
LETO   -   ČAS  DOVOLENIEK  A ODDYCHU

    Dovolenka sa preto volá dovolenka, lebo si ju každý
jednoducho musí dovoliť. Ani Vy nie ste výnimkou.
Rok je v polčase a v šatni na Vás čaká leto plné oddychu,
morských vĺn, horských hrebienkov, leto plné horiacich vatier,
vyváňajúcich stehienok, prechádzok pod arkádami,
výletov v objatí.
   Leto bez starostí, chmár, ťaživej zodpovednosti a naháňania ...
Kolotoč povinností nahradíte húsenkovou dráhou so svojimi
ratolesťami, skalpel vymeníte za biliardové tágo, recepty za dávno
rozčítanú knihu.
   Lebo si to jednoducho zaslúžite  ...

PO ROKOCH

August tisícdeväťstošesťdesiatsedem.
Do Košíc došiel list: Čakajte ma. Prídem.
Váš prvý zraz čapajevovcov som minul.
Každého by som bol tu na hruď privinul.

Koľkí ste vtedy prišli – zďaleka, zblízka.
Každého sem hnala po rokoch spomienka.
Z Bratislavy došiel Kubík i s Aničkou,
z domácich Sabovci i s našou „mamičkou.“

Veľa vás bolo, viem. Tešil som sa tomu.
Za informácie vďačím Borovskému.
Koľko len listov som od vás rôznych dostal.
Tak rád by som bol vtedy pred vami zastal.

No nemohol som. Veď príčinu poznáte.
Teraz sa však so mnou naozaj stretnete.
Teším sa na všetkých spolubojovníkov,
na známe miesta našich starých chodníkov.

Na Matiašku, kde sme vtedy všetci začínali,
Hanušovce, kde sme pomoc nachádzali.
Tu vznikol štatút našej skupiny,
s ktorou boli v spojení celé rodiny.

Oblík a pod ním slávna obec Petrovce,
nezlomená ako blízke Hermanovce.
Na ľuďoch i domoch sa Nemci pomstili,
vieru vo víťazstvo tu však nezničili.



Spomínam stále na hrdinskú Závadu,
krivé obvinenie i na veľkú zradu.
Deväť verných druhov za obeť jej padlo,
deväť nových hrobov na vŕšku pribudlo.

Ako písal, stalo sa. Dodržal slovo.
Po rokoch prišiel k priateľom – a hotovo.
Stretne stovky žijúcich čapajevovcov,
pokloní sa pamiatke hrdinských chlapcov.

Vďaka za návštevu. Vďaka Dubinskému
a hlavne pozvaniu jeho osobnému.
Na jeho pozvanie Baľuta k nám prišiel,
všade otvorenú náruč u nás našiel.

Program návštevy spoločne pripravili,
všetky stretnutia sa všade vydarili.
Budeme spomínať, kým živí budeme.
Na Baľutu nikdy ver nezabudneme.
                                              Štefan Socha

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 25. júna 2007 sa zišlo už 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Po  
otvorení, ktoré uskutočnil primátor mesta Ján Rubis a procedurálnych otázkach  uznesenia 
skontroloval  prednosta MsÚ Ing. Ján Čabala.
   Rokovanie sa mohlo začať. Účasť na zasadnutí mali 10 poslanci. Nosným bodom programu 
bol záverečný účet mesta za rok 2006, čerpanie rozpočtu k 30.4.2007 a úprava rozpočtu na 
rok 2007. Tento bod predstavila Ing. Iveta Kurčová – vedúca ekonomického oddelenia. 
Predstavila nám rozbor hospodárenia za rok 2006, ktorý sa predkladá v zmysle zákona NR SR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách.
Rozbor, ktorý predviedla p. ekonómka,  obsahoval príjmy a výdavky spojené s činnosťou 
samosprávy. Pred schválením bol zverejnený tento rozbor rozpočtu vo vývesných skrinkách 
a na internetovej stránke mesta.
Rozpočtové príjmy bežné:        74 354 451,72 Sk
Kapitálové príjmy:                   54 506 836,10 Sk
Rozpočtové výdavky bežné:     67 709 408.51 Sk
Kapitálové výdavky:                56 327 762,60 Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
R o z d i e l :                             4 834 116,71 Sk
Zostatky na účtoch:                                                                             4 824 116,71 Sk
Dotácia KŠÚ pre ZŠ na rekonštrukciu /čerpanie až v r. 2007/          -2 000 000,-    Sk

Výsledok hospodárenia bežného roka                                                 2 824 116,71 Sk

O podrobnejších položkách čerpania rozpočtu sa máte možnosť dozvedieť na internetovej 
stránke mesta  www.giraltovce. sk .



V bode Čerpanie rozpočtu k 30.4.2007, ktoré bolo za toto obdobie vysoké, sa zároveň 
predkladal materiál na úpravu rozpočtu.
Navýšenie bežných príjmov bolo najviac na položkách – daň za užívanie priestranstva – o 216 
tis. Sk, administratívne správne poplatky – o 300 tis. Sk, dotácia  - aktivačná činnosť o 800 
tis. Sk, dotácia hmotnej núdze stravné pre ZŠ o 458 tis. Sk, dotácia hmotnej núdze štipendiá 
pre ZŠ o 200 tis. Sk, rómska výstavba –nájomné byty o 604 tis. Sk. Ďalej boli navýšené bežné 
výdavky. Na kapitálových výdavkoch boli navýšené položky výstavba kanalizácie Ul. kpt. 
Nálepku o 4.541 tis. Sk.
Navýšenie rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov predstavuje čiastku 7.313 000,-
Sk. Členovia finančnej komisie úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 v predloženom znení 
odporučili schváliť bez výhrad. Poslanci odhlasovali schválenie úpravy rozpočtu mesta 
v predloženom znení.
Ďalším bodom rokovania  bolo požiadanie Evanjelickej cirkvi a. v. v Giraltovciach o vrátenie 
pozemku  o výmere 5 487 m2 . Ide o pozemok na  Bardejovskej ulici, kde je nepoužívaný 
vodojem, poslanci hlasovali za vydanie nehnuteľnosti.
Ing. Mati v ďalšom bode predkladal  zámer mesta realizovať výstavbu nájomného domu č. 2 
na  Dukelskej ulici o celkovej podlahovej ploche 749,7 m2  / 6 trojizbových bytov, 3 byty 
jednoizbové, 1 byt jednoizbový a 1 byt pre osobu s obmedzenou schopnosťou/ . Poslanci 
schválili tento zámer. Verejnú súťaž obstarávateľa stavby vyhrala firma P.K.B. INVEST, 
s.r.o., Prešov. Za sociálnu, bytovú a zdravotnú  komisiu sa vyjadrila Ing. Digoňová, ktorá 
potvrdila, že o  nájomné byty v meste  je enormný záujem, preto niet o čom uvažovať.
Ing. Filo predkladal VZN č. 27/2007 o reklamných, informačných a propagačných 
zariadeniach na území mesta Giraltovce. Poslanci opäť jednohlasne tento materiál schválili.
V desiatom bode poslanci schvaľovali odpredaj pozemku o výmere cca 200 m2 v cene 1 000,-
Sk na výstavbu budovy občianskeho vybavenia – predajňu textilných výrobkov a kancelárie, 
ktorý predkladal Ing. Mati.  Poslanci po rozprave sa dohodli schváliť odpredaj pozemku 
a navrhli  zverejniť ponuku vo vývesných skrinkách, ak by sa prihlásili ešte ďalší 
záujemcovia. O tento pozemok mal záujem zatiaľ iba p. Dlabal. 
V interpelácii poslanci prezentovali opravu chodníkov, výstavbu garáží, rozšírenie parkoviska 
pri poliklinike,  ihrisko v Potučku, rozbitú cestu na Záhradnej ulici a pod. 
 Bolo im odpovedané, že výstavba chodníkov v centre mesta patrí do II. etapy, ktorá by sa 
mala realizovať po ukončení prác na rekonštrukcii I/73 v auguste 2008. Úprava Potučka je  
v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, záleží len od finančných prostriedkov.
V bode Rôzne Ing. Mati informoval, že na základe prijatej koncepcie tepelnej energetiky 
mesta Gitraltovce sa OSBD Bardejov rozhodlo, že sa byty OSBD na  Tehelnej a Dukelskej ul. 
budú odpájať od centrálnej kotolne a vybudujú si blokové kotolne. Pozemky pod týmito 
bytovkami sú majetkom mesta, preto OSBD žiada ich odkúpenie. Návrh vedenia mesta je 70,-
Sk/m2  s termínom splatnosti do konca roku 2007. Ale vznikla tu úloha pre oddelenie 
výstavby, aby zaviazala OSBD, že pozemky budú môcť predať nájomníkom bytových domov  
za rovnakú cenu, za akú ich odkúpili od mesta. Poslanci hlasovali o odpredaji, za boli všetci 
poslanci. 
Predsedníčka komisie Ing. Digoňová so svojou komisiou spracovala kritériá na posudzovanie 
žiadostí uchádzačov o nájomné byty v 11 b.j. v tomto znení:

- prednostné riešenie uchádzačov s trvalým pobytom v Giraltovciach
- aspoň jeden z manželov aby bol zamestnaný na dobu neurčitú
- pri splnení prvých dvoch bodov zaváži dátum podania žiadosti
- aby príjem do rodiny neprevyšoval trojnásobok životného minima
- mladá rodina,  jeden z manželov musí mať vek do 35 rokov

Za boli všetci prítomní poslanci.



Hlavná kontrolórka predložila výsledky kontroly od 1.4 – 2.6.2007 a plán práce na II. polrok 
roku 2007. Mestské zastupiteľstvo vzalo výsledky kontroly na vedomie a schválilo plán úloh 
na II. polrok.
Ďalej PaedDr. Koššala riaditeľ ZSŠ v Giraltovciach predložil poslancom projekt na zriadenie 
Súkromnej základnej školy v priestoroch ZSŠ s tým, že ak poslanci odobria zriadenie školy 
spoločnosť K.B.REAL odkúpi od COOP Jednota priestory.
Poslanci hlasovali a podporili myšlienku schválenia vzniku. 8 poslancov bolo za, 2 sa 
hlasovania zdržali. Občianske združenie Rés publica podáva projekt s názvom “Odteraz aj 
mladí 2“ v rámci rozvoja kultúry a participácie mládeže na rozvoji obce, ktorý nadväzuje na 
projekt „Odteraz aj mladí“  schválený na MsZ  4.9. 2006 uznesením č. 294/2006. Jeho  
cieľom je zabezpečiť naštartovanie tvorby politiky mládeže a práce s mládežou v meste. 
Tento projekt je podporený Ministerstvom školstva SR. Od mesta žiadajú finančnú 
spoluúčasť na tomto projekte vo výške  20 tis. Sk.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu a za boli všetci poslanci.
Posledným materiálom v Rôznom bol prevádzkový poriadok ihrísk v správe mesta, ktorý 
vypracovala  športová komisia MsZ. Materiál  bol doručený poslancom na oboznámenie 
a vzatý  na vedomie.
 V závere, keďže nebolo viac pripomienok a otázok, sa primátor mesta poďakoval za účasť na 
zasadnutí, poprial poslancom príjemnú dovolenku a prázdniny a mestské zastupiteľstvo 
ukončil.

    Spracovala Alena Kmecová                 

Mestská polícia informuje
     Dňa 9.mája 2007 v neskorých nočných hodinách bola na MsP telefonicky nahlásená 
dopravná nehoda na štátnej ceste E 1/73 v zákrute pri bývalom poľnohospodárskom družstve 
Giraltovce. Hliadka MsP privolala rýchlu záchrannú službu na linke 112 a riadila premávku 
do príchodu štátnej polície cca 40 min. K zraneniu osôb nedošlo.

     Dňa 22.mája 2007 bola na MsP nahlásená krádež detského bicykla bielej farby z Fučíkovej 
ulice. Šetrením ešte v ten deň bol bicykel nájdený  na Kukučínovej ulici a následne vrátený 
majiteľovi. Vzhľadom na vek páchateľa bola vec v zmysle zákona 372/1991 Zb. uložená.

     Dňa 28.mája 2007 v čase o 18.45 hliadka MsP zistila porušenie dopravných predpisov 
v zmysle zákona NR SR č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách v znení 
neskorších noviel na  Hviezdoslavovej ulici ( porušenie dopravnej značky  B- 2  zákaz vjazdu 
všetkých vozidiel ), za čo bola priestupcovi na mieste uložená bloková pokuta  v zmysle 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel.

     Mestská polícia touto cestou žiada všetkých občanov mesta, ktorí by videli, že v neskorých 
nočných hodinách dochádza narušeniu verejného poriadku ( hlukom, poškodzovaním 
mestského alebo súkromného majetku, vyvráteniu  - vysypávaniu smetných košov a pod. ) 
aby uvedené skutočnosti oznámili aj anonymne na MsP č.t. 7322229, mobil 0905/246076, 
alebo na štátnu políciu č.t. 7322333 Obvodné riaditeľstvo PZ v Giraltovciach alebo na linku 
158.



      Mestská polícia týmto upozorňuje všetkých vodičov, ktorí v letnom období pri zvýšenej 
slnečnej aktivite ukrývajú svoje vozidlá do tieňa často mimo povolených miest a hlavne na 
trávnaté plochy. Toto konanie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Vzhľadom na to, 
že MsP v minulom roku venovala počas služby pozornosť tejto skutočnosti a všetkých 
zistených priestupcov upozorňovala a vybavila dohováraním, v tomto roku pristúpime k 
represii a budeme takéto konane postihovať v blokovom konaní.
     Blíži sa čas letných prázdnin, kedy ako sami vieme, sa ľudia zdržujú vonku dlhšie a aj 
reštauračné zariadenia sa prevádzkujú v inom režime ako v chladnom období. Touto cestou 
chceme požiadať tých občanov, ktorí tieto zariadenia využívajú z rôznych dôvodov aj v čase 
nočného kľudu a rešpektovanie tohto kľudu nie je ich silnou stránkou, aby brali ohľad na 
tých, ktorí ho rešpektujú. Takéto konanie je možné sankčne postihnúť a MsP na zachovanie  
verejného poriadku k takejto možnosti aj pristúpi. 

                                                                                               Náčelník MsP
                                                                   Juraj  Šima

VIETE,  ŽE ...

- Z tlače sa  môžeme dozvedieť, že niektoré mestá či obce, ktoré majú pozitívny vzťah 
k svojmu životnému prostrediu, triedia – separujú odpad na rôznych verejných 
miestach, teda nielen doma. Triediť sa dá na cintoríne – umelohmotné obaly sviečok 
zvlášť sklené,  podobne plastové vázy, umelé vence či kvety. Ku triedeniu odpadu 
možno pristúpiť na pošte , poliklinike, v obchodoch a iných verejných miestach. Napr. 
na našom MsÚ sa odpad triedi – separuje priamo na chodbách.

