosti, odkiaľ 
pochádzame, že sme zažili spoločenstvo detí, či mládeže a cez gospe-
lové piesne s gitarou a varhanmi sa mladý človek dostane bližšie k 
Bohu. Mladého človeka to tiahne k Bohu oveľa bližšie, ako keby sa 
mal modliť celý sv. ruženec na kolenách, deti to až tak nepriťahuje. 
Ale cez hru a spoločenstvo sa dá ľahšie pochopiť viera, modlitba, 
skrátka život s Bohom a v Cirkvi. A to bolo naším cieľom. Manželka 
sa toho veľmi snubne a úspešne ujala. Nie je v tom sama. Pomáhajú 

jej animátori, ktorých sme si vyhliadli vo farnosti a 
sme im za ich službu vďační. Na začiatku začínala s 
animátorkou Veronikou, ktorá ma už skončený 
animátorský kurz, neskôr sme oslovili ešte ďalšiu 
animátorku Zuzku a animátora Blažeja. Pekne sa to 
rozvíjalo, až kým neprišla čierna fáza pandémie, 
kedy sa všetko zasa zavrelo. Na fare nemáme veľmi 
priestory na stretávanie sa, v tomto smere je fara 
malá, keďže nemá pastoračnú miestnosť. 
      Myslím, že prvé „stretko“ bolo niektorý piatok v 
septembri, na ktoré prišlo 12 detičiek. To sa ešte 
dalo uskutočniť v našej obývačke na fare. Potom 
však, keď už na ďalší piatok prišlo 24 detí, sme 

vedeli, že už to nemôžeme robiť v našej obývačke, tak bolo krásne 
jesenné počasie a „stretko“ sa konalo na farskom dvore.  Avšak bolo 
toľko radostí a kriku, že manželka sa bála, že prídu babky z cerkvi sa 
sťažovať, čo za krik je na fare. :) Na terase fary sme vyskladali lavičky 
do kruhu, kde deti sedeli a preberali zvolenú tému a potom sa 
samotné pohybové hry hrali na dvore fary. Ďalší týždeň v piatok 
prišlo do 40 deti. Nejakých pár týždňov sme fungovali takto, ale 
vedeli sme, že to dlho takto nepotiahneme. Potom sa ochladilo. A 
tak sme sa s prosbou obrátili na pána starostu, ktorý nám rád 
ponúkol priestory v miestnom kultúrnom dome. A tak sme mohli 
pokračovať v našich „stretkách“ už pod strechou kultúrneho domu, 
kde bolo vynikajúco – tak priestranne kvôli hrám a aktivitám, aj 
teplúčko. Bol tu však logistický problém. Je to predsa len trochu 
vzdialenejšie od chrámu, keďže „stretko“ začíname pred svätou 
liturgiou, aby potom mohlo vyvrcholiť prítomnosťou na svätej 
liturgii, kde sa daná preberaná téma ešte rozvinie počas homílie. 
Takže tých 10 – 15 minút deti musia skončiť skôr, aby tak animátori 
všetky decká včas a bezpečne priviedli na svätú liturgiu. Stále máme 
tému „stretka“ na piatkové evanjelium, ktoré je v ten piatok dané. 
Na začiatku „stretka“ animátori predstavia deťom danú tému a 
všetky hry, aktivity a piesne sledujú danú tému, ktorú potom v 
chráme prostredníctvom detskej svätej liturgie ešte viac rozviniem a 
zasadím na ohlásenom Božom slove. Na „stretkách“ sa učia nielen 
hry, ale aj piesne a ukazovačky, takže na sv. liturgii – na začiatku, 
počas alebo na konci – ich hneď spievajú. Takže je to 2 v 1. Nielen 
oni sa obohacujú, ale aj oni zároveň obohacujú farnosť tým, že 
ukážu to, čo sa naučili hneď na svätej liturgii. Týmto dotiahnu do 
chrámu nielen tých stálych veriacich, ale minimálne sú tam aj ich 
rodičia, ktorí musia prísť po nich. Aj takýmto spôsobom môžu byť 
oslovení ich rodičia, ktorí možno do chrámu tak často nechodievali.
 
Váš brat je slovenský gréckokatolícky biskup a kňaz Spoločnosti 
Ježišovej, biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v 
USA. Ako na základe toho vnímate tému vzťahov medzi 
biskupom a diecéznymi kňazmi?
Pri tejto otázke si uvedomujem, že som bol 9 rokov v centre diania v 
Prešove a zrazu som na farnosti, akoby na druhej strane vzťahu biskup 
– kňaz. Zatiaľ stále cestujeme cez Košice, vychádza to pomaly na 
hodinu cesty. Sečovská Polianka sa zdá byť dosť ďaleko od Prešova. 

Pokračovanie na str. 24

Keď som študoval, tak 
cela pastorácia 

nesmerovala k tomu, 
aby som raz bol v 
kancelárii, ale vo 
farnosti s ľuďmi.

DUCHOVÝ ŽIVOT
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Chcem tým povedať, že naozaj taký priamy kontakt s biskupom až 
tak nie je. Avšak modlime sa za biskupa pri každej svätej liturgii a 
prostredníctvom voľného stredného sedesu za oltárom je s našou 
farnosťou stále prítomný aj takýmto spôsobom. Teda to 
spoločenstvo tu je. Horný stolec za oltárom, ktorý symbolizuje 
Krista, zároveň je miestom pre biskupa, pastierom miestnej cirkvi, 
ktorý je takým neviditeľným spôsobom stále na liturgii s nami tým, 
že zostáva voľné. Na druhej strane, tým že som bol v centre diania 
mám úplne iný obraz ako kňazi, ktorí možno v 
tom dianí neboli. V tom zmysle, že nevidím len 
jednu stránku veci, ale teraz už aj osobne zo 
strany pastoračného kňaza, aké sú potreby. Aj 
keď možno vieme mnohokrát kritizovať, na čo 
všetko sa zabúda, čo všetko by mohlo byť... Ale 
poznám aj druhú stránku, čo všetko sme riešili, 
čo všetko bolo treba zohľadniť a na čo všetko 
musí biskup prihliadať pri rozhodovaní. Bol 
som tam, v centre diania aj pri dispozíciách, 
kde sa riešili pozerali rôzne pohľady a zrazu 
tam je 300 kňazov. Takže to je celkom iné. Viem 
viac chápať nielen kvôli tomu, že brat bol 
pomocným biskupom a teraz vlastne rieši úplne iné veci. Cirkev v 
Amerike je v úplne inej pozícii ako na Slovensku. Takže ono to tiež 
má ďalšie svoje plusy či mínusy. Možno sa niekedy zdá, že je viac 
tých mínusov ako plusov. Čím civilizovanejšia krajina, čím 
rozvinutejšia ekonomika, tým komerčnejšia a vplýva to aj na 
duchovný život veriacich. Musím povedať, buďme radi na 
Slovensku za to, čo tu máme, oproti cirkvi v Kanade alebo Amerike.

Ako by ste opísali seba ako človeka jednou vetou?
(Úsmev) Ťažká otázka. Človek, kňaz, hriešnik, ktorý túži po tom, 
aby jednak nielen ohlasoval Boha svojej rodine a mne zvereným 
veriacim, ale ho svojím životom hlavne žil. Božie slovo žiť každý 
deň či doma v rodine, či medzi ľuďmi na ulici, v obchode, či na 
ihrisku. Aby naozaj raz, keď sa stretnem s Pánom tvárou v tvár, som 
sa mu mohol pozrieť priamo do očí a neuhýbať pohľadom.

Máte nejaké krédo, ktoré zohráva vo vašom živote významnú rolu? 
Krédo som si musel nájsť ešte pred vysviackou, keďže po kňazskej 
vysviacke, kedy kňaz slávi prvú primičnú svätú liturgiu v rodnej obci, 
je na Slovensku zvykom tlačiť primičné obrázky a tam sa dáva i 
motto. Mňa ešte počas štúdií veľmi oslovila a dodnes oslovuje veta, 
ktorú sv. Ján Krstiteľ povedal smerom k Ježišovi Kristovi: „On musí 
rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,30) Raz mi môj priateľ kňaz povedal: 
„Dávaj pozor, aké heslo si raz vyberieš, lebo ono ti bude stále nastavo-
vať zrkadlo!“ A toto si uvedomujem, že v tom asi naozaj človek často 
zlyháva a zabúda na to slovo. Človeku je blízke a tento svet ho do 
toho tlačí, že mnohokrát dáva do popredia viac seba ako Boha. A 
preto potrebujeme žiť svoje krédo, ktoré sme si vybrali a vôbec nie je 
náhoda, že práve ono nás v minulosti veľmi oslovilo.

Ako vy osobne prežívate tento zvláštny pandemický čas? 
Bol i stále je to zvláštny čas. Keď sa tak trochu vrátim späť, po prícho-
de do Kanady pol roka bolo všetko otvorené. Prišli sme do nového 
prostredia, všetko bol nové, bolo potrebné si zvykať. Keď nám to 
povinnosti dovoľovali, zabehli sme aj k bratovi do USA, ktorý bol len 
na 3 hodiny autom od nás vzdialený. Na americké pomery je to 
pomerne blízko. Volali sme to „wau efekt“. Avšak po pol roku sa 
všetko zavrelo. Aj chrámy, aj hranice. S bratom sme sa osobne 
nevideli rok a pol. Stretli sme sa až na otcovom pohrebe na Slovensku. 

Bol to zvláštny čas. Na druhej strane však požehnaný. Nás ako 
rodinu, to vlastne ešte viac nútilo byť viac spolu v porovnaní, keď 
som bol rozlietaný 9 rokov v Prešove. A bolo to vidieť i cítiť na tom, 
keď mi mladší syn po mesiaci v Kanade povedal: „Ocko, za celý čas 
v Prešove sme sa toľko nenarozprávali, ako tu za mesiac“. 
      Na druhej strane ten čas pandémie vnímam v širšom uhle. 
Mnohí ľudia nadávajú alebo sa hnevajú na opatrenia. Myslím, že 
Pán Boh nám chce tým niečo povedať. Nedávno som čítal takúto 

katechézu, kde aj izraelský národ dostával rôzne 
znamenia, či to už bolo babylonské zajatie, či 
vyhnanstvo v Sýrii.  Vždy bolo poslané izraelskému 
ľudu na to, aby sa ešte viac posilnil. Aj Svätý Otec 
František hovorí, že z pandemickej krízy ľudia vyjdú 
buď lepší alebo horší. Verím, že všetci to zoberie-
me za ten správny koniec. Pri všetkých technologic-
kých pokrokoch, ktoré človek dosiahol, ešte stále si 
musí uvedomiť, že nemá všetko pod palcom a je 
naozaj odkázaný na Pána Boha, ktorému potrebuje 
viac dôverovať práve v tejto situácii,  lebo nikto 
nevie, iba on, ako dlho to bude trvať a čo bude 
ďalej. My kresťania máme byť ľuďmi nádeje.

 
V našej farnosti ste zhruba 5 mesiacov. Každý kňaz má nejaké 
zámery a ciele s farnosťou a svojimi veriacimi. Čo by ste chceli 
nové priniesť, zaviesť vo farnosti a čo by ste chceli nové odovzdať 
veriacim, ale aj neveriacim ľuďom v Sečovskej Polianke?
Nemám plány, že toto chcem zaviesť, alebo toto chcem zrušiť. 
Nemám také ambície. Skôr chcem naozaj ohlasovať Ježiša Krista 
možným i nemožným spôsobom. Práve cez východnú spiritualitu, 
ktorú nám východná tradícia ponúka, aby sme o nej nielen hovori-
li, aká je krásna, ale ju aj odkrývali cez rôzne bohoslužby a liturgic-
ké slávenia, ktoré máme a ktoré, musíme si to priznať, ani naši 
veriaci v plnej kráse ešte nepoznajú. Cez krásu spevu, nádheru 
východnej ikonografie, rozmanitej vône kadidla – cez vonkajšok – 
cez zmysly prejsť do srdca, na podstatu – do úprimného a živého 
vzťahu s Bohom, ktorý nás nekonečne miluje. Východ slávi Pána 
cez všetky zmysly, ktoré človek má.

Božie slovo žiť 
každý deň či doma v 

rodine, či medzi 
ľuďmi na ulici, v 
obchode, či na 

ihrisku.

DUCHOVÝ ŽIVOT
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Toto čo som zažil na svojich štúdiách v zahraničí, či vo svojej rodnej 
farnosti – kdekoľvek som bol, kamkoľvek som šiel, stále som toto na 
východnej spiritualite obdivoval. Tu v Polianke máme nádherný 
chrám. Doposiaľ som sa stretol iba s najlepšími ľuďmi. Možno skôr 
ako ja obohatím ich, ešte viac oni obohacujú každý deň mňa. Chcel by 
som, či už cez žiakov, alebo inak, podchytiť aj tých, ktorí sú ďaleko od 
Cirkvi, ktorým už Cirkev nič nehovorí. Hlavne cez osobný kontakt, či 
už na ulici, alebo kdekoľvek mimo chrámu, cez osobný ľudský prístup 
im ukázať inú tvár Cirkvi, z ktorej sú buď zranení alebo znechutení. 
Veď Kristus sám nás všetkých vyzýva, aby sme šli do celého sveta, 
nielen medzi tých, ktorí sú v chráme... Nechcem byť tu len pre 
zverených veriacich, ktorí sú denne či každú nedeľu v chráme, ale aj 
pre tých, ktorí v chráme neboli už dávno alebo v ňom neboli vôbec. Či 
už len cez  ten osobný ľudský prístup im ukázal, že mám vo svojom 
živote a srdci niečo, čo oni nikde nenachádzajú, a to je Boh sám.

Čo by ste chceli odkázať ľuďom v Sečovskej Polianke pri príležitos-
ti tohtoročných vianočných sviatkov. 
Všetkým Poliančanom, tak gréckokatolíkom, ako aj rímskokatolí-
kom, tak veriacim i neveriacim prajem, aby počas sviatkov Narode-
nia Ježiša Krista i Bohozjavenia v Jordáne, každý jeden z nich vo 
svojom živote zažil silnú prítomnosť Boha. Nech zažijeme to, že Boh
je Emanuel – „Boh s nami“ chce byť neustále s nami a každý jeden

človek, aby zatúžil byť s ním. Lebo práve preto prichádza na zem, 
stáva sa človekom, lebo túži byť v našom živote prítomný, v našich 
vzťahoch, vo všetkých oblastiach nášho života. A to nielen cez 
Vianoce, ale do konca nášho života. Toto je podľa mňa centrálna 
myšlienka Vianoc. Celkovo kresťanstvo je práve o tom. Boh 
prichádza, zostupuje na zem, aby bol s človekom. To je ten zohnutý 
prst Adama v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne, kde Boh sa natiahnutou 
rukou a úplne vystretým ukazovákom snaží dotknúť polovystretého 
prstu Adama. Boh zo svojej strany urobil všetko, viac sa nedalo. 
Človek môže i nemusí úplne vystrieť prst a dotknúť sa Boha. Tým 
chcel vyjadriť slávny Michelangelo slobodnú vôľu človeka, ktorú Boh 
daroval človeku a je len na ňom, ako sa rozhodne. Buď vpustí Boha 
do svojho života alebo nie s tým dôvetkom, že potom musí aj znášať 
následky svojho rozhodnutia. Prajem všetkým obyvateľom Sečovs-
kej Polianky, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť pre Boha a nie 
proti nemu. Lebo dovtedy bude klopať na naše tvrdé srdcia, kým 
nepochopíme, že On nám chce iba dobre a že „prišiel, aby mali život 
a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10).

/Pozn. red. Od decembra prebiehajú priame prenosy svätej 
liturgie z Chrámu sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke aj na FB 
stránke gréckokatolíckej farnosti – Farnosť Sečovská Polianka./

DUCHOVÝ ŽIVOT / POHĽAD DO HISTÓRIE

Lukáš Bujko
Rozhovor prešiel autorizáciou.

Zdroj foto: Archív Peter Lach

Čo sa stalo na Slovensku pred 100 rokmi? Čo sa stalo v Sečovskej Polianke?
Blíži sa koniec aktuálneho kalendárneho roka 2021. Aj v tomto 
roku si pripomíname niekoľko výročí, jubileí, ktoré sú späté s 
územím Slovenska, Slovákmi, ale aj s našou obcou. 

V roku 1921, konkrétne 3. marca,  vznikol Spevácky zbor 
slovenských učiteľov. Dodnes patrí medzi špičkové amatérske 
mužské spevácke zbory na Slovensku. S myšlienkou založiť zbor 
prišli učitelia z vtedajšej Trenčianskej župy. Vo svojom repertoári 
majú skladby popredných slovenských, ale aj zahraničných 
súčasných i klasických skladateľov. Jeho trvalým sídlom sú od roku 
1933 Trenčianske Teplice.

3.8.1921 bola objavená Demänovská jaskyňa slobody. Národná 
prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych 
Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej 
dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody. Jaskynné priestory sú 
vyzdobené živými kvapľovými útvarmi sfarbenými zlúčeninami železa 
a mangánu do žlta až červena. Raritou sú inoväťové stalaktity. Patrí 
medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku.

V roku 1921 bolo v  Sečovskej Polianke založené ružencové 
bratstvo. Ružencové bratstvo je združenie veriacich formovaných 
dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom 
uctievajú Pannu Máriu. Modlitbou posvätného ruženca vyprosujú 
pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Ružencové bratstvá sú 
organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú 
spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez 
prehlbovanie viery jednotlivých členov RB a cez prehlbovanie ich 
lásky k Bohu a ľuďom okolo nich.

Zdroj:
Dostupne na internete: https://www.litcentrum.sk/autor/jan-besterci/zivotopis-autora (10.12.2021)
Dostupne na internete: https://dmc.sk/ruzencove-bratstvo/co-je-ruzencove-bratstvo/ (10.12.2021)
Dostupne na internete: https://www.kniznicalevice.sk/swift_data/source/Okres/Kalend%C3%A1rium%20osobnost%C3%AD%202021.pdf  (10.12-2021)

Pred sto rokmi, 8.11.1921 zomrel Pavol Országh Hviezdoslav. 
Vlastným menom Pavol Országh. Bol to slovenský spisovateľ, 
básnik, dramatik, významná osobnosť spoločenského života. 
Predstaviteľ literárneho realizmu, advokát a čestný predseda 
Matice slovenskej. Svoj život prežil na Orave. Svojou tvorbou a 
nezameniteľným literárnym štýlom sa natrvalo zapísal do slovens-
kej literatúry.

27.11.1921 sa narodil Alexander Dubček slovenský politik, štátnik 
a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari 1968. Od januára 1968 
zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ. Presadzoval politiku 
„socializmu s ľudskou tvárou“. Jeho reformný proces ukončila 21. 
augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. Po nežnej 
revolúcii sa Alexander Dubček vrátil do politického života ako 
predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda Sociálno-
demokratickej strany Slovenska. Zomrel v roku 1992 po doprav-
nej nehode služobného auta.

V roku 1921, 22. júna sa v Sečovskej Polianke narodil Ján Bester-
ci, slovenský básnik a spisovateľ. Svoje stredoškolské štúdiá 
absolvoval na ekonomickej škole v Košiciach. Tam ostal aj 
pracovať ako ekonóm vo viacerých obchodných organizáciách. 
Literárnej tvorbe sa venoval od svojej mladosti. Pre rigorózny 
filozoficko-kresťanský postoj k životu v období totality nemohol 
publikovať. Od začiatku 90. rokov vydal niekoľko poeticky nenároč-
ných komponovaných zbierok ľúbostnej, reflexívnej a vlastenec-
kej lyriky. K jeho dielam patria práce ako Hlbiny duše (1991), 
Pergamon (1992), Tiene nad oázou (1992), Dúha nad Slovenskom 
(1994), Po stopách svätosti (1996) a Poznanie krásy (1996).

Lukáš Bujko
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VINOHRADNÍCTVO NA SLOVENSKU DO KONCA 13. STOROČIA
      Tradícia pestovania viniča hroznorodého  na území Slovenska 
siaha hlboko do našej minulosti. Dokonca ešte hlbšie ako je 
obdobie stredoveku, z ktorého máme pestovanie na území mesta 
spoľahlivo doložené prostredníctvom písomných prameňov. 
Pestovanie viniča hroznorodého ovplyvňujú viaceré činitele. 
Okrem spoločensko-hospodárskych podmienok zohrávajú neme-
nej dôležitú rolu aj bio-ekologické a klimatické činitele. Práve od 
týchto činiteľov závisí v konečnej miere možnosť pestovať vinič. 
Zároveň sa prejavujú na veľkosti i na kvalite získanej produkcie.

      Samotná ekológia pestovania viniča hroznorodého znamená 
vzťah viniča k prostrediu, v ktorom rastie. Dĺžku života 
viničových pňov v jednotlivých vegetačných fázach, rast viniča a 
jeho rodivosť. To všetko je ovplyvnené klimatickými a 
ekologickými činiteľmi. Je zaujímavé, že ich pôsobenie je veľmi 
rôznorodé, no vždy súhrnné. Dokonale sa to ukázalo v 13. 
storočí, ktoré nie je známe iba agrárnou revolúciou, ale aj 
vysokej slnečnej aktivite. Z tohto dôvodu o ňom môžeme 
hovoriť ako o jednom z najteplejších storočí v dejinách Európy.

POHĽAD DO HISTÓRIE

Čo sa stalo vo svete pred 100 rokmi?
Rok 1921 je zaujímavý aj z pohľadu svetových dejín. Viete, čo 
sa stalo takto  vo svete pred 100 rokmi? Prinášame krátky 
výber udalostí, ktoré sú späté s rokom 1921 a v tomto roku 
„oslavujú svoju storočnicu.“   

29. júla 1921 sa Adolf Hitler stal prvým predsedom NSDAP. V 
strane zaviedol vodcovský princíp. Ako vodca nemeckého 
nacizmu viedol v Mníchove neúspešný tzv. „pivný“ puč. 
Následne bol zaistený a odsúdený na päť rokov. Počas zatknutia 
napísal svoju knihu Mein Kampf. V Nemecku zaviedol totalitnú 
diktatúru. Voči okolitým krajinám viedol agresívnu politiku, 
ktorá vyústila k rozpútaniu druhej svetovej vojny.

V roku 1921 bola udelená Nobelova cena za fyziku 
nemecko-švajčiarsko-americkému fyzikovi Albertovi 
Einstenovi. Bola mu udelená za vysvetlenie fotoelektrického 
javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky. Jeho teoretické práce 
– napriek rozšírenému názoru – hrali len nepodstatnú úlohu pri 
stavbe jadrovej bomby a jadrovej elektrárne. Po sformulovaní 
všeobecnej teórie relativity v novembri 1915 sa stal Einstein 
známy na celom svete.

5. mája 1921 zomrel Alfred Hermann Fried, ktorý bol rakúsky 
pacifista, publicista, žurnalista, spoluzakladateľ nemeckého 
mierového hnutia a laureát Nobelovej ceny za mier v roku 
1911. Bol spoluzakladateľom Nemeckej mierovej spoločnosti. 
Bol jedným z otcov myšlienky modernej organizácie na 
zabezpečenie celosvetového mieru (hlavná myšlienka sa rozvíjala 

Zdroj: 
Dostupné na internete: https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/1921_sk (10.12.2021)
Dostupné na internete: https://www.britannica.com/biography/Alfred-Fried (10.12.2021)
Dostupné na internete: https://www.britannica.com/biography/Adolf-Hitler/Rise-to-power (10.12.2021)

v Spoločnosti národov a po druhej svetovej vojne v OSN). Bol 
prominentným členom esperantského hnutia.