- Cestou na polikliniku často konštatujeme, že tu existuje vážny problém s parkovaním 
vozidiel. Občania však vidia rôzne riešenia. Jedným z nich  by bolo urobiť parkovisko 
v priestoroch starej budovy určenej na likvidáciu.

- Ďalší podnet, ktorý  sme dostali od občanov, sa týka pomenovania či premenovania 
zimných i letných trhov. Navrhujú, aby sa zoficiálnil názov „jarmok“. Ja pridávam –
zimný by mohol byť Katarínsky, letný zasa Cyrilometodejský.

- Základná škola vypracovala a odoslala na posúdenie a schválenie tri nové projekty. 
Prvý má názov Otvorená škola, v rámci druhého ide o nadviazanie družobných 
vzťahov so základnou školou v Poľsku, v rámci tretieho projektu sa počíta s otvorením 
nového jazykového laboratória na vyučovanie cudzích jazykov.

- Usilovne sa pracuje aj na rekonštrukcii telocvične základnej školy. Po oprave strechy 
sa prikročilo k výmene starých okien za menšie, plastové. Telocvičňa má nové 
omietky – stierky, inštalujú sa nové radiátory, mení sa časť dreveného obkladu.



- Na Musette festivale v Rajeckých Tepliciach získali žiaci našej Základnej umeleckej 
školy významné ocenenia v hre na akordeóne.

- Kristína Daňková a Andrea Foltínová získali prvé miesto, Juliana Katuščáková  
obsadila 1. miesto a stala sa zároveň absolútnym víťazom súťaže. Na medzinárodnej 
gitarovej súťaži v Čechách obsadila Lenka Chrzanová  3. miesto.

- Nápadité a pestré tablo v obchodnom dome Bala nám dáva na vedomie, že sú tu ďalší 
45 –i malí absolventi materskej školy, ktorí na budúci rok začnú školu s veľkým Š. 
Želáme šťastné vykročenie za poznaním a veľa chuti do učenia.

- Po dlhom čakaní sme sa v druhej polovici júna konečne dočkali dažďa, ktorý k nám 
priputoval v podobe opakujúcich sa búrok. Medard sa tak ohlásil síce s meškaním, ale 
zato o to výdatnejšie. Dúfajme, že ešte stihne zachrániť úrodu zemiakov i ostatnej 
zeleniny, ktoré značne trpeli dlhotrvajúcim májovým i júnovým suchom

- Úspešne sa rozbehol predaj  v bazáre manželov Duždových,  u ktorých možno  dostať 
všeličo potrebné pre domácnosť, detské sedačky, bicykle. Zvláštnej pozornosti sa tešia 
pekné porcelánové súpravy – kávové súpravy, dezertné taniere, ručneg maľované.

- Nádych mesta dodáva nášmu námestiu reštaurácia p. Jozefa Matiho, ktorý ju teraz 
v letnom období vysunul do vonkajších priestorov. Giraltovčania si tu pochutnávajú 
na káve, posedia si pri pive, dokonca aj obed uprednostňujú na čerstvom vzduchu.

- Veľakrát sme už upozorňovali na chýbajúce lavičky na autobusovom nástupišti, stále 
ich tam ale nenájdete. Pripomienkujú to najmä starší ľudia, ktorí by si v týchto 
sparných letných mesiacoch radi posedeli pri čakaní na svoj spoj. K lavičkám majú 
pripomienky viacerí občania bývajúci v bezprostrednej blízkosti autobusovej stanice. 
Denne sú svedkami toho, že riadna autobusová stanica s čakárňou a primeranými 
službami v meste veľmi chýba. Chýba priestor na odloženie batožiny, bufet s rýchlym 
a lacným občerstvením, priestor, kde sa môžete schovať pred dažďom, vetrom či 
páliacim slnkom. Uvedomme si, že sa tu vystrieda denne mnoho občanov, ktorí 
prichádzajú k lekárovi, na poštu, do bánk, obchodov, kaderníctiev a iných služieb. 
Sme strediskovým mestom pre 18 obcí, teda by sme mali mať ambíciu byť centrom, 
ktoré slúži na dobrej úrovni.

- Za bytovkou bloku G už rastie nová stavba. Nové moderné materiály umožňujú jej 
rýchlu výstavbu, a tak už hádam v zime tu bude stáť nová vinotéka a ďalšie predajné 
priestory pánov V. Juhu a J. Foltína.

- CVČ si teraz iste všimnete už zďaleka aj vďaka novým pestrým šatám, do ktorých sa 
vyobliekalo. Ďalej sa pracuje na úprave exteriérových priestorov, kde vzniknú nové 
pieskoviská a hlavne dopravné ihrisko. Pán riaditeľ Vook dokonca uvažuje aj 
o výstavbe bazéna.

- Rekonštruuje sa aj strecha na dielenskom pavilóne základnej školy. Pokrýva sa 
špeciálnou lepenkou, podobne ako na budove telocvične.

- V rámci JUVENALISU boli 45 žiaci zo všetkých škôl v Giraltovciach ocenení 
Pamätným listom, ktorý im má pripomenúť, že reprezentovali naše mesto na vyšších 
kolách rôznych súťaží. Toto ocenenie dostáva mladý reprezentant mesta iba raz za 3  
roky. Prítomným žiakom za odmenu zahrala skupina Návrat z Vranova n/Topľou a ZŠ 
z Kračúnoviec.

- V stredu 27. júna sa uskutočnilo stretnutie jubilantov na MsÚ v obradnej sieni. 
Primátor mesta prijal a ocenil malou pozornosťou  24 jubilujúcich občanov mesta.



- Mesto v minulom roku hospodárilo s rozpočtom vo výške cca 133 mil. Sk. Výsledkom 
hospodárenia bol zisk vo výške 2,824 mil. Sk, táto suma bola presunutá do rezervného 
fondu.

- Zadĺženosť mesta je cca 21,8  mil. Sk. Úvery boli použité na výstavbu obytných 
blokov na Kukučínovej a Dukelskej ulici, na kúpu administratívno-správnej budovy 
PD, na rekonštrukciu Domu služieb, kanalizáciu a verejné osvetlenie. Splatené sú dlhy 
za kanalizáciu na Bardejovskej a Budovateľskej ulici, tiež na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií.

- Projekt na Cyrilo-metodejské hry bol schválený vo výške 20 000.- Sk. Keďže 
predpokladaná suma bola oveľa vyššia, športové hry  a súťaže pre deti nebude cirkev 
organizovať.

- V meste nám narástol počet hracích automatov za posledné obdobie o 6 kusov.
.

- Na stravovanie detí v hmotnej núdzi bolo v r. 2006 využitých 633 tis. Sk namiesto
plánovaných 562 tis.

- Stúpol aj počet ľudí, ktorí využívajú opatrovateľskú službu. V r. 2006 sa na ňu 
z rozpočtu mesta využilo 840 tis. Sk.

- Pracovník MsÚ Ing. Filo plánuje uskutočniť pasportizáciu reklám, ktoré sú v meste, 
a uplatňovať pri ich inštalácii nové VZN č. 27.

- V centre mesta pri aut. zastávke medzi blokmi V a U, vyrastie nová budova na ploche 
200 m2, ktorá sa bude predávať za rekordnú cenu 1000 Sk/m2.

- V meste možno budeme mať súkromnú základnú školu, ktorú plánuje zariadiť vo 
svojich priestoroch KB Real s.r.o. od 1. 9. 2008. Chce tým vyjsť v ústrety 
spoločenskej objednávke, ktorá v meste a okolí už dlhšiu dobu existuje. Cieľom je 
kvalitná príprava žiakov na stredné školy, rozšírené vyučovanie jazykov, zamestnanie 
kvalitných pedagógov, zachovanie nižšieho počtu žiakov v triedach s cieľom 
individuálneho prístupu k jednotlivcom.

- O bývanie v novej bytovke na Dukelskej ulici je enormný záujem. Preto si mestská 
bytová komisia, ktorá eviduje 43 žiadostí na byty, stanovila kritériá, podľa ktorých 
prebehne výber uchádzačov. Nový nájomca bytu musí mať trvalý pobyt na území 
mesta, aspoň jeden z rodiny musí mať trvalé zamestnanie, teda zabezpečený stály 
príjem, ktorý nesmie presahovať 3 – násobok životného minima. Zohľadňovať sa bude 
aj dátum podania žiadosti o byt.

- Vzhľadom na veľký pretrvávajúci záujem o byty sa prikročí k výstavbe ďalšieho 11-
bytového obytného domu v lokalite Pri mlyne podľa opakovaného projektu. 
S výstavbou sa začne na jar 2008, plánované ukončenie výstavby je v lete 2009.

-    Pod Kostolnou horou sa bude pripravovať aj lokalita na výstavbu rodinných domov.



- Občianske združenie Rés publika pripravuje pokračovanie projektu pod názvom 
Odteraz aj mladí II. V rámci projektu bude spolupracovať s Mestským úradom, od 
ktorého má prisľúbenú finančnú výpomoc 20 000 Sk na špecifické úlohy.

- Budova PD ponúka mnohé možnosti novým podnikateľom v našom meste. Jedným 
z nich je aj p. Dezider Juhas, ktorý má v týchto priestoroch zriadenú novú predajňu 
hudobných nástrojov a hudobnín s bohatou ponukou nových, ale aj starých nástrojov 
za veľmi primerané ceny. 

                                                                                                                   A. Škurlová

N  A Š  E      I N  T  E  R  V I E  W

S T Á L E   T Á   I S TÁ   K A T K A

   Iste sa všetci dobre pamätáte na populárnu súťaž „ Slovensko hľadá Superstar“, ktorá 
pritiahla k televíznym obrazovkám tisíce párov očí. V roku 2005  sa historicky prvou stala 
sympatická Prešovčanka  KATKA  KOŠČOVÁ, ktorú asi nie je potrebné zvlášť pripomínať.
   Naše srdcia si získala nielen svojím zamatovým hlasom, ale i vyžarovaním osobnosti. Pozná 
ju už celé Slovensko, no napriek popularite zostala sama sebou. Nemá žiadne hviezdne 
maniere a sláva jej vôbec nestúpa do hlavy. „ Gaučaňu“/ ako ju volajú/ sme mali sami 
možnosť počuť 17. februára v Kračúnovciach, keď v sále kultúrneho domu zazneli jej 
príjemné hity.
   Katka už od svojho prvého castingu žiari svojou láskavosťou a úprimnosťou a veríme, že jej 
hviezda nikdy nezhasne. Ak sa chcete sami presvedčiť o tom, že skutočne nestratila svoju 
identitu, prečítajte si nasledujúci rozhovor:

- Do akej miery sa zmenil tvoj život po víťazstve v populárnej súťaži SHV ?
Zmenil sa úplne až do takej miery, že zrazu sa okolo mňa točili celkom iné veci ako 

doposiaľ. Od tej chvíle som sa začala venovať tomu, čo som vlastne chcela robiť vždy. Na 
druhej strane sa však všetko veľmi zrýchlilo. Zistila som, že niektoré veci, ktoré som si chcela 
vychutnať, som prestala vnímať tým, že išli tak rýchlo. Po čase som si povedala, že by sme 
mali všetci spomaliť a dostať sa späť do normálu. Potom som si s kapelou urobila druhý 
album a pomaličky začíname ako iné kapely. Teraz som sa však dostala do tých normálnych 
koľají, kde sa to už spomalilo. Momentálne je to oveľa lepšie. Má to taký prirodzený priebeh.

- Aké boli tvoje prvé pocity tesne po ukončení súťaže a ako to všetko vnímaš 
s odstupom času ?

Priaznivý výsledok v súťaži ma prekvapil, no zároveň i veľmi potešil. Keďže som ho vtedy 
nečakala, bol to pre mňa určite šok a veľké,  príjemné prekvapenie. Spoznala som odvtedy 
množstvo skvelých ľudí, je to pre mňa ohromná skúsenosť. Nikdy som sa však nechcela 
uberať tou najkomerčnejšou cestou. Dôkazom toho sú i moje dva albumy, ktoré som nahrala 
a pri tom ďalšom by som chcela posunúť ešte ďalej.



   3.  Aké nové obzory si získala vďaka titulu Superstar?  Môžeš mi prezradiť 
klady a zápory tvojho veľkého víťazstva?

Vďaka tejto súťaži som  dostala veľmi veľa nových šancí a spoznala som úžasných ľudí, 
ktorí ma ovplyvnili, a to môžem označiť za veľký, pozitívny zvrat v mojom živote. Zrazu som 
zažila veci, ktoré som predtým ešte nepoznala. V tom negatívnom zmysle nastala zmena 
v tom, že som na chvíľu zabudla vnímať veci okolo mňa, ktoré boli možno dôležité, len som 
si to v tom čase ešte všetko nestihla uvedomiť.
    4. Máš pocit, že ťa ľudia stále vnímajú ako úspešnú finalistku súťaže alebo 
skôr dobrú speváčku s dvoma vlastnými albumami ? 
    Ja sa vnímam skôr ako dievča, ktoré vyhralo Superstar a nesplnilo tak celkom to, čo by od 
neho ľudia očakávali. Nechcela som robiť komerčnú hudbu a možno to od víťazky Superstar 
nečakali. Všetci asi rátali s tým, že to bude veľký BOOM a že budem vypredávať päťtisícové 
haly svojimi vystúpeniami. Ja proste taká nie som a ani nebudem. Myslím si, že ľudia sú 
šokovaní z toho, čo som im ponúkla. Ale ja verím tomu, že mám svoje publikum, ktorému sa 
môj štýl hudby páči taký, aký je.
    5. Si veľmi milá a príjemná osoba. Nemáš niekedy pocit, že svet slovenského 
šoubiznisu je pre teba príliš skazený a falošný ?

Ja sa do šoubiznisu nejako zvláštne nehrniem. Myslím si, že som od toho stále tak trošku 
oslobodená. Pre mňa to vôbec dôležité nie je a asi ani nebude. Nikde /však/ nie je napísané, že 
sa tam musím hrnúť a že sa doň chcem nejakým spôsobom začleniť. V šoubiznise však 
poznám aj veľa milých ľudí, ktorí sú mojimi priateľmi.
   6.  Nedávno ti vyšiel už spomínaný druhý sólový album. Pracovalo sa ti na 
ňom azda lepšie v porovnaní s prvým? S kým si na ňom spolupracovala ?