24. marec 1921 v Monte Carle v Monaku sa uskutočnila prvá 
ženská olympiáda (prvé medzinárodné ženské športové poduja-
tie). Hry zorganizovali Alice Milliatová a Camille Blancová, 
riaditeľka „Medzinárodného športového klubu v Monaku“, ako 
odpoveď na oficiálne rozhodnutie nezahrnúť do programu 
olympijských hier v roku 1924 ženské disciplíny. Na hrách sa zúčast-
nilo 100 účastníčok z piatich krajín: Francúzska, Talianska, Švajčiar-
ska, Spojeného kráľovstva a Nórska. Športovkyne súťažili v 10 
disciplínach: beh (60 metrov, 250 metrov, 800 metrov, štafeta 4 × 
75 metrov, štafeta 4 × 175 metrov a 65 metrov cez prekážky), skok 
do výšky, skok do diaľky, skok do diaľky z miesta (iba exhibične), 
hod oštepom a vrh guľou. V rámci turnaja sa konali aj exhibície v 
basketbale, gymnastike, pushballe a modernej gymnastike. 

Módna návrhárka Coco Chanel 5. mája 1921 uviedla na trh prvý 
moderný parfum Chanel No. 5. Stal sa jedným z najslávnejších 
parfumov na svetovom trhu a spája sa s mnohými známymi 
tvárami, ako sú Marilyn Monroeová, Catherine Deneuveová, 
Nicole Kidmanová, Brad Pitt a Gisele Bündchenová.

6. decembra 1921 bola podpísaná anglicko-írska zmluva. V 
hlavnom meste Spojeného kráľovstva v Londýne dochádza k 
podpisu anglicko-írskej zmluvy. Touto zmluvou sa ukončuje írska 
vojna za nezávislosť. Vojna trvala od roku 1919 do roku 1921. 
Touto zmluvou sa založil Írsky slobodný štát, teda nezávislý štát. 
Jeho súčasťou sa stalo 26 z 32 írskych grófstiev.

Lukáš Bujko
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Slnko a slnečné žiarenie mali v tomto období ako jeden z veľkého 
množstva klimatických činiteľov rozhodujúcu úlohu pri pestovaní 
viniča hroznorodého. Práve vyššie spomínané činitele ovplyvnili 
prírodné prostredie, ktoré následne vplývalo na dejiny 
vinohradníctva a vinohradníckej výroby.

      Nie menej významnú úlohu pri pestovaní viniča hroznorodého 
na území dnešného Slovenska zohrávali abiotické podmienky 
prostredia, teda faktory neživej prírody. V 
nasledujúcich riadkoch by sme preto radi 
priblížili ich dôležitú úlohu v rámci vinohradníc-
kej výroby. Vinič hroznorodý je možné 
pestovať v rozličných zemepisných polohách. 
Zemepisné faktory majú vplyv na výber 
odrody viniča a využívanie rozdielnych polôh. 
Na pestovanie sú najvhodnejšie južné, juhozá-
padné a juhovýchodné polohy. Pre získavanie 
kvalitného hrozna predstavujú najvhodnejšie 
podmienky. Rozdielne množstvo dopadajúcej 
slnečnej energie cez deň spôsobuje mikrokli-
matické rozdiely medzi jednotlivými svahmi. 
Pri porovnávaní množstva žiarenia dopadajúceho na svahy s 
rozdielnou expozíciou v jednotlivých mesiacoch vegetačného 
obdobia sa zistili pomerne veľké rozdiely. Maximálne množstvo 
energie slnečného žiarenia dopadá na južné svahy, pričom intenzi-
ta žiarenia sa mení i počas dňa. Navyše nie je rovnaká pri všetkých 
expozíciách. Voľba správnej expozície svahu pre maximálne 
využitie energie slnečného žiarenia je preto veľmi dôležitá.

      Dôležitú rolu v rámci vinohradníckej výroby a pestovania viniča 
mala pôda. Svojim zložením a vlastnosťami, chemickými i fyzikál-
nymi, ovplyvňuje ročný a životný cyklus viniča. Má vplyv na jeho 
rast, rodivosť, množstvo a kvalitu úrody hrozna a vyprodukované-
ho vína. Pôda dáva zároveň vínu akosť, rôzne chuťové a vôňové 
vlastnosti. Ďalšími rozhodujúcimi činiteľmi, ktoré ovplyvňujú 
pestovanie viniča sú podnebie, teplota vzduchu, od ktorej závisí 
dĺžka vegetačného obdobia viniča a percentuálny obsah cukorna-
tosti hrozna, slnečný svit dôležitý pre rast, dozrievanie a plodnosť 
viniča a v neposlednom rade zrážky.

      Kedy sa začalo na území Slovenska s pestovaním viniča a konzu-
máciou vína? 
       Za najstarší doklad pestovania viniča na území dnešného Sloven-
ska môžeme podľa historika Františka Kalesného považovať nález 8 
vinohradníckych nožov zo staršej doby halštatskej. Dané predmety 
počas archeologického výskumu na vrchu Molpír, v katastri obce 
Smolenice, v roku 1963 objavil pracovník Archeologického ústavu 
SAV v Nitre Mikuláš Dušek. Zároveň sa mu podarilo nájsť aj hlinené 
zásobnice na víno. Na základe spomínaných skutočností môžeme 
prísť k záveru, že sa vinič u nás pestoval a víno pilo už v 8. – 7. 
storočí pred Kristom.

      Otázka odkedy sa na našom území pestuje vinič a pije víno sa 
vďaka vyššie spomínaným skutočnostiam zdá byť vyriešená. 
Avšak najnovšie výskumy toto tvrdenie spochybňujú a v 
niektorých ohľadoch vyvracajú. Ide predovšetkým o archeobota-
nické nálezy rastlín a vedecké práce z oblasti archeobotaniky.

     Archeobotanické poznatky, ktoré boli získané preplavovaním 
hlinitých zásypov archeologických objektov v rámci Slovenska, 
tvrdenie Františka Kalesného odmietajú. Predstavy o pestovaní viniča 

hroznorodého niekoľko storočí prípadne až tisícročí pred naším 
letopočtom sú tak s ohľadom na archeobotanické poznatky vylúče-
né. Ani z halštatských, ani z laténskych archeologických objektov 
zatiaľ nie sú do dnešných dní známe semená alebo drevo viniča 
hroznorodého. Najstaršie nálezy ojedinelých semien viniča máme 
až z neskorej doby rímskej. Našli sa v pohrebiskách a sídliskových 
kultúrnych vrstvách v Bratislave, Bratislave-Rusovciach, Veľkom 
Cetíne, Iži-Leányvári a Nitre. Aj v neskoršom období, v rozmedzí 6. 

- 12. storočia, sa vyskytujú iba ojedinelé nálezy 
semien v Mužle-Čenkove a v Bratislave. Semená 
so zuhoľnateným drevom sa našli v Nitre. Zriedka-
vé nálezy z doby rímskej s veľkou pravdepodob-
nosťou nesvedčia o pestovaní viniča hroznorodé-
ho na našom území v danej historickej epoche. 
Obchodovanie s vínom a jeho konzumáciu však 
predpokladať môžeme.

      Vráťme sa k problematike tzv. vinohradníckych 
nožov. Použitie daného typu náradia nie je do 
dnešných dní v rámci včasného stredoveku na 
našom území jednoznačné. Navyše výskyt 

vinohradníckych nožov v období včasného stredoveku je veľmi 
ojedinelý. Nové etnografické výskumy potvrdzujú používanie tzv. 
vinohradníckych nožov bez výbežku v niektorých európskych 
krajinách aj v súčasnosti. Ich primárnou funkciou však nebolo 
orezávanie viniča. Nemožno im priradiť iba jednu funkciu, išlo s 
veľkou pravdepodobnosťou o viacúčelové náradie. Jedným zo 
spôsobov ich využívania bolo osekávanie vŕbových prútov, 
ktorými sa potom uväzoval vinič. Toto náradie slúžilo aj na získava-
nie letniny. Išlo o mladé zelené výhonky, ktoré sa v lete osekali, 
vysušili a uskladnili. V zimnom období sa používali na prikrmova-
nie ustajnených zvierat. V slovenskom archeobotanickom a acheo-
logickom materiáli zatiaľ nie je možné spájať tzv. vinohradnícke 
nože priamo s vinohradníckou výrobou. Až opätovná a podrobná 
analýza predmetov z vrchu Molpír by umožnila potvrdiť alebo 
vyvrátiť ich spojitosť s pestovaním viniča hroznorodého.

      Zastavme sa pri vinohradníctve u Slovanov a na Veľkej Morave. 
Pestovaniu viniča hroznorodého a výrobe vína sa venovali aj 
Slovania vo veľkomoravskom období. Dokladajú nám to viaceré 
písomné pramene. K takýmto prameňom patrí napríklad pozem-
ková kniha mesta Bratislavy z roku 1439. V pozemkovej knihe sú 
zaznačené staroslovanské topografické názvy viničných záhonov 
ako napríklad Rongoty, Slavata, Evanušie, Ohňavy a podobne. 
Vinohradnícka tradícia bola obyvateľom Veľkej Moravy známa. V 
dôsledku prijatia kresťanskej viery môžeme vysloviť predpoklad, 
že jeho význam stúpol. Víno zohrávalo dôležitú úlohu v rámci 
kresťanskej liturgie a bolo jej neoddeliteľnou súčasťou. Dokladajú 
nám to tri cirkevné modlitby o víne, ktoré vznikli s veľkou pravde-
podobnosťou v období pôsobenia Konštantína a jeho brata 
Metoda na území Veľkej Moravy. V areáli Bratislavského hradu sa 
z veľkomoravského obdobia našli strieborné hrozienkové náušni-
ce. Môžeme ich chápať ako dôkaz toho, že vinohradníctvo malo v 
rámci spoločnosti na Veľkej Morave špecifické postavenie.

   Na upevňovaní vinohradníckej výroby, pre potrebu vína na 
liturgické účely, sa v rano-stredovekom Uhorsku významnou 
mierou podieľala kristianizácia a budovanie stabilnej cirkevnej 
organizácie. Stredoveká cirkev v Uhorsku zavčasu spoznala reálny 
ekonomický potenciál, ktorý so sebou prinášalo pestovanie viniča. 

Pokračovanie na str. 28
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Dosvedčujú to najstaršie zachované donácie uhorských kráľov. 
Jedná sa o skromne zachované písomné svedectvá 
vinohradníckych lokalít na území Slovenska. Aj napriek tomu to 
umožňuje spoznať najstaršie teritoriálne rozšírenie 
vinohradníctva v minulosti.

  Vinohradníctvo napríklad predstavovalo dôležitú zložku 
hospodárstva stredovekého mesta Bratislavy. To znamená, že 
tvorilo významnú súčasť finančných príjmov, ktoré putovali do 
mestskej pokladnice. Hospodársky život mesta pozostával okrem 
vinohradníctva aj z obchodu, remeselnej výroby, rybolovu na 
Dunaji a lodnej dopravy. Môžeme povedať, že spoločne tvorili 
akúsi základnú kostru mestského hospodárstva. Platilo to počas 
celého obdobia stredoveku.

     Z ekonomickej stránky sa vinohradnícka výroba orientuje na 
trh. Trh je miesto, kde vinohradník obchoduje so svojim 
výrobkom, teda vínom. Vinohradníkova výroba sa sústreďuje 
predovšetkým na predaj tovaru, v našom prípade na víno. 
Jednoducho, vinohradník vyrába preto, aby svoj výrobok – 
produkt predal. Z legislatívneho hľadiska nenachádzame žiadny 
rozdiel medzi roľníkom a vinohradníkom, a to až do 14. storočia. 
Zákon z roku 1351 následne delí poddaných na roľníkov a 
vinohradníkov. Podobné postavenie existovalo aj na území Čiech. 
Svedčia o tom písomnosti označujúce osobitne oráčov a vinárov. 
O víne môžeme hovoriť ako o masovom produkte 
poľnohospodárskej výroby.  Popri dobytku a obilninách 
predstavovalo agrárny nadprodukt, napomáhajúci rozvoju 
trhových vzťahov. Vinohradníctvo malo v štruktúre 
poľnohospodárstva a poľnohospodárskej výroby osobité 
postavenie. Bolo charakterizované intenzívnym využívaním 
pozemkov, spojených s výsadbou dlhodobej plodiny a prinášalo 
pomerne vysoký hospodársky výnos.

      Ako špecializovanému zamestnaniu sa vinohradníctvu venovali 
v prevažnej miere obyvatelia mestečiek a miest. Je to aj z toho 
dôvodu, že orientácia výroby na trh predpokladala pomerne 
vysoký stupeň peňažného hospodárstva. V uhorskom kráľovstve 
boli nositeľmi peňažného hospodárstva predovšetkým mestá.

       Vinohradníctvo si vyžadovalo intenzívnu aplikáciu ľudskej práce. 
Preto potrebovalo mať veľa pracovných síl. Majitelia väčších 
vinohradov alebo majitelia viacerých menších vinohradov nestačili 
so svojou rodinou obrobiť všetok svoj majetok. Museli preto 
pravidelne najímať robotníkov.

    Vinohradníctvo sa tak v období feudalizmu stáva odvetvím, v 
ktorom prevažuje námezdná práca nad robotou z titulu 
robotných povinností. Námezdná práca mala veľkú výhodu 
oproti robotovým povinnostiam. Z produkcie vína plynul 
peňažný príjem aj robotníkom vo vinici. Potrebu námezdných síl 
veľmi skoro pocítil mestský patriciát, ktorý bol vďaka svojim 
rozrastajúcim viniciam nútený najímať tieto pracovné sily. 
Financie na ich mzdu získaval patriciát z remesla a obchodu. 
Daňový súpis z roku 1397 hovorí o vinohradníckych nádenníkoch 
žijúcich na predmestí Bratislavy. Nádenníci sú však v tomto 
súpise označovaní ako najchudobnejšia vrstva, ktorá nie je 
schopná platiť ani minimálne daňové poplatky.

       Vinohradníctvo bolo špecifické aj svojou náročnosťou na pracov-
nú silu. Vylučovalo tak možnosť používať vo vinohradoch pracovnú 
silu, ktorá by nedisponovala minimálnymi znalosťami potrebnými 
na prácu vo vinici. Na prácu vo vinici sa dokonca príliš nehodilo ani 
robotovanie ako druh feudálnej pracovnej renty. Ak chcel byť 
vinohradník vo svojom obore úspešný, zákonite musel mať veľa 
odborných znalostí. Bez týchto znalostí sa vo vinohrade nezaobišiel 
ani robotník. Odbornosť, manuálna práca, majetkovoprávne 
vzťahy, to všetko približovalo vinohradníctvo remeslu. Väčšina 
vinohradníkov, aj keď išlo o poddaných, bola majiteľom pôdy, na 
ktorej pracovala. K dispozičnom práve k pôde sa tak v ničom 
nelíšila od mešťanov. S mešťanom mal vinohradník veľa spoločné-
ho aj ako spotrebiteľ. Bol závislý od smeru vývoja vytváraného na 
trhu. Prosperitu vinohradníka podmieňovali zmeny v dopyte po 
jeho produkte. S tým bol spojený rast alebo pokles ceny vína.

   Cena vína bola pre vinohradníka priam životne dôležitá. Ak 
vinohradník po niekoľko rokov nedosiahne úroveň, ktorá by aspoň 
z jednej časti pokryla jeho výrobné náklady, je nútený vzdať sa 
obrábania vinohradu. Navyše ak vinohradník súčasne nepestuje aj 
obilniny, musí vynaložiť určitú finančnú sumu na zakúpenie 
potravín. Nemalé výdaje sú spojené aj s nákupom sudov, kolov, 
hnojiva a nástrojov. V prípade, že vinohradník nemohol predať 
svoj výrobok, jeho existencia bola ohrozená.

    To, že vinohradníctvo malo veľa spoločného s remeselníckou 
výrobou, si boli dobre vedomí aj samotní vinohradníci. Dôkazom 
sú vinohradnícke cechy so štatútmi, podobné štatútom remesel-
níckych cechov. V Bratislave je doložený roku 1451 cech kopáčov.
Práca na každom vinohradníckom hone sa organizovala podľa 
zásad, ktoré boli podobné zásadám cechových organizácií.
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vyššie spomenutú tézu nevyvracajú. Práve naopak. Toto 
tvrdenie potvrdzuje už ostrihomský arcibiskup Ján, ktorý v 
listine z roku 1209 žiada, aby 11 slobodníkov z Bratislavy vykoná-
valo služby pivničiarov („officio pincenarum“). Okrem toho, že 
na základe tejto správy môžeme predpokladať pestovanie 
viniča a jeho finálne spracovanie, tento dokument rovnako 
predstavuje vôbec prvú písomnú zmienku o vinohradníctve na 
území Bratislavy.

      Uhorský kráľ Ondrej II. (1205-1235) daroval v roku 1214 
komesovi Sebešovi okrem iných pozemkov aj zem dvorníkov 
zvanú Zeuleus („terram udwornicorum Zeuleus nomine“), dnešné 
Vajnory. Bola to pôvodne slovenská služobnícka dedina. Názov 
dediny v maďarskom jazyku je Szőllős. Slovo szőlő znamená v 
preklade vinič. O dva roky neskôr sa Vajnory (Zolo) objavujú v 
listine z roku 1216. Vajnory sú tu uvedené ako hraničný bod pri 
vymedzení majetku komesa Tomáša z Nitry. Z názvu osady 
môžeme usudzovať prítomnosť vinohradníctva v okolí Bratislavy v 
danom čase.

   Rozvoj vinohradníctva a vinohradníckej výroby v celom 
Uhorskom kráľovstve bol do veľkej miery závislý od priaznivej 
spoločensko-politickej situácie. Iba za takýchto okolností, nehľadi-
ac na prírodné podmienky, sa mohlo vinohradníctvu ako druhu 
agrárnej výroby podariť presadiť sa.

        Ako sme sa už ale mnohokrát mohli z dejín presvedčiť, 
zdanlivé obdobie „pokoja a prosperity“ môže v okamihu vystrie-
dať vojna, chaos a s ním spojené nepredstaviteľné utrpenie. Za 
jeden zo zlomových bodov v dejinách vinohradníctva v stredo-
veku považujeme Mongolský vpád do Uhorska, ktorý v nemalej 
miere ovplyvnil ďalší chod vinohradníctva na území dnešného 
Slovenska. Najviac spustošenými časťami na území dnešného 
Slovenska bola južná časť východného Slovenska a územie 
juhozápadného Slovenska. Čo sa týka juhozápadného Sloven-
ska išlo najmä o územie medzi Bratislavou a Trnavou. Spomína-
né územie bolo pred mongolským vpádom prevažne sloven-
ské. Po mongolskom vpáde ho pri hlavnej komunikácii postu-
pom času osídlili prevažne nemeckí osadníci. Mongolskému 
plieneniu bolo Uhorské kráľovstvo vystavené až do roku 1242, 
kedy Mongoli spolu so svojím vojvodcom Batu-chánom odtiahli. 

      Početní vinohradníci boli súčasne aj držiteľmi ornej pôdy. V 
mestách sa venovali vinohradníctvu početní remeselníci a obchod-
níci. Vo väčšine prípadov sa jedná o druhé zamestnanie. To je buď 
doplnkom príjmov pre rodinu, alebo tu ide o základ príjmu rodiny, 
doplnený z inej činnosti. Pre väčšinu roľníkov, venujúcich sa 
vinohradníctvu, tvoril výnos z predaja ich vína základ finančných 
príjmov. V stredovekom poľnohospodárstve predstavovalo 
vinohradníctvo typ akéhosi zmenného hospodárstva. Podriaďova-
lo sa zákonom trhu a ceny. Príjem nerealizovalo v naturáliách, ale 
v peniazoch.

    Vo vinohradníctve majú majetkovoprávne vzťahy pôvod v 
špecifickom ekonomickom charaktere. Až po 4 až 5 rokoch tvrdej 
a intenzívnej práce, nemalých finančných nákladoch, sa vinohrad-
ník mohol dočkať úrody, ktorá by mu z časti vynahradila už investo-
vané peniaze do vinohradu. A až po 10 až 12 rokoch môže počítať 
s čistým ziskom. Založenie vinohradu bola nákladná investícia. 
Zhodnocovala sa niekoľko rokov. No pre toho, kto vytrval, prináša-
la zisk po mnoho rokov. Vinohradník musel počítať aj s tým, že mu 
vinohrad bude prinášať vysoké príjmy až vtedy, keď on už nebude 
medzi živými. Aj preto sa podnetom na zakladanie vinohradov 
mohli stať len záruky širšieho rozsahu v dispozičnom práve k 
vinohradníckej pôde. Už v stredoveku mali pravdepodobne 
neprivilegované vrstvy spoločnosti k vinohradom určitý majetko-
voprávny vzťah.

        Dôkaz tohto tvrdenia nájdeme v jednom z najstarších zachova-
ných dokumentov, ktorý sa okrem iného dotýka aj samotného 
vinohradníctva. V zoborskej listine. Konkrétne ide o listinu z roku 
1113, ktorú dal vyhotoviť opát zoborského kláštora sv. Hypolita 
Godefrid. V listine sú vyznačené hranice všetkých majetkov klášto-
ra sv. Hypolita, a to aj z dôvodu vpádu moravského vojvodu Ota do 
Uhorska. V listine je napísané: „V Pohraniciach má svätý Hypolit 
spoločnú zem a vinice s ostatnými roľníkmi.“ 

      Ukazuje to aj to, že už v tom čase mal poddaní ľud k vinohra-
dom rozsiahle dispozičné právo. Ďalší dokument týkajúci sa majet-
kovoprávnych vzťahov ohľadom vinohradníctva je okolo roku 
1270. Belo IV. vydáva listinu pre turčianske prepošstvo, ktoré v tom 
čase vlastnilo vinohrady pri Györi. Podľa tejto listiny malo turčians-
ke prepošstvo právo privlastniť si hnuteľný a nehnuteľný majetok 
svojich vinohradníkov, ktorí po sebe nezachovali potomstvo. Táto 
listina dokazuje ďalšiu zaujímavú skutočnosť týkajúcu sa majetko-
voprávnych vzťahov vo vinohradníctve a to, že sa vinohrady 
najneskôr v 13. storočí nedelili ani u poddaných len v priamej línii.

      V úprave dedičského práva manželiek vinohradníkov, týkajúcej 
sa opäť turčianskeho prepošstva približne z roku 1250 sa môžeme 
dočítať o tom, že: „ak sa vdova vydá za osobu, ktorá sa zaviaže 
prevziať služobnosti nebohého, môže vinohrady naďalej využívať.“. 
Listina z 15. septembra 1328 nám rozpráva o tom, že manželka 
trnavského mešťana menom Rutger, istá Alžbeta, daruje polovicu 
vinohradu, ktorý sa nachádza v Rači, kláštoru sestier klarisiek v 
Bratislave. O tom, či s dispozičným právom k vinohradom narábali 
aj ženy, môžeme viesť veľké množstvo diskusií.

      Napríklad na rozvoji vinohradníctva v Bratislave v období stredo-
veku sa vo veľkej miere podieľali mešťania, šľachta a cirkev. 
Nepochybne to súviselo z ich záujmom o víno, ktoré predstavovalo 
konečný produkt vinohradníctva ako druhu agrárnej výroby. Prvé 
písomné správy, ktoré sa viažu k bratislavskému vinohradníctvu,

Pokračovanie na str. 30
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K miestam, ktoré Mongoli nedobili a ktoré odolali ich náporu 
patrila aj Bratislava. Za celý ten čas neprišla Belovi IV. žiadna 
účinná pomoc, ktorá by pomohla vyhnať Mongolov z krajiny. Na 
jeho neustále prosby sa mu dostalo iba chabých sľubov pomoci 
pre jeho kráľovstvo. Potom, čo Mongoli kráľovstvo opustili, 
nastal hladomor, ktorý si vyžiadal možno ešte viac ľudských 
životov ako samotné drancovanie krajiny.