 Určite sa mi na ňom pracovalo lepšie a hlavne sme ho už robili s kapelou spoločne. Takže 
to už nebolo tak, že mi niekto ponúkne pesničky a ja sa musím rýchlo rozhodnúť, ktoré si 
vyberiem. Teraz sme spravili autorské veci, ktoré sme nahrávali v Prešove, a tam bolo na 
nahrávanie oveľa viac času. Pri príprave prvého albumu som v štúdiu strávila asi týždeň, čo je 
príliš málo. Ja som vtedy svoje veci iba naspievala a vôbec som nebola pri tom, ako sa to 
všetko nastrihalo a mixovalo. Teraz sa do toho pustila celá kapela spoločne, všetko sme si 
urobili sami. A producentsky sa na tom podieľali traja skvelí producenti. Mám dobrý pocit 
z toho, že za tým všetkým je poctivá robota a spolupráca.
   7. Čomu sa momentálne najviac venuješ a čo plánuješ robiť v budúcnosti ?

Momentálne sa asi najviac venujem hudbe. V najbližšom čase chystám  nejaké veci na 
prípravu ďalšieho albumu a plánujem tiež koncertné turné. Dúfam teda, že mi to všetko vyjde. 
Veľmi sa na to teším.
   8. Odjakživa si túžila po speváckej dráhe ?

Nie, ja som sa vždy chcela stať archeologičkou, no tento sen sa mi nesplnil. Keď som sa 
však prihlásila do súťaže Superstar, vtedy som pochopila, že sa chcem venovať predovšetkým 
spevu. Spievam vlastne už odmalička a veľmi rada.
   9. Ak sa nemýlim, minulého roku si vyštudovala odbor filozofia – estetika na 
pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Ako to chceš prepojiť so 
spevom ?
   Vždy ma inšpirovalo všetko, čo sa týka umenia a samotné umenie vôbec. Taktiež filozofia 
ma veľmi bavila. Zaujímalo ma, ako myslia iní ľudia a čo nové dokážu priniesť svojimi 
myšlienkami. Začala som sa tým naplno zaoberať, čo ma veľmi obohacovalo. Podieľala som 
sa na predstaveniach, ktoré organizovali v rámci Akademického Prešova. V tých scénkach, 



ktoré sme robili, som vždy chcela spievať a väčšinou som v nich aj spievala. Je možné to 
všetko nejako prepojiť, no je ťažké venovať sa viacerým veciam naraz a kvalitne. Uvidíme, 
čomu sa budem venovať v budúcnosti. Všetko, čo robím, ma však baví.

- Sme na teba hrdí, pretože reprezentuješ náš Prešovský kraj 
a Východoslovenský región. Si spokojná so životom na Slovensku alebo ťa 
láka cudzina ?

Mnohých ľudí to ťahá ísť sa pozrieť niekam ďalej do sveta. V zahraničí som už bola, 
niekoľko rokov som pracovala v USA, no nechcela by som tam zostať natrvalo. Je dobre ísť 
do cudziny na určitý čas zarobiť nejaké peniažky alebo na dovolenku. No tu mám svoju 
rodinu, priateľov i prácu a nedokážem byť bez nich. Určite chcem ostať žiť doma na 
Slovensku.

11.Ako vnímaš úspech svojho kolegu Petra Cmoríka z druhej série SHS ? Aké 
máš vzťahy s ostatnými účastníkmi tejto súťaže ?
Nepoznám sa s ním osobne, takže nemám k nemu nijaký vzťah. Hoci ho ako človeka 

nepoznám, musím uznať, že ako spevák je fakt výborný a páči sa mi jeho zaujímavý hlas. 
Vzťahy s ostatnými finalistami súťaže mám veľmi dobré. Najlepšie vychádzam s tými 
spevákmi, s ktorými som v najužšom kontakte – Peťa Humeňanská, Zdenka Predná, Peťo 
Konček, Peťo Kotuľa, Martin Kelescsényi  a mnohí ďalší.
 12.Dopočula som sa, že v speváckej súťaží SLÁVIK si okrem kategórie Metla 
roka získala i siedme miesto v kategórii Speváčka. Prečo sa podľa teba o tejto 
oveľa dôležitejšej informácii tak málo hovorí ?
   Vždy sa častejšie hovorí o neúspechoch ako o úspechoch. Keby sa všade písalo len 
o pozitívnych veciach, bulvárne plátky by asi nikto nekupoval. Médiá vždy vyhľadávajú 
nejaké senzácie, aby mohli niečím novým zaujať, a tým si vzájomne konkurovať. Pre mňa 
však ankety tohto typu nie sú podstatné, zaujímam sa o celkom iné veci.

13.  Si aj v súkromí taká úprimná a skromná, ako ťa poznáme z médií ?
   No, neviem. Snažím sa takou byť, takže dúfam, že tieto vlastnosti mám. Myslím si však, že 
táto otázka je určená iným. Len ľudia, ktorí ma poznajú, môžu posúdiť, aká naozaj som.
/ Poznámka red: Katkini priatelia, ktorých som si odchytila pri rozhovore, mi dali za pravdu. 
Priznali, že Katka je nositeľkou týchto vlastností. Čo poviete, veď je to aj na nej vidieť, 
však?/

14. Tvoja rodina je známa jednou zvláštnosťou – prevádzkovaním jaskyne 
Zlá diera v obci Lipovce pri Prešove, ktorú som osobne navštívila. Čo mi 
o tom môžeš povedať ?

Musím povedať, že je to trošku netradičné. Pamätám si, že už vlastne od útleho detstva 
chodievame po nejakých jaskyniach. Moji rodičia mali na starosti v rámci svojej práce vždy 
nejakú jaskyňu, do ktorej chodili robiť výskumy. Dávnym snom otca bolo sprístupniť nejakú 
jaskyňu. Asi pred desiatimi rokmi sa však v ňom niečo zlomilo, rozhodol sa a povedal :
“ Otvorím to!“ Síce bolo na tom množstvo práce, avšak stálo to za to. Neskôr sme tam začali 
zriaďovať aj chatku, mám to miesto rada. Pokiaľ naši nie sú v jaskyni, trávia čas práve tam. 
Prednedávnom sa začal organizovať aj umelecko-remeselný tábor, kde sa vždy stretne partia 
známych ľudí. Každý rok sú skupiny organizované v iných témach. Je to super, lebo vždy 
máme kde tráviť čas. Chodievam tam veľmi rada.

15.Sme radi, že si navštívila Kračúnovce. Nájdeš si niekedy čas prísť do 
nášho blízkeho mestečka Giraltovce ? Veríme, že v rámci svojho 
koncertovania zájdeš aj k nám.



 My sme najprv plánovali koncert práve v Giraltovciach, keďže je to predsa len mesto. Vaše 
mesto dobre poznáme a máme to tam radi. No nakoniec sme sa rozhodli pre Kračúnovce, 
pretože tam máme veľa príbuzných, priateľov a známych. Ak budem koncertovať, určite 
prídem aj k vám.

    Katkin koncert bol pre mňa skutočne vynikajúcim zážitkom. Za poskytnutie rozhovoru som 
sa jej pekne poďakovala a zapriala jej veľa hudobných, ale i životných úspechov.
    Spoločne jej teda zaželajme, nech sa jej darí i naďalej. Veľa šťastia, milá Katka!
10 zaujímavostí o Katke Koščovej :

1. Talent do vienka dostala 11. februára 1982 v Prešove.
2. Od súťaže SUPERSTAR jej prischla prezývka Gaučaňa, pretože pred castingom sa 

usadila práve na gauči, kde sa spevácky pripravovala.
3. Jej obľúbeným interpretom je Dan Bárta, ktorého považuje za svoj hudobný vzor. 

Rada počúva aj Support Lestrens a Bjork.
4. Má jednu sestru Veroniku, ktorá má tiež záľubu v speve.
5. Svoju váhu si najradšej zvyšuje babkinými pirohmi  a rôznymi cestovinami.
6. Jej najobľúbenejšími nápojmi sú minerálka, kakao a horúca čokoláda.
7. Je veľkou milovníčkou čokolády, na ktorej si vždy rada zamaškrtí.
8. Najviac zo všetkého sa zaujíma o hudbu, umenie a knihy.
9. Jej domácim zvieratkom je andulka Piťo, no doma jej občas robia spoločnosť i mole.
10. Katkiným najväčším snom je robiť vždy to, čo ju baví.

                                                                                             Martina Štofková

NAŠI RODÁCI

    Je niekoľko povolaní, ktoré majú silnejší vplyv na životy a osudy iných ľudí. Zvykneme 
ich preto obrazne nazývať poslaním. Medzi tieto povolania určite patrí aj to kňazské. Veď 
práve duchovný je či mal by byť poslom, ktorý oznamuje ľuďom dobrú zvesť, rozdáva nádej, 
je akýmsi mostom, ktorý by mal spájať ľudí v láske, vzájomnej pomoci, úcte a porozumení.

   Z našej topľanskej doliny pochádza viacero kňazov, ktorí pôsobia v blízkom okolí. Iných 
zaviedlo ich kňazské poslanie ďalej od domova. Vari najďalej, pokiaľ ide o vzdialenosť, ale aj 
najvyššie v služobnom rebríčku sa od nás vzdialil ThDr.  František Sočufka, PhD.,
rodák zo Železníka, absolvent našej základnej školy i SVŠ.
   Vďaka náhodnému stretnutiu po rokoch  / naposledy sme sa stretli v Ríme na Námestí sv. 
Petra / som mala možnosť poprosiť ho o rozhovor, ktorý mi rád prisľúbil. Využívam teda 
vzácnu príležitosť porozprávať sa s naším milým krajanom na stránkach nášho Spravodajcu.

- Na úvod Vás poprosím o pár spomienok na školu, detstvo, roky prežité v Železníku 
a v Giraltovciach. Čo pre Vás znamenala rodina, priatelia, rodáci ?



Obrazy z detstva si človek nesie so sebou, nech už ho osud zaveje kamkoľvek. Ak je detstvo 
šťastné a krásne, o to viac sa k nemu vracia v spomienkach. Nuž a ja môžem povedať, že 
napriek chudobe, v ktorej som žil i s mojimi siedmimi súrodencami, práve preto, že sme 
boli obkolesení láskou rodičov, bolo pekné. S odstupom času viem, akí dobrí, starostliví 
a obetaví boli moji rodičia. Vyrástol som na dedine, kde každý každého poznal. Kde si 
ľudia dokázali pomôcť. Ako chlapec som si neuvedomoval, ako ťažko museli ľudia 
pracovať, aby uživili svoje rodiny. Mal som dosť priateľov, lebo vtedy sa rodilo viacej detí.
Nikdy nezabudnem na mojich prvých učiteľov, manželov Novákovcov.  Učili ma písať, 
počítať. Im, ale i učiteľom v Giraltovciach som vďačný za umocnenie túžby po poznaní, po 
vzdelaní, ktorá ma doteraz neopustila. V našej domácnosti sme nemali televíziu, a preto som 
v detstve veľa a rád čítal. 

- Aké boli vaše osudy po odchode z Giraltoviec? Kde ste pracovali a čo Vás napokon 
priviedlo k rozhodnutiu stať sa kňazom ?

Odišiel som z rodného kraja, keď som ešte nemal ani 18 rokov. Maturoval som totiž v júni, 
ale až v auguste som oslavoval narodeniny. Po skončení SVŠ som odišiel do Bratislavy. Po 
roku, kedy som pracoval v Datasystéme, som sa neúspešne pokúšal o prijatie na CMBF. 
Nasledovali dva povinné roky Základnej vojenskej služby v Bore u Tachova(1974 – 1976). 
Bol to bolestný dotyk so životom, ktorý hraničil s ľudskosťou. Po návrate do civilného 
života som sa opäť zamestnal v Datasystéme. Šlo o štátny podnik, ktorý uvádzal do života 
socialistickej spoločnosti prvé počítače. V roku 1978, keď som tajne vstúpil do rehoľnej 
kongregácie Spoločnosti Ježišovej – ľudovo označovanej jezuiti,  som sa zamestnal 
v Kovospracujúcom podniku mesta Bratislavy. Tam som pracoval pri oprave a údržbe 
výťahov až do môjho odchodu do cudziny, do Talianska, kam som emigroval v roku 1988. 
Odišiel som už ako kňaz. Moji rodičia, ba ani moji najbližší o tom s istotou nevedeli. Mohli 
to len tušiť. Nie je ľahké odpovedať na otázku, prečo sa mladý človek rozhodne stať 
kňazom. Je v tom vplyv výchovy, príťažlivý osobný príklad nejakého človeka, ale v prvom 
rade láska ku Kristovi. Podľa vyjadrenia jedného starého misionára napr. známkou pravosti 
povolania k misijnej kňazskej činnosti je trojaká skutočnosť: človek sa musí rád modliť, 
musí mať rád ľudí a veľkodušne im slúžiť a pomáhať. To všetko z tej pohnútky, ktorú 
veriaci človek nazýva láska k Bohu. Nuž a rodina, v ktorej som vyrástol, bola školou lásky! 
Koľkokrát som si uvedomil, že jestvujú povolania, ktoré si vyžadujú špeciálnu, dlhoročnú 
prípravu, ako sú lekári, učitelia, inžinieri atď. Len na manželský život nejestvuje nijaká 
odborná príprava. Hádam aj preto toľko manželstiev sa rozpadáva. Absentuje v nich láska a 
bez lásky sa nedá žiť.

- Nie každému sa podarí dosiahnuť v kariérnom postupe taký výrazný úspech ako Vám. 
Roky sme mali možnosť počúvať Váš hlas v ranných príhovoroch Rádia Vatikán. Aká 
bola cesta k tomuto postu, čo pre Vás táto práca znamenala?

Ak by som mal hodnotiť svoju povahu, môžem povedať, že vôbec nie som výbojný. 
Priznám sa, že napriek dobrému prospechu na ZŠ a SVŠ som s ľútosťou v srdci pozoroval, 
ako moji bývalí spolužiaci úspešne absolvovali vysokoškolské štúdium. Ja som vtedy 
miestami aj ťažko pracoval a popri práci všetok voľný čas venoval štúdiu filozofie 
a teológie. Takmer desaťročný styk so všedným, každodenným životom vnímam pri 
pohľade dozadu ako dobrú školu života. Povedal by som univerzitu života. V tom čase som 
začal písať poéziu. Pre sebauspokojenie. Pred skončením štúdia teológie a kňazskou 
vysviackou sa moji predstavení rozhodli poslať ma do Ríma. Ja, ktorý som ešte s jedným 
mojím priateľom roky sníval a túžil po tom, aby som navštívil Rím, centrum kresťanstva, 



som zrazu dostal strach. Necítil som sa na to pripravený. Uvedomoval som si, že neviem po 
taliansky ... Poslúchol som ale predstaveného. Tak sa začala nová dôležitá etapa v mojom 
živote. Štúdium taliančiny, štúdium na najprestížnejšej univerzite Katolíckej cirkvi - na 
Gregorovej; práca vo Vatikánskom rozhlase; práca tlmočníka pre Vatikán, štúdium na 
univerzite vo Varšave, na Komenského univerzite v Bratislave atď. Viac ako 14 rokov 
intenzívneho nasadenia v centre kresťanstva bolo pre mňa základnou i strednou a sčasti aj 
vysokou školou. Chcem úprimne vyznať, že Boh stonásobne odmenil všetky obety, ktoré 
som mu dovtedy na ceste ku kňazstvu priniesol. Ja som si prácu vo VR nevybral. 
Predstavení usúdili, že mám predpoklady zvládnuť ju a poslali ma tam. Nuž aj ja som 
potom do redakčnej práce vložil celé svoje srdce. A ono ako keby tam bolo aj dnes, keď 
som z rozhodnutia predstavených dostal nové úlohy. V začiatkoch práce v rozhlase mi 
robilo ťažkosti, že som nevidel tvár mojich poslucháčov. Nevedel som, či sa im programy, 
ktoré som starostlivo pripravoval, páčili. Usiloval som sa preto udržiavať čo najživší 
kontakt s dianím na Slovensku. Zaujímal sa o problémy mojich spolurodákov. Vkladal som 
do vysielania naozaj srdce. S odstupom času som zisťoval, že som triafal do živého a 
nehovoril do prázdna. To ma, samozrejme, veľmi tešilo. Práca v rozhlase mi veľmi prirástla 
k srdcu, takže je ťažké povedať, či som bol viac novinárom, alebo kňazom.