      Príchod Mongolov v rokoch 1241-1242 sa stal pre vinohradníc-
tvo a vinohradnícku výrobu Bratislavy významným historickým 
míľnikom. Mongoli sa samozrejme nevenovali vinohradníctvu, 
nezaslúžili sa o rozšírenie plôch vysadených viničom, nezvýšili 
produkciu bratislavského vína a nepostarali sa ani o jeho udomác-
nenie sa na zahraničných trhoch. Rovnako ako pre celú krajinu, 
tak aj pre vinohradníctvo, boli katastrofou neopísateľných rozme-
rov. Napriek tomu ho predsa len svojou, aj keď iba krátkou 
prítomnosťou, ovplyvnili. Po ich odchode, ktorý za sebou 
zanechal veľké straty na ľudských životoch, nastal v krajine hlado-
mor. Ten si vyžiadal pravdepodobne ešte viac ľudských životov. 
Obnova stredovekého uhorského štátu sa realizovala pomaly. 
Strata veľkého počtu obyvateľov donútila uhorského kráľa 
rozmýšľať nad tým, ako tento stav zmeniť. Obdobie po mongol-
skom vpáde je preto charakteristické kolonizáciou nemeckého 
etnika, ktoré sa usadzovalo v opustených alebo vyľudnených 
častiach krajiny. Práve v oblasti vinohradníctva, ako si priblížime 
v nasledujúcich riadkoch, sa prejavilo ich inovačné účinkovanie.

      Ako sme už naznačili vyššie, uhorský panovník sa ocitol v 
nezávidenia hodnej situácii. Kráľovstvo bolo doslova zdevastova-
né, niektoré jeho časti ostali úplne vyľudnené. Nedostatok pracov-
nej sily v dôsledku vyľudnenia krajiny sa prejavil najmä v poľnohos-
podárstve a hospodárstve, vinohradníctvo nevynímajúc.

        Východiskom z tejto situácie sa stal príchod novej masy obyva-
teľstva. Motív tejto kolonizačnej politiky spočíval v posilnení 
obranného a hospodárskeho potenciálu krajiny. V konečnom 
dôsledku pre Uhorsko sa ukázalo, že išlo o uvážené a efektívne 
rozhodnutie. Najmohutnejším prúdom nových obyvateľov sa 
stalo nemecké etnikum. V druhej polovici 13. storočia a v priebe-
hu 14. storočia bol príliv nemeckého etnika veľmi vysoký.

      Silný vplyv nemeckej kolonizácie v 13. a 14. storočí prenikol 
napríklad aj na sever od Dunaja, na územie Bratislavskej stolice. V 
rovnakom období došlo k úplnému ponemčeniu územia medzi 
mestami Bratislava a Modra. Do vyľudnených lokalít prichádza-
li kolonisti najmä z Bavorska a zo susedných rakúskych krajín. 
Sekundárne prichádzali aj zo Zadunajska, ktoré rovnako ako 
Bratislavská župa bolo zasiahnuté nemeckým osídľovaním. V 
Bratislave sa príchod kolonistov prejavil výstavbou nového 
centra mesta (dnešné Hlavné námestie), ponemčením starších 
slovanských názvov obcí a vznikom nových nemeckých osád. 
Patrili sem osady Weydricz, Blummenau a Schellendorf. Nemec-
kú kolonizáciu nemožno spájať iba s doosídľovaním vyľudne-
ných alebo riedko obývaných regiónov. Hostia z nemeckých 
krajín dokázali uplatniť svoj vplyv aj v hospodárskom živote 
stredovekého Uhorska. Na území dnešného Slovenska sa ich 
inovačné účinkovanie prejavilo v baníctve a vinohradníctve.

    Rozšírenie nemeckého elementu na území Bratislavskej 
stolice zohralo dôležitú úlohu v ďalšom rozvoji vinohradníckej 
výroby. V nemalej možnej miere sa kolonisti z nemecky hovoria-
cich krajín zaslúžili o ďalšie rozširovanie a upevňovanie 
vinohradníctva, nielen v Bratislave ale aj v celej Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti. Prostredníctvom sadeníc kvalitnejšieho 
viniča rozšírili nasledujúce generácie kolonistov z rakúskych 
krajín, Bavorska a Zadunajska výsadbu viníc. Takýmto spôso-
bom ďalej dotvárali a kultivovali neustále sa formujúcu 
malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

     Nemecký element postupne získaval vedúce miesto aj v 
oblasti bratislavského vinohradníctva. Zaslúžil sa o obnovu a 
výsadbu nových vinohradov v meste a jeho okolí. Môžeme 
uvažovať nad tým, že so sebou priniesol nové metódy pri výsad-
be a obrábaní vinohradov. Do krajiny sa jeho pričinením s 
veľkou pravdepodobnosťou dostali nové odrody viniča, ktoré 
sa v nasledujúcom období stali typickými pre daný región. Pre 
Bratislavu boli charakteristické burgundské odrody viniča a 
rizlingy. Počas nasledujúcich storočí nemecké etnikum neustá-
le kultivovalo vinohradníctvo a vinohradnícku výrobu v Bratisla-
ve. Stalo sa jej neodmysliteľnou súčasťou.

    Vinohradníctvo a vinohradnícka výroba sú nezmazateľne 
zapísané do dejín Slovenska. A nielen to. Vinohradníctvo je 
našou neoddeliteľnou súčasťou. Tak ako obyvatelia banských 
miest v stredoveku čerpali svoje bohatstvo z ťažby drahých 
kovov, tak obyvatelia venujúci sa vinohradníctvu profitovali z 
výroby a predaja vína. Priaznivé prírodné podmienky boli 
priam ideálnymi činiteľmi v období 13. storočia a zohrali 
dôležitú úlohu pri rozvoji vinohradníctva. 

Zoznam použitej literatúry
BUJKO, Lukáš. Vinohradníctvo v Bratislave do konca 13. storočia. 
In Černáková, Zuzana; Májeková, Mária (ed.): Medea - Studia 
mediaevalia et antiqua. 1. vyd. Roč. 21-22. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2019, s. 73-90. ISBN 978-80-223-4701-3. 
BUJKO, Lukáš: Vinohradníctvo a výroba vína na Slovensku v 13. - 
15. storočí. [Bakalárska práca] Ružomberok : FF KU, 2014. 42 s.
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Máme tu koniec roka 2021 a s ním aj sumár toho, aké pokroky sme urobili v nakladaní s odpadmi a aké nové veci, výhody aj 
povinnosti na nás čakajú v roku 2022.

ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU nám od apríla 2021 zabezpečuje spoločnosť KOSIT, ktorá jednotlivé smetné nádoby 
váži. Na základe množstva ton vyzbieraného odpadu TKO, veľkoobjemového odpadu a finančných nákladov v roku 2020 a 2021  sme 
vypočítali cenu tejto služby na budúci rok.

V roku 2022 budeme platiť 20 centov za likvidáciu 1kg TKO. 

V tejto cene sú zahrnuté všetky poplatky týkajúce sa likvidácie odpadu, a to cena práce, manipulačný poplatok, prepravné náklady a poplatok za 
uskladnenie 1 tony TKO na skládke. To všetko musí obec platiť každý mesiac zbernej spoločnosti. Zber sa bude robiť každých 14 dní, ako doteraz. 
Váženie košov je momentálne najférovejšie riešenie na trhu. Domácnosti, ktoré uvedomelo triedia budú platiť menej a domácnosti, kde sa 
triediť ešte učia, sa vo vlastnom záujme začnú snažiť viac, aby neplatili priveľa. Očakávajte výmer poplatku na budúci rok poštou, cca vo februári. 

Pripomínam, že zberná spoločnosť má právo odmietnuť vývoz nádoby, ak sa v nej nachádzajú iné zložky a pravidelne to aj robí. Ak 
v nádobe na TKO nájdu odpad, ktorý je napríklad kompostovateľný, separovateľný alebo nebezpečný, nádobu nevezmú a nahlásia. 
Sťažovanie sa v tomto prípade vôbec nemá zmysel, keďže návod na správne triedenie máme všetci doma.

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU bude u nás od januára 2022 zabezpečovať spoločnosť KOSIT. Zostávame aj pri vrecovom zbere. 
Veríme, že nové podmienky, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť Vás potešia a ďalej Vás budú motivovať k ešte lepšiemu triedeniu. 

Zmeny v zbere separovaného odpadu v roku 2022:
● Frekvencia zberu kovov a tetrapakov sa zvýši na 12 krát  za rok. 
● Kovy a tetrapaky sa budú zbierať naraz, spolu s plastami. 
● Papier a sklo by sa mal zbierať 8 krát za rok (stále rokujeme).   

Rok 2022 prinesie aj dlho očakávané zálohovanie plasto-
vých fliaš. Verím, že ste už zaregistrovali zálohovacie 
automaty v predajniach COOP Jednota a CBA. Prosím, 
naučme sa ich všetci používať a ukážme ako ich obsluho-
vať aj ľuďom vo svojom okolí.  

V separovaní odpadu robíme pokroky hodné nasledova-
nia. Na naše výsledky počúvam chválu od zberných 
spoločností aj partnerskej OZV. Bude zaujímavé sledovať, 
ako zálohovanie spolu s novou zbernou spoločnosťou 
zapôsobí na naše výsledky na budúci rok. Ďakujem 
všetkým, ktorí triedia s presvedčením a šíria osvetu vo 
svojom okolí. Ďakujem aj tým, ktorí čítajú, počúvajú, učia 
sa a v triedení sa zlepšujú. A ak toto náhodou číta niekto, 
kto hádže všetok odpad do jedného koša, lebo nevie ako 
triediť - prosím, ozvite sa. 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Michal Urban

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Výpočet zálohovej platby: súčin objemu zberovej nádoby, sadzby poplatku
 za 1kg komunálneho odpadu a minimálneho počtu vývozov za rok

* Priemerná hmotnosť zberných nádob určená opatrením MŽP
SR č.1/2020 z 29. júla 2020 o metodike a analýzy zmesového odpadu

Sadzba poplatku za 1 kg pri 120 a 240 litrovej zbernej nádobe 0,20 €

Počet členov
domácnosti

Minimálny
počet vývozov

Objem 120
litrovej nádoby

= 14 kg *

Objem 240
litrovej nádoby

= 24 kg *

1 až 2 6 vývozov/rok 16,80  € 28,80 €

3 až 4 11 vývozov/rok 30,80  € 52,80 €

5 a viac 20 vývozov/rok 56,00  € 96,00 €

Tabuľka zálohových platieb na domácnosť

Štatistika odpadov za rok 2021 (hodnoty v tonách)

Údaje za rok 2021 sú vyhodnotené iba do októbra.
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Z MAJSTROVSTIEV SR UŽ ŠTVRTÝ BRONZ, SEZÓNA ZAKONČENÁ REPREZENTAČNOU MIESTENKOU
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na 
športových podujatiach doma aj v zahraničí je 
najvyššou cťou, ktorej sa môže dostať občanovi – 
športovcovi SR. Svojimi postojmi, prezentovaním 
občianskej a športovej úrovne reprezentant 
propaguje nielen seba, ale predovšetkým Slovenský 
lukostrelecký zväz a Slovenskú republiku. Touto 
poctou sa odteraz môže pýšiť aj náš reprezentant, 
Dávid Urban (na fotografii pri streľbe tretí zľava). 
 
Ako prebieha komunikácia s pretekárom pri 
zaradení do reprezentácie? Kto ťa oslovuje? 
Štatút reprezentanta SR v športovej lukostreľbe 
získava športovec po splnení všetkých podmienok, 
ktoré určuje Predsedníctvo Slovenského 
lukostreleckého zväzu (SLZ). V prvom rade musí mať 
členstvo vo zväze. No najťažšou podmienkou je 
nastrieľanie potrebných reprezentačných limitov. 
Toto sa podarí naozaj len máloktorému strelcovi. 
A nakoniec musí ešte prejsť lekárskou prehliadkou u 
športového lekára. Po splnení týchto podmienok 
osloví športovca Predsedníctvo SLZ. Nakoniec 
sa vyplnia potrebné dokumenty a športovec získava 
štatút reprezentanta SR.  
Hlásia to teda tvojmu klubu, trénerovi, aj tebe 
osobne? Minule sme nespomínali meno trénera. 

Keďže strieľam za košický klub 
TJ Slávia UVLF, mám aj 
klubového trénera, ale 
hlavným trénerom je môj 
otec, ktorý sa mi venuje 
v podstate každý deň. 
Samozrejme, všetko sa musel 

postupne naučiť - od nastavenia luku až po techniku 
streľby. Môžem povedať, že už je v tom naozaj 
dobrý. Okrem toho chodí so mnou na všetky súťaže, 
na ktorých je zároveň mojim koučom. To znamená, 
že má prístup do trénerskej zóny a pomocou 
ďalekohľadu mi hlási moje zásahy, ktoré ja, 
vzhľadom na veľkú vzdialenosť (60 metrov), 
nevidím. Samozrejme, absolvoval som už aj 
niekoľko sústredení, na ktorých sa mi venovali rôzni 

tréneri. No asi najcennejšie rady som dostal od 
bratov Duchoňovcov, ktorí lukostreľbu dva roky 
študovali priamo v Južnej Kórei. Momentálne sú to 
naši najlepší strelci na Slovensku. 

Budú ťa pozývať na reprezentačné sústredenia a 
mení sa nejako počet pretekov? 
Ako som spomínal na niekoľkých sústredeniach som 
už bol, no v dnešnej dobe je to vzhľadom na 
súčasnú situáciu trochu komplikované. Mnohé 
plánované sústredenia sa za posledné dva roky 
museli zrušiť. A čo sa týka pretekov, na naše 
slovenské súťaže ma prihlasuje klub a na 
medzinárodné Slovenský lukostrelecký zväz.  
Ako prebiehali úspešné preteky vo Viničnom, kde si 
splnil reprezentačný limit?  
V prvom rade musím povedať, že išlo o posledné 
kolo Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe, 
ktoré sa konalo v druhej polovici septembra. Bola to 
úplne posledná súťaž tejto sezóny, na ktorej som 
mohol nastrieľať reprezentačný limit. To bolo aj 
mojim cieľom. Vzhľadom na podmienky to 
nevyzeralo sľubne, bolo dosť chladno a veterno, čo 
pri tomto športe nie je najlepším počasím. No ja 

som si veril a to mi pomohlo. Po prvom kole som 
bol tretí v poradí, čo bolo dosť dobré. To mi dodalo 
sebavedomie a v druhom kole som skončil prvý. 
Nastrieľal som 617 bodov z možných 720. Tento 
výsledok ma opätovne zaradil do reprezentačného 
rebríčka. 
Ako bolo na majstrovstvách Slovenska v Žiline, aký 
bol súboj o postup do finále a súboj o 3. miesto? 
V kvalifikácii mi to veľmi nevyšlo, preto som nemal 
najlepšiu východiskovú pozíciu v následných 
elimináciách. No v nich som bol ako vymenený. 
Prebojoval som sa až do súboja o postup do finále. 
Tento súboj ale vyhral súper z Bratislavy. No 
následný súboj o bronz som vyhral s prehľadom 6:2 
nad o dva roky starším súperom z Kežmarku (foto 
vľavo dole - je to v poradí už štvrtá bronzová 
medaila, ktorú Dávid získal na majstrovstvách SR). 
Najbližšie plány a štarty na súťažiach? 
Najbližšie ma čaká halová sezóna. Aká bude a či 
vôbec bude, to je otázne. Samozrejme, musím byť 
na ňu pripravený čo najlepšie.  
Ako došlo k tvojmu zraneniu a následnej neúčasti 
na Majstrovstvách sveta mládeže v Poľsku? Kedy 
budú ďalšie a ako sa tam dá nominovať? 
Majstrovstvá sveta sa konajú každé dva roky. 
Samozrejme, na takúto veľkú súťaž sa musí človek 
doslova prestrieľať. Ja som to mal už na dosah ruky, 
no nečakané zdravotné problémy, súvisiace so 
streľbou, mi urobili škrt cez rozpočet. Ortopéd mi 
nariadil mesačný pokojový režim a to je pre 
športovca uprostred sezóny asi to najhoršie. 
Následne som absolvoval len zopár súťaží v závere 
sezóny. Boli to napríklad spomínané Majstrovstvá 
Slovenska mládeže, či posledné kolo Slovenského 
pohára. Na týchto súťažiach som doslova ako keby 
naskakoval na rozbehnutý vlak, pretože moji súperi 
boli práve vtedy vo vrcholnej forme. No aj napriek 
tomu som so sebou spokojný a myslím, že som 
podal veľmi dobré výsledky. Teraz sa už teším na 
budúcu letnú sezónu a verím, že bude úspešná.  

Mgr. Vladimír IŠTOK 
 

Terčová 
lukostreľba 

Výsledky v sezóne 
2021 

Jasovský kvalifi-
kačný pretek 

17.04. JASOV, 
1. miesto, 614 bodov 

Stredoeurópsky 
pohár – 1. kolo 

24.04. ŽILINA,  
4. miesto, 597 bodov 

Stredoeurópsky 
pohár – 2. kolo 

16.05. ČATEŽ 
(Slovinsko), 
6. miesto, 543 bodov 

Európsky pohár 
mládeže 

18.05. ČATEŽ (Slovin-
sko), 17. miesto,  
533 bodov 

Majstrovstvá SR 
mládeže 

28.-29.08. ŽILINA, 
3. miesto, 552 bodov 

Slovenský pohár 
4. kolo 

18.-19.09. VINIČNÉ, 
5. miesto, 617 bodov 
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JULKO FARBÁR – VICEMAJSTER SR V BOXE STARŠÍCH ŽIAKOV
Box je jedným z najstarších olympijských športov. 
Zároveň najpopulárnejším bojovým športom. Má 
milióny fanúšikov a obrovskú sledovanosť. Šport 
v ringu medzi dvanástimi povrazmi nie tak dávno 
učaroval i nášmu reprezentantovi Julkovi Farbárovi.
Boxu sa venuje od svojich 13-tich rokov, kedy sa 
v januári minulého roka stal členom jedného z troch 

vranovských boxerských 
klubov. Bojové športy ho 
zaujímali už skôr. Často 
sledoval rôzne turnaje, či už to 
bol spomínaný box, MMA 
(zmiešané bojové umenia) 
alebo aj rôzne iné bojové 
umenia a okrem toho chodil s 
chlapcami do posilňovne 

skúšať bojové cvičenia.
„Myšlienka začať s boxom sa zrodila u mňa. 
Mamka s tým najprv nesúhlasila, ale tak po 
niekoľkých dňoch presviedčania som šiel na prvý 
tréning a zapáčilo sa mi to ešte viac. Začiatky boli 
celkom ťažké, chýbala mi kondícia a sila, no 
nevzdával som sa. Inšpirujú ma moji rodičia i starí 
rodičia. No viac to beriem ako motiváciu. Som 
veľmi šťastný, keď donesiem domov medailu 
a vidím, že sú na mňa hrdí a majú radosť v očiach,“
povedal nám o tom ako z prvotnej myšlienky 
i neľahkých začiatkov časom dosiahol až na 
medailové úspechy. Trénovať začal v Boxerskom 
klube SM vo Vranove n/T pod vedením trénera 
Mariána Smoláka a jeho otca. Pán Smolák starší mu 
dal dokonalé základy a hlavný tréner, pán Smolák 
mladší (na fotografii hore) ho neustále boxersky 
zlepšuje. Trénuje väčšinou každý deň. Samotné 
tréningy boxu má 3-krát do týždňa a vo voľných 
dňoch chodieva do posilňovne s osobným 
trénerom, no ako dodal, momentálne aj to 
pandémia pozastavila.

sú dve strieborné medaily v
Doterajšími najväčšími úspechmi nášho športovca 

Medzinárodnej lige 
boxu, jedna zlatá medaila v Slovenskej lige boxu 
a hlavne, pre neho najcennejším, je striebro 
dosiahnuté na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
žiakov a mladších dorastencov. Tie sa uskutočnili v 
júni tohto roku v Giraltovciach. Boli to odložené 
pôvodné majstrovstvá z roku 2020, kedy sa nemohli 
uskutočniť a do dejiska tak teraz prišli boxerské tímy 
z 25 klubov z celého Slovenska. Celkovo bolo 
rozdaných 28 kolekcií medailí a Julkov domovský 
klub z nich získal 4 medaily za 3 druhé a jedno tretie 
miesto.

„Je to pre mňa veľký úspech, teším sa, že sa mi to 
podarilo, no viem, že som mal aj na zlato. Prvý 
zápas na majstrovstvách som vyhral na body, večer 
som bol zničený, aj som na chvíľu odpadol, no 
nechcel som prísť o zlato tak, že odstúpim zo 
zápasu. Ráno som sa cítil dobre a bol som dobre 
pripravený, len zápas mi nevyšiel podľa predstáv 
a tak som skončil druhý,“ vyjadril svoje pocity, 
ktoré mal počas náročných súbojov s borcami zo 
západného Slovenska v kategórii starších žiakov +76 
kg. Nie je prekvapením, že box je náročný po 
fyzickej aj psychickej stránke. Aj Julko mal obdobia, 
kedy chcel s boxom skončiť, no stále sa vedel 
namotivovať a pokračovať v tom ďalej. Zranenia sú 
bežnou súčasťou bojových športov a tak sa ani jemu 
nevyhli. Často to boli narazené určité časti tela, 
najčastejšie zápästia a lakte a ako s úsmevom 
dodáva, charakteristické sú klasické modriny pod 

okom. „Box mi veľmi 
pomohol a veľa naučil. 
Naučil ma disciplíne, 
správaniu, ovládaniu sa 
a pomohol  mi po 
psychickej a

s

fyzickej 
stránke. Som rád, že som 

boxom začal, je to síce 
náročný šport, no baví ma 
a každý zápas ma motivuje 
podávať lepšie výkony. 
Mojim vzorom v boxe je 
Mike Tyson. Je to taký 
agresívny buldog “, 
odpovedá na otázku čo 
osobne pre neho znamená 
box.
„S boxom alebo bojovými 
športami sa nechystám 

skončiť, rozmýšľal som, že by som prešiel na MMA, 
no zatiaľ zostávam pri boxe. Snažím sa stravovať 
a žiť zdravo, pri boxe je veľmi dôležitá regenerácia, 
nemohol by som ísť do ringu zranený. Čo sa týka 

štúdia, tam to zatiaľ vyzerá tak, že by som 
pokračoval ďalej a šiel na vysokú, ale je to ešte 
ďaleko predo mnou,“ uzatvárame rozhovor s našim 
reprezentantom na otázku o jeho športovej 
budúcnosti.