- Pri našom rozhovore som sa dozvedela, že v poslednom období pracujete na Trnavskej 
univerzite ako pedagóg. Čo tvorí obsah vášho vyučovania, ako vnímate toto svoje
povolanie – poslanie?

V akademickom roku 2006/2007 som učil na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. 
Obsahom mojich prednášok bol vplyv rehoľných hnutí na rozvoj kultúry národov Európy. 
Je to nová skúsenosť, ktorá mi pomáha aspoň trochu preniknúť do spôsobu myslenia mladej 
univerzitnej generácie Slovenska. Zbieram prvé skúsenosti z tejto činnosti. V budúcom 
akademickom roku mi, zdá sa, pribudne aj čosi ďalšie. Pozorujem, že mladí ľudia, ak sú 
dobre motivovaní, sú aj vynikajúcimi študentmi. Z pohľadu pedagóga za kľúčovú pokladám 
schopnosť vedieť odovzdať vedomosti, ktoré si pedagóg nadobudol. 
Okrem toho aktívne spolupracujem so Slovenským rozhlasom, pre ktorý pripravujem 
pravidelné relácie.

- V súvislosti s Vašou prácou máte možnosť poznávať dnešných mladých ľudí. Sú iní 
ako predchádzajúce generácie ? V čom sú lepší ako my, čo by ste im vytkli?

Istý okruh mladých ľudí, myslím veriacich, poznávam počas mojej pastoračnej činnosti, 
ktorú vykonávam v Trnavskom prostredí i mimo neho. Je to sonda do ľudského vnútra. Pri 
pohľade zvonka konštatujem, že hoci sú hrdší, sebavedomejší a dravejší v porovnaní 
s mojou generáciou, naďalej ostávajú krehkí a zraniteľní. Po spoločenských zmenách v roku 
1989 sa im otvoril svet. Núkajú sa im možnosti. Sú vystavení mnohým pokušeniam. Nie 
všetci majú odvahu vykročiť do nového sveta. Mnohí ostávajú vo svojom kruhu istoty 
a bezpečia. 
Mladí ľudia majú slobodu plne v rukách, ale nie vždy s tým kráča aj ich zodpovednosť. 
Potrebujú pomocnú ruku. Rodinné zázemie je pritom veľmi dôležité.
Mladým ľuďom sa dá vytknúť, že nepoznajú a málo si ctia základy, na ktorých vyrástol a 
stojí aj ich život. Myslím spoločenské, kultúrne, národné tradície a dedičstvo. Mnohým 
chýba jasné vedomie národnej hrdosti, identity. Ale toto možno nie je celkom len ich chyba.
Páči sa mi, ako v styku s odlišnou mentalitou a kultúrou, uprostred iných národov, si 
uvedomujú svoje nedostatky i to, že len poctivým štúdiom a svedomitou prácou si možno 
zabezpečiť dôstojné životné podmienky, vysnívanú budúcnosť.



- Je o Vás známe, že píšete. Vyšiel Vám už celý rad kníh. Mohli by ste nám priblížiť 
Vaše literárne dielo?

Doposiaľ mi vyšlo 8 kníh. Zväčša s náboženskou tematikou. Vedecké monografie vyšli 
v domácich vydavateľstvách: Na vlnách Rádia Vatikán. Bratislava : Lúč, 1998. 206 s.; 
Rímske obzory. Levoča : Polypress, 1998. 106 s.; Poklad v hlinenej nádobe.  Bratislava : 
Lúč, 1999. 154 s.; Dozrievanie rodiny v ťažkostiach.  Bratislava : Don Bosco, 2001. 141 s.; 
Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu. Trnava : Dobrá kniha, 2002. 
236 s.; Svetlo na nedeľu. Trnava : Dobrá kniha, 2004. 138 s.; Verím, čo vyznávam. 
Bratislava : Dobrá kniha, 2006.  164 s.; Výzva pre kresťana. Sekularizácia, islam a dialóg. 
Trnava : Dobrá kniha, 2006. 124 s.  S pozitívnou reakciou v intelektuálnom svete sa stretla 
najmä posledná publikácia. Píšem v nej o moslimskom svete, ktorý klope aj na dvere našej 
kultúry, nášho sveta, našich miest. O islame, s ktorým sme ako ľudia vychovaní 
kresťanstvom nemali takmer nijakú skúsenosť. 

- Roky ste žili v zahraničí, Vaše návraty domov boli len príležitostné. Ako vnímate 
Slovensko, resp. Váš rodný kraj teraz, keď tu už istý čas znovu žijete? Ako sme sa 
zmenili my ľudia, naše vzťahy, hodnoty? Čo by mohlo, malo byť iné ?

Je to moja rodná vlasť. Tu žijú moji najbližší príbuzní. Keď človek cestuje autom alebo 
vlakom naprieč rodnou vlasťou, vidí nové a pekné domy, ktoré vyrástli v mestách, ale aj na 
okraji veľkých miest. Nové a rýchle autá, ktoré uháňajú diaľnicami, ale často nerešpektujú 
dopravné predpisy. Nové obchody, bary a reštaurácie, kde ale cena tovaru nezodpovedá 
príjmom väčšiny obyvateľov.  Mnoho je nového, ale človek zostal taký istý. S typickými 
národnými črtami... Iste, miestami sa zlepšil neúnosný prístup úradníkov, lekárov, 
predavačov k ich zákazníkom či klientom. Je ale čo naprávať, aby sa zahraniční hostia u nás 
cítili dobre, aby nám robili dobrú reklamu vo svojej vlasti. Aby sme sa doma cítili lepšie aj 
my všetci. 

- Dovolím si byť trochu osobná. Našich čitateľov by určite zaujímalo, ako trávite svoje 
voľné chvíle, ktoré sú Vaše obľúbené miesta na Slovensku, kde si najlepšie 
oddýchnete, čo rád čítate, aký je Váš vzťah k umeniu, športu ?

Mám rád knihy z histórie. S veľkou láskou čítam monografie miest a dedín, ktoré som 
poznal len podľa mena. S úžasom a prekvapením sa dozvedám, aké bohaté kultúrne 
dedičstvo v sebe ukrývajú. Zoznamujem sa s osobnosťami našich národných dejín. Pred 
nedávnom som sa napr. zúčastnil na konferencii o osobnosti Ladislava Hanusa. (1907 –
1994) Posmrtne vychádzajú jeho diela, ktoré nemohol publikovať za čias socializmu. Bol 
kňazom spišskej diecézy. Bol profesor, ktorý absolvoval filozofické a teologické štúdiá 
v nemeckom prostredí, kde sa zoznámil s vtedajšími vynikajúcimi odborníkmi v tejto 
oblasti. Kriticky ale s láskou k pravde napísal Pamäti svedka storočia. To je vynikajúce 
dielo. Okrem čítania kníh mám rád prírodu. Hory a lesy. My naozaj máme krásnu prírodu. 
Len si ju málo vážime. Pobyt na Orave je pre mňa vždy ako balzam na dušu. Prechádzky 
v prírode som uprednostňoval najmä počas dovoleniek, keď som pôsobil v Taliansku.
Po návrate domov sledujem, samozrejme, aj národný šport, hokej a futbal. Najnovšie tenis, 
kde sa objavili vynikajúce talenty. 
Nakoľko je mi to možné, sledujem aj politické a spoločenské dianie. 
Prekvapuje ma nespisovné vyjadrovanie v médiách. Kladiem si tiež otázku, prečo sú napr. 
naše televízne noviny niekedy len čiernou kronikou. To pôsobí depresívne. Na Slovensku je 



totiž veľmi veľa vecí na povzbudenie. Novinári si to ale ako keby nevšímali. Hľadajú len 
senzácie. Ale senzácie nie sú celou realitou.

- Nemôžem obísť ani moju obligátnu otázku : máte nejaké svoje životné vzory, resp. 
motto, ktoré Vás sprevádza Vaším životom ?

V živote som mal možnosť stretnúť veľmi vzácnych ľudí. Nehovorím úmyselne verejne 
známych, hoci som stretol aj mnohých politikov či vplyvných ľudí.  Prvý vzor, ktorý som 
mal v živote, bol môj otec. Bol obetavý do krajnosti. Láskavý. Priateľský. Nebol povrchný. 
Skôr hĺbavý typ, ktorý si najprv všetko rozmyslel a potom konal podľa svedomia a v duchu 
pravdy. Myslím, že niečo z toho sa nalepilo aj na mňa. 
Som katolícky kňaz. Neusilujem sa imitovať nejakého svätca, lebo predsa títo ľudia žili 
v inej dobe. Náš svet sa v 20. a v súčasnom storočí neslýchane rýchlo mení. Uvedomujem si 
ale, že pravidlom môjho života je, aby som to, čo hovorím iným, čo hlásam, v prvom rade 
žil ja sám. V súkromí i na verejnosti. Priznám sa, že to nie je vždy jednoduché a ľahké. Ale 
človek bez zásad je stratený. Nemá nijakú cenu nielen pred Bohom, ale ani v očiach ľudí.  

Na záver dovoľte prezradiť našim čitateľom, že po letných prázdninách by sme Vás radi 
uvítali v Giraltovciach na stretnutí s tými, ktorí radi čítajú, kde budeme mať príležitosť 
spoznať Vaše dielo a porozprávať sa o ňom.
   V mene všetkých našich čitateľov Vám ďakujem za rozhovor, ktorý určite obohatí každého 
čitateľa, želám pevné zdravie, pohodu, ďalšie tvorivé úspechy a krásne a príjemné letné dni 
naplnené pokojom a peknými zážitkami.

                                             A. Škurlová    

TOPĽANSKÉ SLÁVNOSTI

Folklór – hudba, pieseň, tanec, puto k rodnej zemi, puto k našim predkom, návrat do čias 
detstva, návrat do života našich otcov a materí. Folklórom naši predkovia vypovedali 
o svojom živote, boli skromní a málovravní, neraz viac vyspievali, ako vyrozprávali. Ľudová 
pieseň, to bol ich život, ňou vypovedali o svojom údele, o svojej práci, radostiach, starostiach, 
záchvevoch svojej duše. Do piesne vkladali svoje ťažké životné osudy, ktoré prežívali sami, 
s rodinou, dedinou, domovom, ale aj záblesky ľudského šťastia, optimizmu, túžob i radostí.
Tieto myšlienky sme sa snažili dostať aj na náš folklórny festival, ktorý sa konal v dňoch 2.a 
3. júna 2007 na mestskom amfiteátri. Náš folklórny festival bol dôkazom toho, že naši rodičia 
a prarodičia skutočne žili piesňou, hlboko prežívali jej obsah, trpeli aj radovali sa v nej. 
Pieseň, to bolo čaro ich života, našli v nej krásu hudby a poézie pieseň sa im hlboko zapísala 
do ich sŕdc.
V sobotu 2. júna sa nášmu obecenstvu v podvečer predstavili súbory: DFS Giraltovčan, DFS 
Makovička zo Svidníka, Súbor Topľanček a FS z Poľska.
V nedeľu sme začínali s upršanym počasím. Slávnosti otvoril primátor mesta Ján Rubis 
a privítal hostí z Poľska. V programe sa nám predstavili ľudový rozprávač Jožko Jožka, ktorý 



sa snažil svojím vtipom a humorným slovom rozohnať mráky, ale  nedarilo sa mu, FS 
Kamjana z Medzilaboriec, Ženská spevácka skupina z Giraltoviec, DFS Giraltovčan a FS 
Topľan, ktorý mál svoju premiéru s novými programom, a FS Chemlón z Humenného.  Celé 
popoludnie sa počasie neumudrilo,  lialo ako s krhly. Asi polhodinu pred ukončením 
programu sa začalo slniečko na nás usmievať.
Sme radi, že aj napriek zlému počasiu sa našli horliví vytrvalci a vydržali s nami až do 
ukončenia slávnosti.
         Každý rok si takýmto spôsobom  spomíname na unikátnu a nezabudnuteľnú krásu 
slovenského folklóru. Vraciame sa niekoľko storočí dozadu, do dediniek ukrytých medzi 
kopcami  a pripomíname si dávnu minulosť otcov a materí .
Preto si zachovajme svoje tradičné hodnoty, svoju priamu a otvorenú slovenskú dušu žijúcu 
s ľudovej kultúry a zachráňme aspoň to posledné. 

                         Alena Kmecová

ŠKOLSKÝ ÚRAD  V GIRALTOVCIACH INFORMUJE

Školský úrad Giraltovce je zriadený na základe rozhodnutia Krajského školského 
úradu v Prešove číslo 1/2004/0079 zo dňa 29.03.2004.  Mesto Giraltovce predložilo podľa §7 
ods.4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov návrh na vydanie rozhodnutia.

Štatutárom ŠÚ je primátor mesta pán Ján Rubis a odborným zamestnancom je od 
01.03.2007 Mgr. Jozef Kozák.

Do pôsobnosti úradu v obvode sú zaradené:
- 3 základné školy s právnou subjektivitou, a to  ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce a ZŠ 

Okrúhle. 
- 7  základných škôl bez právnej subjektivity s ročníkmi 1.- 4,. a to:  Kalnište, Kuková, 

Lúčka, Radoma,  Železník a Želmanovce.
V spádovom území ŠÚ sú:  ZUŠ Giraltovce, CVČ Giraltovce, MŠ Giraltovce, MŠ 

Kalnište, MŠ Kračúnovce, MŠ Kuková, MŠ Lúčka, MŠ Radoma, MŠ Vaľkovce, MŠ 
Železník a MŠ Želmanovce. Pri jednotlivých základných a materských školách je 
zriadených  11 školských jedální.