Mgr. Vladimír IŠTOK 

Boxer Július Farbár (2006) 
Škola Obchodná akadémia 

Vranov n/T, 1. ročník 
Boxerský klub Boxerský klub SM 

Vranov nad Topľou 
Národná federácia Slovenská boxerská 

federácia 
Držiteľ striebornej 
medaily na 
Majstrovstvách SR 
v Giraltovciach,  
19.-20.6.2021 – 
starší žiaci 

Finále proti Kevinovi 
Šimonekovi (BC Nové 
Zámky), prehra 1:4 
Semifinále proti 
Ondrejovi Baďovi 
(Levice), výhra 5:0 

Striebro 
z medzinárodnej 
ligy boxu – starší 
žiaci 

Vranov, 10.10.2020  
Finále proti Tomášovi 
Belkovi (ŠKP 
Bratislava), prehra 0:5 

Striebro 
z medzinárodnej 
ligy boxu – mladší 
dorast 

Kamenica n/C, 
16.10.2021 
Finále proti Igorovi 
Shtaerovi (Ukrajina), 
prehra 0:3 

Zlato 
zo slovenskej ligy 
boxu – mladší 
dorast 

Giraltovce, 4.9.2021 
Finálová výhra 2:1 
proti Christianovi 
Ivanovi Adámkovi 
(BCZ Michalovce) 
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BILANCIA JESENNEJ ČASTI FUTBALOVEJ SÚŤAŽE

Po piatich sezónach v krajskej súťaži sme ročník 
2021/2022 začali v oblastnej súťaži. Minulú ešte 
piatoligovú sezónu sme dohrali prakticky s 
identickým kádrom, ktorý nastupoval aj v terajšej 
jesennej časti. Mužstvo opustil brankár Dominik 
Gavla, ktorý zamieril do Sačurova a Stanislav Janok, 
ktorý sa vrátil po uplynutí hosťovania do 
materského klubu. Pavol Goda sa pre študijné 
a pracovné povinnosti presunul na západné 
Slovensko. Do mužstva pribudol skúsený stopér z 
Parchovian Peter Topoľovský a staronoví hráči Jozef 
Takač a Tomáš Madar. S jesennou časťou nevládne 
spokojnosť, keďže sme mali trochu vyššie ambície 
a to umiestnenie v prvej trojke. Naše výkony by som 
prirovnal k sínusoide, kde sa striedali dobré 
výsledky a výkony so slabšími. Súťaž sme 
odštartovali na ihrisku Dlhého Klčova. Zápas mal 
dobré parametre k čomu sme prispeli dobrým 
výkonom. Škoda, že do zápasu viackrát vstúpil 

svojimi spornými rozhodnutiami rozhodca a 
nedovolil nám zaznamenať úspešný štart. Následné 
dva zápasy s Kamennou Porubou a Zámutovom B sa 
nám podarilo vyhrať. Po troch dobrých výkonoch 
prišla studená sprcha, keď sme nezvládli 
nasledujúce tri zápasy s Rudlovom, Tovarným a 
Roma Zámutov. Tieto zápasy nám ukázali, kde nám 
chýba kvalita a s tým súvisiaca istota. Potrebovali 
sme sa čím skôr naštartovať a to sa nám podarilo v 
Hanušovciach po suverénom výkone, keď za stavu 
5:0 pre nás domáci inzultovali rozhodcu. Dobrý 
výkon a výhru sme si pripísali aj doma so Sedliskami 
a v Čaklove sme vo vyrovnanom zápase remizovali. 
V poslednom domácom zápase nás čakalo derby. 
Zápas so Sačurovom poznačil nekvalitný terén a 
maximálna efektivita hostí, keď nám na začiatku 
gólovo odskočili. V poli to bol  vyrovnaný zápas, ale 
v konečnom dôsledku hostia potvrdili svoju 
tohtoročnú kvalitu a v druhom polčase si už výhru 

ustrážili. Počas zimnej prestávky musíme zapracovať 
na oboch koncoch ihriska. V obrannej hre sme 
inkasovali až príliš veľa gólov a  v útočnej fáze sme 
sa presadzovali ťažkopádnejšie, o čom svedčí aj fakt, 
že sa najlepším strelcom mužstva  v jesennej časti 
stal stredný obranca Martin Vaňo so 7 gólmi. 
Momentálne sa nachádzame presne v strede 
tabuľky a našim cieľom v jarnej časti bude dostať sa 
do spomínanej prvej trojice, v čom by nám mali 
pomôcť Kristián Hirko, vracajúci sa po zranení, 
a Tomáš Hvozdik, ktorý ukončil pracovný pomer 
v zahraničí. 
V jarnej časti som si aj ja vytýčil osobný cieľ, a to 
zlepšiť už spomínanú nekvalitnú hraciu plochu. 
V tomto období intenzívne pracujeme na projekte, 
v ktorom chceme zabojovať o dotáciu Slovenského 
futbalového zväzu, ktorú chceme použiť na 
automatický závlahový systém. Pri súčasných 
klimatických zmenách, kedy výdatne nezaprší aj 
niekoľko mesiacov, veľmi trpí kvalita trávnika. Preto 
sa zahrávame s myšlienkou odohrať jarnú časť na 
pomocnom ihrisku, o  čom som už priebežne 
informoval aj zväz. Pri odbremenení hracej plochy 
na hlavnom ihrisku by nám od jarnej časti malo 
pomôcť aj multifunkčné ihrisko, ktoré je rozmerovo 
väčšie ako klasické multifunkčné ihriská a bude 
disponovať aj umelým osvetlením, čo enormne 
skvalitní tréningové možnosti hlavne v zimných 
mesiacoch. Dúfam, že sa stretneme v hojnom počte 
a dobrom zdraví na začiatku zimnej prípravy, ktorú 
máme pri priaznivej epidemiologickej situácii 
naplánovanú na 20. februára.  

Mgr. Stanislav SVEPEŠ, 
predseda OFK Sečovská Polianka 

 
V jesennej časti 5.ligy staršieho dorastu sa naši 
chlapci umiestnili na 4.mieste so ziskom 14 bodov 
za 4 výhry, 2 remízy a 3 prehry pri aktívnom skóre 
33:29. Pozitívom bolo zapracovanie nových 
chlapcov do mužstva, kde sme okrem vlastných 
zdrojov čerpali aj z neďalekých Sečoviec, či Vranova 
nad Topľou, pričom niektorým sa podarilo presadiť 
úspešnejšie, iným pomenej. V súťažných zápasoch 
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sa v našom drese predstavilo až 23 hráčov. Väčšinou 
sme teda mali “príjemné starosti” poobliekať 
všetkých do dresov, kedy hlavne v domácom 
prostredí, či v derby zápase v Sačurove som mal k 
dispozícii až 20 hráčov vrátane 2 brankárov, čo sa 
často nevidí ani v seniorskom futbale na takejto 
úrovni. Medzi negatíva patrili hlavne strata 
koncentrácie či kondície, čo sa odzrkadlilo pri 
divokých prestrelkách s remízovým rezultátom v 
Zámutove, resp. Dlhom Klčove pri výsledkoch 4:4 a 
6:6, kedy sme o plný bodový zisk prišli doslova v 
hodine dvanástej z poslednej akcie zápasu. Najviac 
spokojný som bol asi s vynikajúcim taktickým 
výkonom práve v spomínanom derby zápase v 
Sačurove, kde sme rozumne kontrolovali priebeh 
zápasu a hrozili hlavne z brejkov a len životný výkon 
domáceho brankára a konštrukcia brány mnohokrát 
zachraňovali domácich od debaklu (zápas skončil 
0:3 v náš prospech, pozn. redaktora). Individuálne je 
mužstvo veľmi vyspelé, čo potvrdzuje aj pravidelné 
nasadzovanie štvorice hráčov do A tímu. Snáď to 
chlapcom v jari či budúcej sezóne vydrží a tí, ktorí sú 
na dobrej ceste na nej aj ostanú a ďalší sa k ním 
pridajú, snáď nám pandemická situácia dovolí 
odohrať jarnú časť a fanúšikovia si nájdu cesty na 
tribúnu. Športu zdar. 

Jakub HATALA, tréner dorastencov 
 
Po 9-mesačnej covid pauze, bolo dôležité obnoviť 
záujem najmenších o futbal, čo sa podarilo, keďže 
sme dokázali registrovať mnoho nových hráčov a 

pritiahnuť ich tak k športu. Obe kategórie U11 a U15 
predstavujú takmer 40 hráčov, s ktorými po dlhej 
prestávke bolo dôležité začať pracovať odznova. 
Deväť mesiacov je pre mladého hráča bez tréningu 
či zápasu veľmi dlhá doba. Z výsledkového aj 
výkonnostného hľadiska to nebol najlepší rok, no 
získali sme viac bodov ako sme predpokladali, čiže v     
tomto je spokojnosť, rovnako tak s prístupom 

chlapcov k tréningovým a zápasovým povinnostiam. 
Čaká nás ďalšia 6-mesačná prestávka, no veríme, že 
mládež bude môcť trénovať a že bude cítiť podporu 
aj všetkých, ktorí im v tomto môžu pomôcť, aby 
nezostali znova dlho bez futbalovej lopty. 

Pavol NEMČIK, tréner žiakov 

 

ZAČÍNAJÚCI MOTOKROSOVÝ PRETEKÁR Z MARAKANA TEAMU
Mladý motocyklový nadšenec z ulice Sv. Proroka 
Eliáša Braňo Madar sa snaží presadiť v športe dvoch
rýchlych kolies, prírodného terénu   a obrovského 
adrenalínu. O svojich začiatkoch nám povedal:  

„ Motokrosu sa venujem od 
14-tich rokov, kedy som už 
mal svoju vlastnú motorku. 
Priamo k motocyklom ma 

priviedli moji kamaráti. Úplné začiatky boli ozaj 
ťažké, ale nevzdal som to. Mal som veľkú 
inšpiráciu aj v najbližšej rodine, môj starší brat 
jazdil rekreačne na cestných motocykloch. Najskôr 
som začal trénovať na tratiach v Kamennej Porube 
a vo Vechci, kde mi svojimi radami a skúsenosťami 
veľmi pomohol Paľo Farbár z Polianky ako aj Julo 
Kentoš, či Peter Gordan.“ 
Trénuje dva až trikrát do týždňa, ako mu  to 
pracovný čas dovoľuje. Postupne sa dostal na 
tréningové jazdy na trate v Kechneci, Mníšku nad 
Hnilcom, Pečovskej Novej Vsi i v Budimíri. V tejto 
sezóne sa prvýkrát prihlásil už s novou motorkou do 
súťaže Cassovia Cup. Za najväčší úspech považuje 
hneď prvé preteky v Stropkove z 18. júla, kde aj 

napriek uvoľneným riadidlám 
(volant) a defektu na zadnom 
kolese skončil v prvom kole ôsmy 
a v druhom dokonca už tretí. 
Celkovo po zrátaní časov sa 
umiestnil na siedmom mieste 
spomedzi 30 jazdcov. 
„Motocyklový šport pre mňa 
znamená veľa, je to o prekonávaní 
sa a posúvaní hraníc seba samého. 
Je to veľmi náročný šport, ako po 
fyzickej, ale najmä po finančnej 
stránke. Rátam aj s tým, že pri 
každom posadení sa na motocykel 
môže dôjsť k úrazu. Ani ja som sa 
nezaobišiel bez nich. Mal som 
vykĺbený palec, zlomené rebrá, 
narazený hrudník a rôzne 
odreniny. A navyše pred prvým 
štartom som mal obrovskú trému, 
kedy som sa rozklepal a začal 
panikáriť, “ vyjadril sa o svojich 
pocitoch, vášni z jazdenia i obavách 

zo zranení. 
Teraz je to už v poriadku, 
na štarte i počas pretekov. 
Človek si zvykne na ten tlak aj nasadenie. 
V sezóne ešte absolvoval ďalšie preteky 
v Gelnici, prvého augusta, ktoré však 
znamenali pre neho predčasné ukončenie 
pretekania a odstúpenie zo súťaže. 
Spomínané zranenia, hlavne zlomené rebrá 
mu vystavili 8-týždňovú maródku. A to sa 
mu ešte ako dobre darilo, keď sa v polovici 
prvého kola, čo je asi 15 minút pretekania, 
držal na štvrtom mieste. Až následná 
dramatická zrážka so súperovou motorkou 
pri výskoku vo vzduchu mu vystavila stopku 
v tejto sezóne. 

„Mám však plány do budúcna, a to úspešne začať 
sezónu 2022, a  rád by som sa aj zúčastnil na 
motokempe. Neskôr by som chcel absolvovať aj 
slovenský pohár. Športovým vzorom je mi Štefan 
Svitko a Antonio Cairoli. Mojim trénerom je 
Jaroslav Duboczi, úspešný pretekár, ktorému som 
nesmierne vďačný za všetko. Servis motocykla mi 
robia chalani z Marakana teamu, za ktorý teraz 
jazdím a za to som im tiež vďačný. Klub vznikol 
v roku 2014 a jeho tréningová trať sa nachádza 
v katastri obce Malý Šariš,“ nevzdáva sa Braňo 
svojich plánov a už teraz sa teší na ďalšie preteky. 