Náplň práce ŠÚ vyplýva z vyššie uvedeného  zákona č. 596/2003. Z pôsobnosti 
orgánov územnej samosprávy obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom 
stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy.

Okrem všeobecných povinností , prác  a zodpovednosti pracovnú náplň pracovníka ŠÚ 
tvoria najmä tieto činnosti:

- zisťuje a vyhodnocuje kvalifikovanosť zamestnancov škôl a školských zariadení  a stará 
sa o ich ďalšie vzdelávanie

- informuje o nových pedagogických smeroch, metodických postupoch, zabezpečuje ich 
distribúciu školám

- vykonáva priamu odborno-pedagogickú činnosť
- pripravuje podklady pre zmeny v sieti škôl a školských zariadení
- zisťuje skutočnosti a pripravuje návrhy právnych rozhodnutí pre zriaďovateľov
- zabezpečuje výberové konanie
- sústreďuje požiadavky škôl a školských zariadení súvisiace s materiálno-technickým 

zariadením
- rieši sťažnosti, podnety, vykonáva kontrolnú činnosť



- organizuje a zabezpečuje pracovné porady riaditeľov
- zabezpečuje štatistické zisťovania škôl a školských zariadení

Výchovno-vzdelávací  proces  v oblasti školstva je právne ošetrený rozsiahlou 
legislatívou zákonov NR SR, nariadeniami vlády , vyhláškami MŠ SR, metodickými 
usmerneniami MŠ SR, metodickými pokynmi MŠ SR, organizačnými pokynmi KŠÚ,
zvesťami, vestníkmi vlády SR, výnosmi MŠ SR a smernicami MŠ SR. Počet platných 
právnych noriem pre školstvo prevyšuje počet  200, čo je pre riaditeľov škôl pomerne 
náročné, preto z úrovne ŠÚ metodická , legislatívna a odborná pomoc je nepostrádateľná. 

Pracovné porady pre zriaďovateľov, riaditeľov škôl a školských zariadení sú zamerané 
-2-

najmä na aktuálne úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov pre daný 
školský rok, ktoré sa do značnej miery odvíjajú od finančných možnosti tej ktorej školy 
a školského zariadenia. Prenesený výkon štátnej správy je zabezpečený prostredníctvom 
normatívneho príspevku, ktorý sa tvorí z normatívu na žiaka, čo sa prejavuje enormným 
záujmom každej školy navýšiť počet jej žiakov. No žiaľ, pri poklese populácie sa to 
odzrkadľuje na postupnom znižovaní počtu žiakov v jednotlivých školách, respektíve aj pri 
poklese počtu tried. Mzdový normatív, normatív na teplo, prevádzku, výchovno-vzdelávací 
proces a na ďalšie vzdelávanie prepočítaný na počet žiakov tvorí balík prostriedkov na mzdy, 
odvody a prevádzku.  Financovanie základných  škôl, stredných škôl a školských zariadení  je 
zabezpečené zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. 

Originálne financovanie škôl ( ZUŠ, CVČ, MŠ, školských klubov , ŠJ a iných) je 
zabezpečené najmä z rozpočtu v súlade so zákonmi 564/2004 a 668/2004 Z.z. 
prostredníctvom výnosu dane obciam – fiškálnou decentralizáciou. O výške týchto príspevkov 
v konečnom dôsledku rozhoduje najvyšší orgán obce, ktorým je zastupiteľstvo. Koeficient pre 
tento rok je 1 751 ,- Sk/žiak.

Z úrovne ŠÚ poskytujem operatívne informácie z webových stránok MŠ SR, KŠÚ 
a VÚC.  Komunikácia so školami umožňuje pružne reagovať najmä na ponuku jednotlivých 
výziev, zameraných na projekty skvalitňujúce materiálnu základňu jednotlivých škôl 
a školských zariadení. Táto forma komunikácie vyžaduje denné sledovanie došlej pošty, čo 
ešte nevyužívajú všetky školy.

Skončil sa školský rok 2006-2007, riaditelia škôl spracovávajú hodnotiace správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a  podľa pedagogicko-organizačných pokynov pripravia 
dôstojné slávnostné otvorenie nového školského roka 2007-2008.

Dovoľte mi aj touto formou poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu  riaditeľom škôl 
a všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom. Prajem všetkým pedagogickým 
pracovníkom, nepedagogickým pracovníkom  príjemné prežitie prázdnin, načerpanie nových 
telesných a duševných síl do nového školského roka 2007-2008.

                                                                            Mgr. Jozef Kozák
                                                                   Školský úrad Giraltovce    



ÚSPECHY A OCENENIA ZSŠ SD JEDNOTA   V GIRALTOVCIACH

Niečo na začiatok
     Možno ma žiaci začnú volať Ander z Košíc. Veľmi rada totiž rozprávam rôzne 
„pripovidky“. A žiaci sú vďační poslucháči. Sem – tam povzbudzujúco ocenia moje 
rozprávačské schopnosti a pritom „nenápadne“ sledujú čas. Hodina tak ubieha k obojstrannej 
spokojnosti. Nedávno som si zaspomínala. Hovorila som o tom, ako som v sedemdesiatom 
štvrtom maturovala – vo zväzáckej uniforme. Spomenula som tiež zníženú známku zo 
správania môjho spolužiaka, ktorý Gagarinovi namaľoval fúziky a rohy. Spomenula som aj 
fotografiu, ktorú som zabudla poslať svojej povinnej priateľke zo Zväzu sovietskych
socialistických republík. Na fotografii som ja, moji usmievaví spolužiaci, vyorávač zemiakov, 
okolo šíre pole, havran ošarpaný ... a hore mnou dopísaný odkaz pre budovateľku socializmu 
Naš klass pri sobirani kartošky.
Rada rozprávam žiakom „pripovidky“. Čas beží, hodina sa kráti, žiaci sa tešia. Uplynul ďalší 
školský rok. Pre mňa dvadsiaty druhý, pre niektorých mnohých kolegov prvý v službách 
pedagogiky. Rozdiel vo veku a skúsenostiach nám však vôbec neprekážal. Mali sme spoločný 
cieľ. Vychovávať a vzdelávať.
Nemám rada štatistické prehľady, priemery a súčty. Zložitosť výchovy sa nedá vtesnať do 
tabuliek a náročnosť vzdelávania nevyjadrí žiadny graf. Celkom jednoducho si myslím, že 
sme v tomto školskom roku dobre  pracovali a boli celkom úspešní.
Na  matematickej súťaži  - Matboj žiakov SOŠ a SOU  Prešovského a Košického kraja  našim 
žiakom to vyšlo. Umiestnili sa na 5. mieste z 18 družstiev. Naše družstvo tvorili: Čajková, 
Hanková a Dunčáková.
V odbornej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti 2. marca 2007 v Humennom, 
v odbore 17 – pedagogika, sociológia, psychológia a problematika voľného času obsadili žiaci 
Vaňko Michal a Sebeš Pavol 2. miesto a zároveň postúpili do krajského kola, kde získali tiež 
druhé miesto. Webová stránka školy, ktorú vytvorili, je teda naozaj strieborná. Ale pre istotu 
si tam kliknite. Naša adresa www.zssgiralt.szm.sk.
V krajskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti 12.marca 2007 v Prešove v odbore 
pedagogika, sociológia, psychológia a problematika voľného času obsadili opäť žiaci Vaňko 
a Sebeš 2. miesto a zároveň postúpili do celoštátneho kola.
19. apríla 2007 na medzinárodnej súťaži žiakov gastronomických škôl GASTROCOOP 
SLOVAKIA 2007 v Námestove, v odbore kuchár, získal Dominik Kačmár zlatú medailu, kde 
pripravoval jahňací chrbát so šípkovou omáčkou a pečeň s mandľami, a Lenka Pankuchová 
v odbore predavač prezentovala cereálne výrobky a balila svadobný dar a tiež získala zlatú 
medailu.
29. apríla 2007 žiaci z odboru hostinský úspešne absolvovali barmanský kurz „ barman –
nápojár“ kde získali certifikát udeľovaný Slovenskou barmanskou asociáciou. Tento kurz bol 
aj pre laikov, ktorí mali možnosť pozorovať šikovnosť, zručnosť a rýchlosť rúk pri príprave 
nápojov.
5. mája 2007 Pavol Sebeš a Michal Vaňko na celoslovenskej prehliadke SOČ v Nových 
Zámkoch získali 2. miesto. Gratulujeme.
     V športovej oblasti mužstvo dievčat vo volejbalovom turnaji obsadilo 8. februára  2007 3. 
miesto a 6. februára v okresnom kole v halovom futbale stredných škôl vo Svidníku obsadili 
naši žiaci 3. miesto.
Ďalej sa na škole uskutočnili  akcie: Vianočná akadémia, besedy o drogách, kurzy o ochrane 
človeka a prírody. Privítanie prvákov pod názvom „Uchaľak“. MOV pripravovali každý 



mesiac pre žiakov 1.ročníkov rôzne jedlá  a slávnostné tabule, túto činnosť si žiaci 
pomenovali „Kuchárek“. Svoju zručnosť a šikovnosť preukazujú naši žiaci aj na rôznych 
recepciách a svadbách.
Všetky tieto úspechy sú výsledkom  celoročnej práce na úsekoch teoretického a praktického
vyučovania a sú dôkazom toho, že na našej škole pracujú vysoko fundovaní ľudia, ktorí 
dokážu svoje vedomosti a zručnosť odovzdať našim žiakom.

                    Sprostredkovala A. Kmecová, informácie dodali Kalafová,Šebešová a Čižmárová

Spomienky ožili

   12. mája 2007 od 11.00 h bránou Gymnázia v Giraltovciach prichádzali seniori z rôznych 
kútov Slovenska, Čiech, ba aj zo zámoria, aby po 50 rokoch od maturity zasadli do lavíc 
svojej alma mater, spomínali na roky v nej strávené,  na roky svojej mladosti a aspoň sčasti 
hodnotili aj ďalšie uplynulé roky svojho života. Potešiteľné je, že toto jubilejné stretnutie bolo 
počtom najväčšie. Prišli aj tí, ktorých sme predtým stretli iba raz, ale aj takí, ktorých sme od 
maturity nikdy nevideli. V rukách kópia maturitného tabla, hľadanie, či skôr hádanie, kto je 
kto. Och, ako sme sa len zmenili! 
   Zasadli sme do lavíc, pred nami „Spomienkoviny“ na študentské časy, aktuálny adresár 
zúčastnených i tých, ktorí nemohli prísť. K tomu pekne ozdobené perníkové srdiečko s 50-
kou a zelenou mašličkou – milá spomienka na časy dávnominulé. 
   Roku 1957 nás bolo 38; v poradí druhí maturanti vtedajšej Jedenásťročnej strednej školy. 
Z toho počtu 17 absolvovali vysokoškolské vzdelanie a ďalší si doplnili vedomosti odborným 
nadstavbovým vzdelaním. Tieto čísla ukazujú, že škola napriek počiatočným problémom 
pripravila pre život zdatných mladých ľudí. Na stretnutie prišlo 23 jubilantov – maturantov, 
ale žiaľ, 6 z nás už nie je medzi živými a ďalší pre nemoc nemohli byť na stretnutí. 
   Keď pozeráme spätne na svoju cestu životom, uvedomujeme si, že beh nášho života 
v nijakom prípade nebol výlučne len naším vlastným dielom, ale aj produktom viacerých 
udalostí a náhod i viacerých rozhodnutí, ktoré sa ustavične vzájomne splietali a modifikovali. 
Neraz nás osud hnal rýchlo dopredu, ale aj vrhol hlboko späť. Do praktického života sme 
vstúpili v druhej polovici komplikovaných päťdesiatych rokov. Prežili sme nemálo 
spoločensko-politických otrasov i zmien, ktoré sa nás bytostne dotýkali. S odstupom času 
môžeme hádam posúdiť, ako sme ľudsky i profesionálne obstáli. Iste sa nám nepodarilo 
dosiahnuť všetko, čo sme chceli. 
   Škola nám dala základ – orientáciu, ako vlastným úsilím rozšíriť a rozvíjať získané 
vedomosti, objaviť a využiť svoje schopnosti a talent. No nie každému sa rovnako darilo a nie 
ku každému bol osud žičlivý. Náš obdiv a úctu si zaslúžia tí, ktorí počas života vytvorili 
hodnoty, ktoré sa stali ozdobou ich zmysluplnej práce. Veď skutočná hodnota, to nie je sláva, 
ale to, čím sme si ju zaslúžili.
   Naša úcta a vďaka patrí nášmu triednemu profesorovi – matematikovi RNDr Michalovi 
Čverčkovi, CSc, ktorý v čase nášho dospievania sa nám venoval naplno s talentom 
vysokokvalifikovaného pedagóga a aj po skončení školy sa o nás zaujímal a prichádzal na 
naše stretnutia. Aj pre neho toto stretnutie bolo jubilejné, keďže sme boli jeho prvými 
a dokonca jedinými maturantmi. Pohárom vína sme si pripili a zaspievali jubilejné „Živio“. 
Nezabudli sme ani na študentskú hymnu Gaudeamus igitur, ktorou sme ukončili návštevu 
našej školy.
    Veľmi si ceníme, že prišiel nás pozdraviť aj terajší riaditeľ gymnázia Mgr. Juraj Auerswald 
a priblížil nám  súčasnosť gymnázia s jeho úspechmi i problémami. Teší nás, že Gymnázium 



v Giraltovciach úspešne žije a dáva mladým ľuďom vzdelanie v súlade s požiadavkami 
modernej doby. Ďakujeme za srdečné prijatie a poskytnutie triedy na úvod nášho stretnutia. 
Veľká vďaka patrí aj milej pani školníčke za pomoc pri príprave pekného prostredia. 
     Ďalším, nie menej významným bodom bolo prijatie na Mestskom úrade pánom 
primátorom Jánom  Rubisom. Cestou sme hodnotili pozitívne zmeny v meste viditeľné na 
prvý pohľad; veď niektorí z nás navštívili Giraltovce prvýkrát od ukončenia školy. Pán 
primátor nás podrobnejšie informoval nielen o hospodárskych a stavebných premenách 
Giraltoviec v období spoločensko-politických zmien, ale aj o celkovom spoločenskom a 
kultúrnom dianí v meste.  Potešilo nás, že aj on maturoval v tej istej škole ako my a vzdelaniu 
pripisuje veľký význam. Zdá sa, že je to muž na pravom mieste,  zápasiaci so súčasnými 
vážnymi problémami, usilujúci o rozvoj mesta v prospech jeho obyvateľov. Ďakujeme za 
srdečné prijatie, za neformálne rozhovory a za pekné publikácie s prekrásnou panorámou 
Giraltoviec a informáciami  o  histórii a súčasnosti mesta. Myslím, že teraz nás to zaujíma 
oveľa viac ako pred 50 rokmi a radi sa sem ešte vrátime.
   Nakoniec sme sa dostali k slávnostne pripravenej tabuli v reštauračnom zariadení Združenej 
strednej školy, zvanom Nebíčko. Všetko bolo pripravené, ako sa patrí; pastva pre oči i pre 
žalúdky s milou a ochotnou obsluhou praktizujúcich študentov školy. Pri stolovaní využili 
sme čas na osobné  spomienky a rozhovory a trochu sme si aj zaspievali. Škoda, že čas tak 
rýchlo plynul, a tak mnohé ostalo nedopovedané, ale rozišli sme sa plní emócií presvedčení, 
že to nebolo naposledy.
    Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii 
tohto jubilejného stretnutia. Ďakujem pani Márii Kecerovej , vedúcej reštaurácie  a jej 
všetkým zamestnancom a študentom, ktorí sa o nás vzorne starali. Prajeme Vám pevné 
zdravie, veľa úspechov vo Vašej práci a veľa spokojných a vďačných hostí.

                                                                      Za organizátorov stretnutia Dr. Želmíra Malatová

                 Našim gymnazistom sa opäť darilo

     Naši gymnazisti sa intenzívne venujú literárnej činnosti a každoročne získavajú nemalé 
ocenenia. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. V jeho závere študenti žali úspechy v 
krajských i celoslovenských kolách. 
     Zatiaľ najväčší úspech  sme zaznamenali v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Naše 
moderné prednesy poézie sa porotám páčili a nám to nakoniec vynieslo niekoľko umiestnení. 
V 2. kategórii získala čestné uznanie za výborný prednes o Slovensku  Kristína Ondovová 
z tercie pod vedením p. prof. Mgr. Lehetovej. V 3. kategórii Ivana Rubisová z kvinty sa 
umiestnila na 1. mieste a získala pochvalu za zrozumiteľný prednes J. Préverta. Vo 4. 
kategórii porotu zaujala Juliana Petrovičová zo septimy a získala pekné 2. miesto. Obidve 
žiačky pripravovala p. prof. PhDr. Vaľovská.   
     Ďalšie úspechy našich študentov nenechali na seba dlho čakať.
     Osobitnú cenu poroty získali žiaci prímy a tercie pod vedením p. prof. Mgr.Lehetovej a p. 
prof. Mgr. Pivovarníkovej za prácu  Povesti o našich hradoch v celoslovenskej súťaži Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. V týchto dňoch si boli prevziať ocenenie za 
prítomnosti prezidenta republiky.
    A to ešte  nie je všetko!
    Naši študenti bodovali aj v celoslovenskej súťaži Janko Hraško ešte žije v 21. storočí, kde 
získali ocenenia a titul magister hraškológie za literárne práce o Jankovi Hraškovi. Žiačka 



Mária Digoňová zo sekundy pracovala pod vedením p. prof. PhDr. Vaľovskej. Študentov 
Máriu Capovú zo 4. A a Matúša Hlibokého  z 2. A pripravoval p. prof. Mgr. Čorej.
    Najmenší žiaci sa zapojili s p. prof. Mgr. Lehetovou do literárnej súťaže časopisu Vrabček  
a Timea Palšová z prímy mala uverejnenú najlepšiu prácu. 
    Učitelia slovenského jazyka a literatúry i žiaci v našej škole pracujú naplno a hlavne 
srdcom, čo sa prejavilo i na výborných výsledkoch.
    A to vždy poteší!   

Empirizmus kontra racionalizmus
(Esej)

          Dlhotrvajúce pohľady do zrkadla v snahe nadviazať kontakt s novým priateľom... Zase 
niekde vonku počas letného dňa nekonečné hry na schovávačku, keď najlepšou skrýšou sú 
vlastné dlane. Zážitky gigantických rozmerov pre batoľa stále znova vyrážajúce úsmev na 
tvári pána Vševediaceho, ktorý bol pred pár rokmi takým istým. 
          Ten povznášajúci pocit, sprevádzaný pýchou rodičov pri pohľade na zlom, kedy sa 
malý subjekt  svojou vlastnou snahou a celou bytosťou stotožní s objektom v zrkadle, je 
štartom na ceste, trvajúcej pár okamihov a končiacej opäť niekde na začiatku.
          Tento malý zázrak pripisujeme ratiu, ktorým si evolúcia uplietla na seba vlastný bič, 
ktorý sa klérus snažil desaťročia udržať v rehoľnej cele, ktorému vek svetla vložil do úst 
spupnosť, na ktorý sa dnes odvolávame, hoci stále márne. Ten motor, ktorý by nás mal hnať 
dopredu, však potrebuje svoju pohonnú látku, lebo ani on, ani nič, čo bolo v ňom ako idea 
a zákonite nadobudlo formu, nemá prívlastok perpetum.
          Iba zlaté žezlo nikdy nestačilo k udržaniu moci. Do rúk mocnára predsa 
bezpodmienečne patrí aj zlaté jablko, aby dovolilo demonštrovať  harmóniu, súlad, úplnosť 
a ucelenosť. Každý zmysel človeka sa v ňom trbliece a vyníma farbou smaragdu, rubínu či 
diamantu. Niektorý z nich sa zaskvie len na pár sekúnd, hoci v sebe skrýva hodnotu. Avšak 
celý súhrn týchto maličkých krás vytvára prepotrebnú nádheru, ktorá sa stáva priam 
ambróziou nielen pre dušu, ale aj pre náš rozum.
          Prečo musím riešiť vec a násilne sa stavať k  pojmu verzus, keď potrebná je jedine 
implikácia, a ďalej hľadať odpoveď, ktorá netúži mať otázku? Nie je predsa dôležité 
prvenstvo, aspoň nie tak ako túžba po pocite byť medzi tými, ktorí majú pravdu, a preto sú 
prví. Načo sa zaoberať žabomyším sporom o tom, či bolo prvé vajce, či sliepka? Je to 
relevantné, keď jedno bez druhého by nenaplnilo svoj účel? Má to zmysel, keď jediné, čo 
pomôže dieťaťu pred zrkadlom, je dotyk a pohladenie matky? 
Zo zázračného COGITO ERGO SUM ihneď vyplynie ESSE EST PERCIPI. Tézy, stojace na 
opačných póloch, a predsa spájajúce mnohosť poznania.
          Veď nie je hriech a poníženie prijať pravdu takú, aká je. Pohár ľadovej či horúcej vody 
môže našim ústam ublížiť, no ovlaží a povzbudí  iba čaša vlažného nápoja.

Literárna práca zaslaná do súťaže Ihnátove Hanušovce.

                                                                                                                    Mária Capová 4.A
                                                                                                                 Gymnázium Giraltovce

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK  GYMNÁZIA



          Posledný júnový deň prevzali žiaci základných a stredných škôl na celom Slovensku 
svoje vysvedčenia, ktoré sú zrkadlom ich celoročnej práce. Tak ako sa v našich rodinách 
podrobne hodnotí celoročná práca jednotlivých členov rodiny na základe donesených 
vysvedčení, tak sa podrobne hodnotia na všetkých našich školách dosiahnuté výsledky 
v školskej i mimoškolskej činnosti žiakov. Členovia pedagogických kolektívov na svojich 
záverečných poradách poukazovali nielen na dosiahnuté úspechy svojich zverencov, ale aj na 
nedostatky a problémy, s ktorými v priebehu uplynulého školského roka zápasili.
     Pozrime sa, ako prebehol školský rok na našom gymnáziu s 8-ročnou a 4-ročnou formou 
štúdia. Našu školu navštevovalo 342 žiakov, z toho 202 dievčat a 140 chlapcov, z ktorých 127 
prospelo s vyznamenaním, 108 prospelo veľmi dobre, 105 prospelo a 2 žiaci neprospeli. 53 
žiakov skončilo s čistými jednotkami.
     V tomto školskom roku svoje stredoškolské štúdium ukončilo úspešným absolvovaním 
maturitnej skúšky všetkých 62 maturantov, ktorí sa zároveň prihlásili na vysokoškolské 
štúdium.
        Nepoľavili sme v aktivite v záujmových krúžkoch ani v tomto školskom roku. Na škole 
pôsobilo 34 záujmových krúžkov, žiaci ktorých sa s úspechom zapojili do okresných, 
krajských i celoslovenských súťaží.
     Najviac ocenení získali žiaci z jazyka slovenského a literatúry. V súťaži v prednese povesti 
„Šaliansky Maťko“, okresné kolo sa konalo v našej škole po prvýkrát, 1.m. v 2. kat. obsadila 
Veronika Strončeková z primy a v 3. kat.1.m. Lívia Staškovičová z tercie (obe pripravovala 
Mgr. Lehetová). V prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ boli naši žiaci úspešní vo 
všetkých kategóriách. V 2.kat. (5.-7.roč.) 1.m. v okr. kole získala Kristína Ondovová z tercie 
a v kraj. kole Čestné uznanie (pripravovala Mgr. Lehetová). V 3. kat. (8.-9.roč.) na 1.m. sa 
umiestnila Ivana Rubisová z kvinty, ktorá zároveň v kraj. kole vybojovala 1.m. a  postúpila do 
celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-30.9.2007 v Dolnom Kubíne. V tej istej 
kategórii v próze 2.m. v okr. kole získala Natália Gdovinová z kvarty (obidve pripravovala 
PhDr. Vaľovská). V 4.kat. 1.m. v próze dosiahla Veronika Havrilová zo sexty (pripravoval 
Mgr. Čorej) a 1.m. v poézii Juliana Petrovičová zo septimy a 2.m. v kraj. kole (pripravovala 
PhDr. Vaľovská). Veľmi pekné ocenenia získali naši žiaci aj v súťažiach vo vlastnej tvorbe. 
V Pavlovičovom literárnom Svidníku v kat. poézia obsadila 2.m. Beáta Šimková z primy 
a 3.m. v próze Adela Rokytová taktiež z primy (obidve viedla Mgr. Lehetová). 1.m. v próze 
starších žiakov získala Mária Capová zo 4.a (viedol Mgr. Čorej) a 2.m. v poézii Peter Cigan 
z oktávy (viedla PhDr. Vaľovská). Časopis pre deti Vrabček vyhlásil súťaž na tému hračka. 
Aj tu sa zapojilo 5 žiakov z primy, z nich najlepšia báseň Tímey Palšovej bola zverejnená na 
stránkach tohto časopisu (viedla Mgr. Lehetová). V celoslovenskej súťaži „Janko Hraško ešte 
žije v 21. storočí“ Magister hraškológie získali Mária Capová zo 4.a, Matúš Hliboký z 2.a 
(viedol Mgr. Čorej) a Mária Digoňová zo sekundy (viedla PhDr. Vaľovská). Veľmi úspešní 
boli žiaci primy (Galík, Juríková, Lukáčová, Pavlíková,  Rokytová,  Strončeková, Šimková, 
Tchuríková, Verčimaková) a tercie (Andrijková, Džomeková,  Eliášová, Katingerová, 
Kristiňáková, Molitorisová, Ondovová, Potičná, Staškovičová, Šima, Zajac), ktorí 
v celoslovenskej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko“ za účasti štátov Srbska, 
Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny získali pod vedením Mgr. Lehetovej za literárnu časť 
a Mgr. Pivovarníkovej za výtvarnú časť s triedou sekunda (Fečová, Kolesárová, Hrušková, 
Guľová, Čabalová, Štefániková, Kmecová, Pališinová D., Pališinová L., Sabol, Daňko) 
Osobitnú cenu poroty v Nových Zámkoch.  Aj v celoslovenskej súťaži „Ihnátove Hanušovce“ 
naša škola dostala Čestné uznanie (Mgr. Lehetová, PhDr. Vaľovská, Mgr. Čorej).
     Aj tohto roku sme sa zapojili do olympiády z anglického jazyka, v ktorej Klaudia 
Šoltésová v krajskom kole získala 6. miesto (pripravovala Mgr. Lehetová) a v okresnom kole 
na druhom mieste sa umiestnila Dagmar Študyová z 2.a (pripravovala Mgr. Čorbová).



     Veľmi pekné výsledky dosiahli naši žiaci aj v matematike pod vedením svojich 
vyučujúcich. V Pytagoriáde v okresnom kole si 1. miesto odniesol Lukáš Varga z primy a 3. 
miesto Mária Digoňová zo sekundy. Úspešnými riešiteľmi boli Lívia Staškovičová 
a Miroslava Molitorisová z tercie. Všetkých žiakov pripravovala Mgr. Čižeková. Veľmi dobre 
si počínali naši žiaci aj v Matematickej olympiáde. V okresnom kole. 1.miesto získala 
Dominika Pališinová zo sekundy a Lívia Staškovičová z tercie, 3. miesto získali traja žiaci: 
Lukáš Varga a Jaroslav Križánek z primy, Miroslava Molitorisová z tercie, úspešnými 
riešiteľmi boli Gabriel Matik a Peter Cyprich z kvarty. Aj týchto žiakov viedla Mgr. 
Čižeková. Vynikajúce umiestnenie v medzinárodnej súťaži Matematický Klokan získali 
Lukáš Varga z primy, Gabriel Matik z kvarty (viedla Mgr. Čižeková) a Ján Čabala zo sexty 
(viedla RNDr. Bogľarská), úspešnými riešiteľmi boli Matúš Mariňák zo sexty (RNDr. 
Bogľarská a Peter Cauner z 2.a (Mgr. Bačkayová). 
     V tomto školskom roku nádherné umiestnenie získala Marianna Križánková z kvinty, ktorá 
v chemickej olympiáde dosiahla 2. miesto (pripravovala Mgr. Bačkayová). V biologickej 
olympiáde v kat. E v okresnom kole 1. miesto obsadila Mária Digoňová a 3. miesto Dominika 
Pališinová, obidve zo sekundy a zároveň v krajskom kole sa stali úspešnými riešiteľkami. 
V kat. C v tej istej súťaži v okresnom kole 1. miesto obsadila Veronika Andrijková, 2. miesto 
Miriam Deutschová a 3. miesto Ivana Rubisová. Všetky tieto dievčatá z kvinty postúpili do 
krajského kola. Tu si počínali tiež výborne. 1. miesto v projektovej časti získala Ivana 
Rubisová a 3. miesto Veronika Andrijková, zároveň Ivana Rubisová sa stala úspešnou 
riešiteľkou v projektovej časti v celoslovenskom kole. Všetky dievčatá v biologickej 
olympiáde pripravovala RNDr. Bogľarská.
     Vynikajúce výsledky zaznamenali naši žiaci aj v športe. Získali 3. miesto v regionálnom 
kole stredných škôl vo futbale pod vedením PaedDr. Bačkaya ( Geffert, Remeta, Billý, 
Čabala, Vertaľ zo sexty, Čorba zo septimy, Stekla z 1.a, Cauner, Marko z 2.a, Mihok z 3.a). 
V okresnej volejbalovej súťaži st. žiaci obsadili 3. miesto vo volejbale (Pankuch, Verimák, 
Lukáč, Mitaľ L., Biroš z kvarty, Pankuch S., Čorej, Štefánik, Paľa z kvinty) a 3.miesto v 
okresnom kole stredných škôl v basketbale (Čabala, Billý, Varga zo sexty, Čorba J. zo 
septimy, Stekla z 1.a, Kočiš z 2.a, Peleščák z 3.a). Na obidve súťaže ich pripravoval PaedDr. 
Bačkay. Naši žiaci nezaostávali ani v atletike. V cezpoľnom behu jednotlivcov 1. miesto 
v okresnom kole získala Gdovinová z kvarty, 2. miesto Pankuch z kvinty a zároveň družstvo 
školy získalo 1. miesto (Gdovinová, Pankuch P. z kvarty, Andrijková, Štrusová, Pankuch S., 
Štefánik z kvinty). Na všetky súťaže v atletike dievčatá pripravoval Mgr. Pališčák a chlapcov 
PaedDr. Bačkay. Beh na 3000 metrov hravo zvládol Čabala zo sexty, ktorý sa umiestnil na 1. 
mieste, v behu na 800 metrov 1. miesto obsadila Čellárová zo septimy. Ďalšie prvé miesta 
v skoku do diaľky obsadili Čellárová (septima) a Billý (sexta), v skoku do výšky Antolíková 
(septima), v hode diskom Billý (sexta), Tomková (2.a) a v hode oštepom Vertaľ (sexta) 
a Sočuvková (septima). Dobre si počínali aj v tenise, keď 1. miesto v okresnom kole získal 
Čabala (sexta) a 3. miesto Kočiš (2.a), pripravoval ich PaedDr. Bačkay.
     Veríme, že po takýchto úspechoch našim žiakom a učiteľom dobre padne zaslúžený  
dvojmesačný oddych. Riaditeľ Gymnázia v Giraltovciach ďakuje všetkým študentom 
i vyučujúcim za dosiahnuté výsledky v uvedených súťažiach  a                                                                                                                                                                                                           
za úspešnú reprezentáciu  svojej školy a svojho mesta.