Mgr. Vladimír IŠTOK, Foto: Norbert Gönczy 
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STRIEBORNÝ MEDAILISTA SR V TÍMOVEJ SÚŤAŽI

Vo veľmi dobrých výkonoch pokračoval náš 
bežecký športovec Patrik Madar aj v druhej 

polovici sezóny 
2021. 
Absolvoval 9 

pretekov, počas ktorých si pripísal dokonca aj 
4 štarty na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky. Najúspešnejší bol v novembri, kedy 
v cezpoľnom behu spoločne s kolegami z TJ 
Obal Servis Košice, Jurkom a Polončákom 
získali strieborné medaily (na fotografii hore 
štvrtý zľava). V pretekoch jednotlivcov mu 
chýbalo 50 sekúnd k zisku bronzovej medaily. 
Pretekalo sa v peknom prostredí Areálu 
vodných športov v Čunove. Patrik ešte 
v polovici pretekov viedol skupinu bežcov 
bojujúcich o bronz, napokon to stačilo 
v konkurencii najlepších slovenských juniorov 
na siedme miesto. Zvíťazil dvakrát, na Domaši 
i u susedov v Sačurove (na fotografii dole). 
V slnečnom počasí od začiatku pretekov 

viedol a potvrdzoval rolu favorita. Bežal si 
svojim tempom a dobrým finišom obhájil 
prvenstvo z minulého roka. Na mužskej päť-
kilometrovej trati sa za ním umiestnil na 8. 
mieste jeho tréningový kolega Jakub Ďurica 
a zo žien na 5. mieste Mária Kohútová. Na 
atraktívnom podujatí na Štrbskom Plese (na 
fotografii v červenej mikine) obsadil druhé 
miesto, rovnako ako aj na Majstrovstvách 
Východoslovenského atletického zväzu 

Patrik MADAR 
(2002) 

Hlavné štarty 
v sezóne 2021 

15.05. 1. kolo 
Atletickej ligy, 
Košice 

3000 m cez 
prekážky 
5. miesto 

13.06. 3. kolo 
Atletickej ligy, 
Košice 

Beh 800 m 
8. miesto 

13.06. 3. kolo 
Atletickej ligy, 
Košice 

Beh 1500 m 
14. miesto 

3.7. Majstrovstvá 
SR juniorov, Trnava 

Beh 800 m 
11. miesto 

4.7. Majstrovstvá 
SR juniorov, Trnava 

Beh 1500 m 
12. miesto 

5.7. Domašská 
desiatka na Eve 

Beh 5 km – 1. 
miesto (52 bežcov) 

21.08. Majstrovstvá 
VsAZ, Košice 

Beh 5 km 
5. miesto 

4.9. Beh za Tatry, 
Štrbské Pleso 

Beh 7,6 km – 2. 
miesto (91 bežcov) 

18.09 Majstrovstvá 
SR v behu na ceste, 
Bratislava - juniori 

Beh 10 km 
4. miesto 

19.09. Sačurovská 
pätnástka 

Beh 5 km 
1. miesto 

26.09. Majstrovstvá 
VsAZ, Čečehov 

Beh 5 km 
2. miesto 

20.11. Majstrovstvá 
SR v cezpoľnom 
behu – juniori, 
BA - Čunovo 

Beh jednotlivcov 
na 6 km – 7. miesto 
Súťaž tímov – 6 km 
2. miesto 

 

Jakub ĎURICA 
(2005) 

Hlavné štarty 
v sezóne 2021 

13.6. 3. kolo Atlet. 
ligy, Košice 

Beh 800 m 
16. miesto 

19.6.Majstrovstvá 
SR dorastu, Košice 

Beh 800 m 
20. miesto 

5.7. Domašská 
desiatka na Eve 

Beh 5 km – 11. 
miesto (52 bežcov) 

2.8. Beh pod 
Sninským kameňom 

Beh 6 km – dorast 
2. miesto 

22.08 Spoznaj 
Trebišov behom 

Beh 3 km - muži 
3. miesto 

19.09. Sačurovská 
pätnástka 

Beh 5 km 
8. miesto 

26.09. Majstrovstvá 
VsAZ, Čečehov 

Beh 5 km 
6. miesto 
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v Čečehove, kde bežali spoločne s Jakubom, 
ktorý skončil na peknom 6. mieste. Jakub 
Ďurica si v auguste pripísal aj dve 
umiestnenia na stupni víťazov, v Behu pod 
Sninským kameňom bral striebro, v Trebišove 
zasa bronz. Medzi našimi bežcami sa objavuje 
ďalšie meno s pretekárskou účasťou. Je ňou 
Martina Očkáš (1992), ktorá sa v októbri 
prvýkrát postavila na štart polmaratónu 
v Košiciach. Beháva 4 roky a hneď zistila, že ju 
to baví. Na 21-kilometrové preteky ju bez jej 
vedomia prihlásil kamarát, ktorý tam tiež 
bežal. Samozrejme, nešla tam prekonávať 
nejaké výkonnostné limity, veď je 
začiatočníčka, hoci už absolvovala nejaké 
súkromné polmaratóny. Ako povedala, behá 
relaxačne, pre seba i zdravý životný štýl. 
Jednoducho bola už prihlásená, nechcela sa 
dopredu vzdať a našla tak odvahu postaviť sa 
na štart so seberovnými, ale i oveľa 
skúsenejšími a výkonnostne vzdialenými 
pretekárkami. „Veľa robí atmosféra 
v Košiciach, celková organizácia a množstvo 
cudzích ľudí, či pretekárov alebo fanúšikov 
popri trati. Mamka bola dojatá, keď som 
dobehla do cieľa a išla som sa zvítať 
k rodičom (foto vľavo s rodičmi, foto vpravo 
počas polmaratónu), že som to zvládla. Preto 
sa teraz snažím každý mesiac odbehnúť 200 
km, behám stále, každý jeden deň v mesiaci 
a keď je ozaj zlé počasie, tak idem do fitka, 
ale ani tam neobídem bežecký pás,“ 
s úsmevom dodáva naša zástupkyňa na 
najstaršom maratónskom podujatí v Európe. 

Mgr. Vladimír IŠTOK, Jozef ČIŽMÁR ml.

AIRSOFTOVÝ KLUB SEČOVSKÁ POLIANKA
Airsoft je bojová hra – adrenalínový šport, pri 
ktorom sa simulujú bojové situácie. Hrá sa 
s funkčnými replikami skutočných zbraní, ktoré sú 
najčastejšie vyrobené z kombinácie materiálov 
plast a kov, strelivom sú malé plastové guličky. 
Zároveň ide o tréning bojovej taktiky, tímovej akcie, 
až po prežitie v boji. Airsoft je teda predovšetkým 
hra. Športová hra pre všetkých, ktorí majú viac ako 
18 rokov, od 15 rokov tam musí byť dospelý dozor. 
Zakladateľa občianskeho združenia (OZ) A.K.S.P., 
Matúša Krausa sme sa opýtali na začiatky 
fungovania organizácie. „Myšlienka združiť 
záujemcov o airsoft v OZ vznikla preto, aby sme 
boli oficiálnym klubom a mohli tak spoločne 
chodiť na oficiálne akcie po Slovensku. Ako OZ 
sme si dali aj vyrobiť svoje nášivky, ktoré nás 
rozlišujú od ostatných klubov. Činnosť  v našej 
obci vykonávajú chalani už zopár rokov, ale ja som 
s tým začal v polovici roku 2020. Rozmýšľal som už 
vtedy ako nás viac zviditeľniť. Na založenie 
združenia sme museli byť traja, tak som oslovil 
chalanov, Miroslava Vatahu ml. a Jána 
Dobranského, ktorí sa tomu tiež venujú, či by do 
toho išli. Myšlienka ich nadchla a OZ A.K.S.P. Since 
2020 bolo v máji tohto roku na svete. Na našich 
amatérskych akciách zvykneme byť v tejto dobe 
v počte od 20 do 30 účastníkov. Najviac nás bolo 
aj okolo 40, ale nie každému vyjde voľno, keďže 
väčšina z nás je pracovne vyťažená. Vďaka nášmu 
OZ sa k nám pridalo aj zopár dievčat z okolia, čo 
nás veľmi teší. Keď sa vyberáme na oficiálne akcie, 

tak tam sa čísla pohybujú aj okolo stovky 
účastníkov,“ ozrejmuje nám činnosť ich združenia. 
Vlastné akcie usporadúvajú aj v našom lese, ale 
väčšinou sú v prírode pri Dargove, Cejkove, 
Drienove i v Ražňanoch.  Keď ich bude po čase 
v združení viac, majú v pláne vycestovať i na väčšie 
akcie do Čiech, akou je aj Bloody sunrise. Na 
stretnutia majú zaužívané každé nedele, prípadne 
soboty. Radi sa však stretnú ak majú voľno aj počas 
štátnych sviatkov. Nemajú to zrátané, ale ako vraví, 
už stihli absolvovať okolo stovky akcií. 
„V skupine na sociálnej sieti sa dohodneme, kde si 
zahráme, určíme si miesto a čas stretnutia. Toho 
času máme v OZ 10 členov, nielen z Polianky, ale 
postupne k nám pribúdajú ďalší. Väčšina hráčov 
má predstavu ako prebieha celá hra, ale každým 
hraním svoju techniku zdokonaľujú. Čo sa týka 

herných scenárov, vždy si to určíme už na mieste. 
Väčšinou hráme scenár na vlajku, alebo medika, 
poprípade obrana, útok, ale sú aj rôzne iné, záleží 
to od počtu hráčov a nálady,“ dozvedáme sa ako 
prebieha samotná herná situácia. 
Airsoft sa teda môže hrať ako tímový šport alebo 
systémom každý proti každému. Existujú aj plne 
automatické airsoftové zbrane, ktoré dokážu 
vystreliť až 20 guličiek v priebehu jedinej sekundy. 
Je potrebné spomenúť, že airsoft má výborný vplyv 
na kondíciu, zlepšuje reflexy, sebaovládanie, učí 
jednotlivca spoznávať seba samého, ale aj 
ostatných. V hre je totiž nutné dodržiavať zásady 
fair-play. 

Mgr. Vladimír IŠTOK
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Devätnásťročný Tomáš Vaľovčin (v strede) počas zápasu proti futbalovému klubu FC Petržalka v druhej najvyššej seniorskej futbalovej
súťaži SR. Od svojich začiatkov v mládežníckej kategórii U16 pôsobí už vyše 4 a pol roka v Žiline, toho času v klube MŠK Žilina B.
Zdroj: mskzilina.sk & eSports.cz, s.r.o.

Branislav Bobík (prvý sprava) ešte v drese mladších dorastencov prvoligového klubu FK Železiarne Podbrezová v súboji proti Michalovciam
(v žltom). Zhoda náhod, po dvoch rokoch pôsobenia v Podbrezovej je teraz už aj on členom MFK Zemplín Michalovce v prvej slovenskej lige
kategórie staršieho dorastu U19.
Zdroj: FK Železiarne Podbrezová, zpfutbal.sk
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Dávid Urban (prvý sprava) na jeho
bronzových Majstrovstvách SR mládeže

Patrik Madar v čele skupiny bežcov bojujúcich
o bronz na Majstrovstvách SR juniorov v Čunove

Julko Farbár (v červenom) počas
majstrovského zápasu

Skupina dvadsiatich účastníkov na stretnutí priaznivcov airsoftového športu

Vpravo najstarší účastník týchto cyklistických
pretekov v tomto ročníku – Milan Jakubov

Naši reprezentanti na cyklistických pretekoch STD DOMAŠA TOUR 2021 (73 km),
vľavo Martin Očkáš, vpravo Pavol Popaďak, v strede Bartolomej Janok (Sačurov).



Príjemné �ežitie vianočných sviatkov,
veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších

a v novom roku 2022 hlavne zdravie a �okojnosť

Vám �ajú 
Michal Urban

starosta obce Sečovská Polianka
poslanci OZ

a kolektív �acovníkov OcÚ