                                                                                   Mgr. M. Lehetová
                                                                                         Gymnázium  Giraltovce

NOVÉ PROJEKTY NA NAŠOM GYMNÁZIU



    Gymnázium v Giraltovciach sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, z ktorých 
získava financie na modernizáciu vybavenia  školy a  na podporu rôznych aktivít nielen pre 
žiakov  a zamestnancov školy,  ale aj pre širokú verejnosť.
Školský rok 2006/07 bol v tejto oblasti pre našu školu veľmi úspešný. Realizovali sme tieto  
projekty:

Otvorená škola – ŠPORT(výzva MŠSR), bola zameraná na vybavenie posilňovne novými 
posilňovacími zariadeniami a na rôzne telovýchovné aktivity spojené so súťažami pre 
našich študentov. Verejnosti aj domácim zamestnancom sme ponúkli aerobik v našich 
priestoroch školy.

Ďalším úspešným  projektom  Otvorená škola- INFOVEK(výzva MŠSR) sme vybavili 
školu ďalšími informačno -  komunikačnými technológiami a realizovali sme niekoľko 
kurzov na zvýšenie zručnosti práce s počítačom a práce s digitálnym fotoaparátom pre 
učiteľky z materských škôl, rodičov našich študentov  a širokú verejnosť. Jednotlivé 
kurzy viedli skúsení lektori – Ing. Meščanová, Mgr. Maťaš, Ing. Ďuraš.

Ponukou ďalších počítačových kurzov, ako aj internetovej čajovne  pre verejnosť sme 
splnili hlavný cieľ projektu Digitálne štúrovstvo(výzva Min. dopravy) a ponúkli sme 
našim spoluobčanom nielen materiálno technické vybavenie našej školy, ale aj 
certifikovaných lektorov Microsoft IT Academy.

Projektom Revitalizácia školských knižníc (výzva MŠSR) chceme ponúknuť našim 
študentom, ako aj našim spoluobčanom  zapožičiavanie odbornej literatúry, ako aj 
poskytnutie potrebných konzultácií.

Veľmi sa tešíme, že naši študenti budú môcť používať pri štúdiu cudzích jazykov v novom 
školskom roku jazykovú učebňu  vybavenú výpočtovou technikou s potrebným 
výučbovým softvérom a s pripojením na internet. Gymnázium v  Giraltovciach  ďakuje
Slovenskej sporiteľni a. s., ktorá finančne podporila technické vybavenie 
multimediálneho jazykového laboratória v rámci Programu rozvoja kvality výchovno 
- vzdelávacieho procesu na stredných školách v Slovenskej republike.

29 žiakov septimy   bolo úspešných  aj v celoslovenskom projekte firmy ENERGIZER, 
kde zo všetkých zapojených tried v rámci Slovenska  svojimi vedomosťami 
z prírodovedných predmetov  sa umiestnili na 1. mieste a získali lyžiarske kombinézy a 
týždenný lyžiarsky pobyt vo Vysokých Tatrách.

Spolupracujeme aj s UK v Bratislave, kde sme sa zapojili  do projektu  ProVek, ktorý si 
kladie  za cieľ prezentovať prírodné vedy pomocou videokonferencií so zámerom 
motivovať študentov k štúdiu prírodovedných odborov.

Nesmieme zabudnúť ani na študentov zapojených do rôznych teleprojektov- projektov na 
diaľku, ktoré spočívali v spolupráci dvoch alebo viacerých škôl, ktoré spoločne riešia 
projekt na jednu tému. Študenti  sa mohli prezentovať a pri svojom skúmaní a bádaní 
využívať svoje znalosti a zručnosti z viacerých predmetov.

V súčasnosti  sme sa zapojili do ďalších projektov, ktoré by sa mali začať  realizovať 
v jesennom období. Sú to tieto projekty:

Otvorená škola- Šport
Multimediálne jazykové laboratórium
Citibank- vzdelávanie z oblasti finančníctva
FSR- Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Otvorená škola 2007
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

                                                                          Ing. Ingrid Meščanová – Gymnázium           
                                    Giraltovce



Č A S    S T R E T N U T Í

   „Žiaden človek nie je inému človeku úplne cudzí. Človek patrí človeku. Človek má na 
človeka právo. Otvorte oči a hľadajte, kde nejaký človek potrebuje trochu času, trochu 
priateľstva, trochu práce iného človeka.“ Tieto slová A. Schweitzera sme v poslednom čase 
v našom meste splnili takmer do písmena. Nikdy predtým sa za taký krátky čas neuskutočnili 
také významné podujatia na pôde nášho mesta ako v posledných mesiacoch. Významné 
svojím obsahom aj dosahom až  za hranice nášho Slovenska, rovnako významné účasťou na 
ich prezentácii a konané v zastúpení štátnych predstaviteľov, dôležitých zahraničných hostí, 
zástupcov dôležitých inštitúcií, pestrosťou účastníkov týchto konaní. A to všetko v perfektnej 
organizácii, zosúladení všetkých detailov a celkovom zvladnutí týchto nesmierne náročných 
programov.
   O celom dianí čitateľov podrobne informujeme v našom Spravodajcovi. Dovolím si však 
niekoľko osobných postrehov a poznámok, tiež poukázať na pestrosť a rôznorodosť stretnutí 
konkrétne v našom meste. Jednou z najväčších a najlepšie zorganizovaných bolo podujatie 16. 
mája – otvorenie Medzinárodnej putovnej výtvarnej výstavy zdravotne postihnutých detí 
a mládeže. Garantom celého podujatia bola ŠZŠ, na pôde ktorej sa konala výstava za účasti 
vzácnych hostí z domova i zo zahraničia, rovnako aj kultúrny program detí z domácich 
i zahraničných zariadení.
   30. mája navštívil naše mesto Prof. Ph Dr. Pavol Mešťan, Dr. Sc., riaditeľ Múzea židovskej 
kultúry z Bratislavy. Návšteva súvisí s projektom na obnovu židovského cintorína v našom 
meste. Spolu s autorom projektu Mgr. P. Kimák- Fejkom, riad. ŠZŠ,  na pôde ktorej sa 
stretnutie konalo, ako inak, tiež si prezrel spomínanú výstavku, ktorá si znova vyslúžila veľké 
uznanie. Veľkej pozornosti sa výstava tešila aj 1. júna, kedy naše mesto z príležitosti osláv 
MDD navštívil podpredseda vlády p. Dušan Čaplovič a veľvyslanec Izraela na Slovensku. Ak 
najvzácnejší hostia prezentovali myšlienku, „ že malé mestá často predstihujú svojou 
aktivitou, nápadmi, zanietením a precíznosťou realizácie aj veľké mestá,“ tak táto myšlienka 
rezonovala aj za hranicami nášho Slovenska o pár dní neskôr.
   V pondelok k večeru som mala zaujímavý telefonát až z Bukurešti s radostným 
konštatovaním, čo všetko pozitívne a veľkolepé sa v Giraltovciach odohráva. To boli 
informácie od p. D. Čaploviča, ktorý po piatkovej návšteve Giraltoviec už bol v Rumunsku. 
Vyjadril veľké uznanie aj obdiv perfektnej organizácii podujatia a všetkému, čo 
v Giraltovciach videl a zažil. Jeho veľké prekvapenie ešte len nastalo, keď manželka nášho 
veľvyslanca p. E. Šothová / Ivanisková/ povedala, že je Giraltovčanka. A v tej chvíli bola na 
to veľmi hrdá. Potrebovala tieto pozitívne pocity odovzdať do Giraltoviec aspoň touto cestou.
   Mestský park s amfiteátrom 1. júna patril predovšetkým našim školám a ich deťom 
s bohatým programom, atrakciami / požiarnici s technikou, policajti so psom/, vrátane účasti 
atraktívneho hosťa I. Majgu. Garantom týchto osláv bolo CVČ. Bohatý program tohto dňa 
pokračoval o 13, 00 hod. konferenciou na tému : Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne sociálne 
znevýhodnených skupín obyvateľstva v zasadačke MsÚ. Vyhodnocoval sa dvojročný projekt 
realizovaný na ZŠ pod záštitou Európskeho sociálneho fondu. A znovu za účasti 
výnimočných hostí, ktosi z rečníkov poznamenal, že je to priam historická / výnimočná / 
udalosť na pôde nášho mesta. Pripájam sa k tomu konštatovaniu, bola to aj pre mňa 
výnimočná udalosť, veď len druhýkrát som mala možnosť osobne sa stretnúť s takou 
osobnosťou známou v učiteľských kruhoch, akou Prof. Miron Zelina už desaťročia 
je./Súčasne je aj poradcom Ministra školstva/. Spolu s ním boli prítomní ešte dvaja pracovníci 
z MŠ a ďalší významní hostia. Priebeh a náplň programu konferencie bude podrobnejšie 



publikovaný, ja len s ľútosťou konštatujem, že naši učitelia nevyužili túto jedinečnú možnosť, 
možnosť získať informácie všetkého druhu vo svojej oblasti, možnosť položiť akúkoľvek 
otázku najmä na neformálnom stretnutí už v štvrtok večer a potom v piatok. Takéto ucelené 
informácie, takýto pohľad na súčasné školstvo, pripravované zmeny, neposkytnú žiadne 
médiá. Žiaľ, túto možnosť využila sotva desiatka učiteľov, prevažne z materskej školy.
   Stretnúť priateľov, spolupracovníkov súčasných aj niekdajších, kolegov z iných DSS, 
obohatenú kultúrnym programom, umožnili oslavy 45 rokov trvania nášho DSS, to všetko tiež 
v jeden májový deň – 17.  Veľké prípravy, bohatý program a perfektné zvládnutie. Topľanské 
slávnosti zasa umožnili stretnutie milovníkov folklóru, kultúrne vyžitie bohatým programom 
našich súborov aj hostí z iných miest aj z Poľska. Žiaľ, počasie tohto roku bolo zvlášť 
nepriaznivé.
    „Kde nejaký človek potrebuje trochu času, trochu priateľstva,“ píšem v úvode. Aj tomuto 
odporúčaniu bolo vyhovené. Každá udalosť, podujatie nám ukrojí z nášho času, a je to práve 
o tom, dať, darovať či obetovať ho. Myslím, že toto stretnutie môžeme nazvať stretnutím 
priateľov, priateľov – kolegov, priateľov – priaznivcov a obdivovateľov ich – jeho hudobného 
majstrovstva. Takým bolo stretnutie na koncerte pri príležitosti 50 – tin Mgr. P. Zajaca, 
koncerte „šitom na mieru,“ len pre jubilanta od žiakov a kolegov.                                                                           
A znovu máj a jedno z ďalších vzácnych stretnutí jubilantov už v pokročilejšom veku. Pred 
50-timi rokmi boli druhými absolventmi našej JSŠ / Jedenásťročnej strednej školy/. Po 50 
rokoch ich prišlo 26, aj z USA a Prahy, niekoľkí nemohli, iní už neprídu nikdy. Prijatie na 
gymnáziu p. riaditeľom, prijatie u primátora na MsÚ a končiace na posedení v „Nebíčku“. 
A znovu veľká spokojnosť, úroveň prijatia nad očakávanie a uznanie nášmu mestu. Vzácnosť 
tohto stretnutia spolužiakov aj s triednym učiteľom po polstoročí môžu oceniť len oni sami.
   V jedno piatkové popoludnie zazvonili pri bráne. Početná skupina mojich posledných 
žiakov, teraz už osemnásťročných. Mať pred sebou už dospelých „ svojich“ žiakov,  počúvať 
všetko a o všetkom, byť zvedavá a dozvedieť sa, to je stretnutie nie všedné, to je vzácnosť. Ja 
tomu hovorím, „bonus“ pre učiteľa dôchodcu. Takým bolo aj ďalšie piatkové stretnutie 
z osemročného gymnázia po úspešnom zmaturovaní, šťastní a už s konkrétnou predstavou, čo 
ďalej. Pred nami je leto, čas prázdnin, dovoleniek, čas návštev, stretnutí. Detí a rodičov, 
vnúčat a starých rodičov, priateľov, kolegov, známych, ale aj tých, ktorí naň čakajú, ktorí nás 
potrebujú, skrátka – stretnutia. Veď „ človek patrí človeku.“ A ja dodávam, že takéto 
stretnutia patria k najvzácnejším chvíľam v živote.

                                                                                                           M. Gazdičová

OSLÁVILI  PIATE VÝROČIE

    25. mája oslávilo neštátne zdravotnícke zariadenie Poliklinika ILB Giraltovce 5. výročie 
svojho vzniku. Počas uplynulých 5 rokov sa  ILB postupne rozrástlo na zariadenie 
zamestnávajúce 36 pracovníkov, aj keď niektorých z nich iba na čiastočný úväzok. Dnes  tu 
pracujú mnohí špičkoví lekári, odborníci, ktorí do Giraltoviec dochádzajú, ošetrujú pacientov, 
v prípade potreby ich  hospitalizujú v nemocniciach, kde sami zväčša zastávajú významné 
posty, resp. dosiahli vysokú profesionalitu po absolvovaní II. atestačnej skúšky. Výhodou 
tohto postupu je, že ich majú v priamom ošetrení, a teda pod  sústavnou kontrolou   aj po 
návrate z nemocnice späť do domáceho doliečovacieho procesu.



 Poliklinika ILB pracuje prevažne v priestoroch mestskej polikliniky, asi 40% svojej činnosti 
realizuje   v budove bývalej elektrárne, ktorú   premenila na príjemné prostredie slúžiace 
pacientom, ktorých sústavne pribúda. Dochádzajú sem za kvalitným ošetrením i moderným 
prístrojovým vybavením.
ILB tu sústavne rozširuje svoje priestory, nedávno zmodernizovala ordináciu interného lekára, 
ktorá je bezbariérovo vybudovaná.  Tvoria ju dve vstupné miestnosti pre zdravotné sestry –
jedna ako prijímacia, druhá slúži na vyšetrenie, v tej je moderný prístroj na vyšetrenie srdca 
so spirometrom.
Tretiu miestnosť tvorí ambulancia, v ktorej sa  striedajú dvaja lekári – MUDr. Slivka, ktorý 
k nám dochádza z 1.internej kliniky Fakultnej nemocnice v Prešove. Získal si už počas svojho 
ročného pôsobenia u nás vysoký kredit u pacientov nielen pre svoju odbornú zdatnosť, ale aj 
pre svoj ľudský prístup a pochopenie pacientov. V ambulancii ho strieda MUDr. Vašková, 
ktorá sa špecializuje na interné a diabetologické choroby.
Konateľka Polikliniky ILB PhDr. Lucia Imreová s uznaním hovorí o práci Mestského 
podniku služieb, ktorý realizoval prestavbu bývalých garáží na moderné priestory novej 
bezbariérovej ambulancie  a vykonal ju k plnej spokojnosti majiteľa i pacientov.
Na poschodí sa využíva moderný ultrazvuk, ktorý slúži na vyšetrenie štítnej žľazy, prsníkov a 
orgánov brušnej dutiny – žlčníka, obličiek, ženských orgánov. Prístroju vládne MUDr. Guľa, 
pracuje sa na  zakúpení moderného ultrazvuku vyššieho rádu, ktorý bude slúžiť na cievne 
vyšetrenia. Prístroj pomôže najmä MUDr. Stracenskej pri liečení a diagnostikovaní rôznych 
opuchov nôh či pri pocite „ťažkých nôh.“
     Spomínané 5. výročie vzniku ILB oslavovali zamestnanci na Čepcove a spojili ho so 
súťažou o najlepší koláč. Zdravotné sestry i lekárky – účastníčky tejto súťaže, pripravili 15 
rôznych sladkých špecialít, víťazka si odniesla reprezentačný putovný pohár.
Prednedávnom sa ILB rozlúčila so svojou dlhoročnou pracovníčkou p. Schrenkovou, ktorá 
odchádzala do dôchodku. Vedenie ILB je s jej prácou v laboratóriu výsostne spokojné, a tak 
p. Schrenková ostáva naďalej pracovať vo svojom „kráľovstve“ už ako dôchodkyňa. Aj touto 
cestou jej vedenie chce vysloviť poďakovanie za precíznu a spoľahlivú prácu na jej 
pracovisku.
Aké sú plány Polikliniky ILB na najbližšie obdobie? Tým bezprostredným je zakúpenie 
spomínaného diagnostického cievneho ultrazvuku. Snahou zdravotného  zariadenia ILB nie je 
len   liečba, chcú sa zamerať na prevenciu a regeneráciu ľudského organizmu, rôznymi 
modernými procedúrami oslabovať negatívny vplyv životného prostredia na človeka. Tomu 
budú slúžiť prístroje, ktoré sú už zakúpené. Jedným z nich je  detoxikačný aparát, ktorý má 
schopnosť očistiť organizmus od škodlivých látok. V neďalekej budúcnosti chcú zaviesť aj 
oxygeno-terapiu, čiže liečenie kyslíkom, zatiaľ sa pracuje na rekonštrukcii priestorov. Obe 
formy liečenia budú prebiehať na komerčnej báze, budú sa však zohľadňovať finančné 
možnosti našich občanov.
Poliklinika ILB chce ďalej rozširovať svoje priestory, časť svojich činností bude aj naďalej 
realizovať v priestoroch mestskej polikliniky. Jej hlavným cieľom, ako mi prezradil MUDr. 
Peter Imre, je zachovať vysoký štandard medicíny v našom meste. Je v našom spoločnom 
záujme, aby sa tento ambiciózny cieľ naplnil.
Na priateľskom posedení  pri príležitosti 5. výročia Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o.

- neformálna súťaž o najlepší koláč – nultý ročník. Do súťaže sa zapojilo 15 súťažiacich 
/zdravotné sestry, lekárky, ostatný personál/, víťaz získal putovný pohár a víťaznú 
varešku.

Výsledky súťaže:

1.miesto Miriam Kočišová         Ovocná torta                            rehabilitácia
2. miesto  Mária Schrenková      Marhuľovo – likérové rezy     laboratórium



3. miesto   Melánia Prusáková      Sacherová torta      praktická ambulancia Dr. Maťaša

                                                                                                  A. Škurlová

KRAČÚNOVCE OSLÁVILI 660. NARODENINY

Narodeniny sú zvyčajne pekným a príjemným dôvodom na stretnutia blízkych a priateľov. 
Ak má narodeniny obec, je o to väčší dôvod , aby sa stretli príslušníci komunity, ktorá toto 
ľudské spoločenstvo tvorí, prispieva k jeho rastu, všemožne ho zveľaďuje, realizuje tu svoje 
ľudské  sny.
Kračúnovce, tretia najväčšia obec okresu Svidník (po okresnom meste a susedných 
Giraltovciach), si v dňoch 16.a 17. júna pripomínali 660. výročie prvej písomnej zmienky 
o svojej obci, v ktorej v súčasnosti žije 1147 obyvateľov.
Dvojdňové oslavy sa začali stretnutím hostí na Obecnom úrade, kde ich uvítal súčasný 
starosta PaedDr. Branislav Baran. Priateľské zvítanie, pozdravy tých, ktorí sa dlhšiu dobu 
nevideli, a potom už presun na slávnostne vyzdobený miestny štadión, kde sa na slávnostnej 
akadémii predstavili žiaci miestnych škôl v pôsobivom kultúrnom programe. Predchádzali mu 
slávnostné príhovory vzácnych hostí a, samozrejme, úvodný uvítací prejav starostu obce 
PaedDr B. Barana.  Zdôraznil v ňom  históriu obce od  r. 1347 po súčasnosť. Upriamil  sa na 
súčasný dynamický rozvoj obce a ten je možný aj vďaka poslancom , ktorí sa ochotne 
podieľajú na plnení úloh prispievajúcich k jej neustálemu rastu. Starosta obce vníma život ako 
„pohyb v čase, ako štafetu múdrosti, lásky a porozumenia“, kde hlavnú rolu zohrávajú ľudia 
žijúci v spoločnom priestore a čase.
Podobným apelom na prítomných bol aj slávnostný prejav čestného hosťa osláv- poslanca NR 
SR p. Haľka, ktorý od starostu obce obdržal aj Pamätný list . Okresný úrad vo Svidníku 
zastupovala Dr. Helena Petrisková, ktorá po príhovore odovzdala čestné uznanie obci 
Kračúnovce, jej občanom a starostovi.
Ku gratulantom sa pridal aj predseda ZMOS-u Horného  Šariša p. Pavol Ceľuch a zástupca 
družobného mesta Rzymanow z Poľska p. Wojciech Farbianec. Kultúrny program v podaní 
žiakov materskej školy si získal zaslúženú pozornosť i srdcia divákov i hostí. Dramatizácia 
rozprávky P. Dobšinského Múdry Maťko a blázni, ktorú nacvičili vyučujúci ZŠ Mgr. Igor 
Diky a Mgr. Silvia Baranová so svojimi žiakmi, zaujala všetkých prítomných svojím takmer 
profesionálnym predvedením. Jej hudobno- dramatické spracovanie zvládli detskí herci, 
speváci a tanečníci naozaj bravúrne. K nádherným hudobným zážitkom patrilo aj vystúpenie 
akordeónového a speváckeho súboru  zo ZUŠ v Giraltovciach, tiež bubenícke duo z Prešova.
           Oslava 660. výročia vzniku obce pokračovala potom slávnostnou recepciou, na ktorej 
sa prítomným prihovoril vzácny a milý hosť Kračúnovčanov, rímskokatolícky pán farár 
ThLic Jozef Šechný, ktorý v Kračúnovciach pôsobil 20 rokov a v súčasnosti je kanonikom  
v Prešove- Solivare. S dojatím spomínal na pekné roky prežité v obci a zaželal svojim 
bývalým farníkom úspechy, zdravie, porozumenie a návrat k duchovným hodnotám.
Predseda Matice slovenskej z Bardejova pán Metod Kaľavský vo svojom príhovore zdôraznil 
potrebu uvedomenia si príslušnosti k vlastnému národu, obci, krajine. Jej budúcnosť záleží od 



každého jej člena, preto si malý národ, akým sú Slováci, má vážiť svoje osobnosti, ktoré 
významným dielom prispievajú k jeho  duchovnému rozvoju.
Večer pokračovali oslavy galaprogramom.
17. júna patrilo dopoludnie slávnostným bohoslužbám v miestnom rímskokatolíckom chráme, 
ktoré celebroval ThDr. Jozef Ondovčák, v popoludnajších hodinách sa konal piaty ročník 
Folklórnych slávností, na ktorých vystúpila okrem iných aj známa domáca folklórna skupina 
Kračúnovčan.Vynikajúce počasie, množstvo atrakcií pre deti, mnohé stretnutia priateľov 
a známych, to všetko zaručovalo prefektnú atmosféru druhého dńa osláv.
K oslavám 660. výročia prvej písomnej zmienky o Kračúnovciach značnou   mierou prispel aj 
bulletin zachytávajúci významné historické medzníky obce, jej osobnosti, cirkevné dejiny 
i život prostých ľudí, ktorý vypracovala Mgr. Helena Motýľová.
Príjemnú atmosféru osláv podčiarkla aj povestná pohostinnosť hostiteľov, ich srdečné 
uvítanie hostí na pôde obce, ale aj precízna príprava jednotlivých aktivít dvojdňových osláv, 
ktorá dokázala, že tu žije tím schopných a nadšených ľudí.
A tak hostia podujatia mohli konštatovať, že pre Kračúnovčanov to bol, „ radostný sviatok 
nad všetky sviatky“ v súlade s úvodnou básňou bulletinu.
Všetci účastníci osláv určite  želajú občanom Kračúnoviec, aby ich obec rástla ďalej do krásy, 
aby v nej žili ľudia s otvoreným srdcom i mysľou, ochotní priložiť ruku k dobrému dielu 
rozvoja svojho domova. 

                                                                                                                        Alžbeta Škurlová

ZÁHRADKÁRSKE OKIENKO

     V júli sa nám záhradka snaží odvďačiť za všetku starostlivosť, ktorú sme jej až doteraz 
venovali a to úrodou a množstvom krásnych kvetov. Najmä za teplých a vlhkých dní vyrastajú 
niektoré rastliny takmer pred očami. Po zbere skorej zeleniny sa uvolnili záhony, ktoré 
môžeme nanovo osiať. Po šaláte  dáme karotku, skoré odrody kríčkovej fazule, reďkovku. 
Môžeme vysádzať aj priesady kapusty. Po hrachu vysejeme peginskú kapustu, jesenný šalát, 
špenát, karfiol alebo mangold. Z kvetín vysievame dvojročné rastliny (sirôtka, nezábudka, 
mesačnica, klinček bradatý).
Júlové práce v bodoch

- chemická  ochrana proti kvetárke kapustovej a mlynárikovi kapustnému. (prípravky –
Diazol, Decis a pod.)

- ničenie burín (motyčkou) mechanický a nastielanie organickej hmoty
- zber kôstkovín
- zber lahôdkovej kukurice, uhoriek a skorých zemiakov

August je najvhodnejší mesiac na výsadbu jahôd. Aby bola úroda bohatá musí byť nielen 
zdravá sadba, ale aj pripravená pôda. Asi tri týždne pred vysádzaním pôdu do hĺbky 
prekypríme, vyčistíme od burín a zapracujeme kvalitný kompost. Nastal čas na 
rozmnožovanie rastlín odrezkami muškátov, fuksií, margarétok a byliniek. Termín zberu  
a opatery po zbere ovplyvňuje kvalitu a trvanlivosť cibule. So zberom treba počkať kým vňať 
nedostane farbu slamy.
 Augustové práce v bodoch:

- pravidelná opatera vonkajších paradajok
- výsev pekinskej a čínskej kapusty, výsadba kelu kučeravého, kalerábu, a karfiolu.
- Vyjednotenie ( pretrhávanie) vysiatych semenáčikov zeleniny
- Kyprenie pôdy za sucha, prerušovanie odparu vody.



Kvetinová záhrada
- odber polovyzretých odrezkov
- presvetľovanie ruží
- výdatná zalievka rastlín s veľkou listovou hmotou (anjelské trúby, oleander, encián, 

kasia)
- kvetiny na južné orientovaných balkónoch a terasách na poludnie zatieňujeme
- prihnojujeme georgíny, chryzantémy a rastliny v nádobách
- pripravíme cibuľoviny na výsadbu kvitnúce v jari

                                                                                        Ľubomír Krupa 

ČO   PRINIESOL   MESIAC

Od júna sú povinné detské autosedačky. Deti do 150cm musia byť pri jazde autom od 
1. júna povinne usadené v autosedačkách, inak hrozí vodičom pokuta do dvetisíc korún. 
Týmto nariadením preberáme smernicu EÚ.
    Slovenské univerzity vo svete nepoznajú. Zo slovenských vysokých škôl neodchádza plebs, 
ale ani nositelia Nobelovej ceny. Dôvodom je ich úroveň, najlepšia univerzita skončila vo 
svetovom porovnaní na 554. mieste, ostatné ďaleko za ňou. Zaostávajú totiž vo výskume, 
chýbajú im peniaze. Novela vysokoškolského zákona, o ktorej rokuje parlament, všetko 
nenapraví, viaceré problémy totiž vôbec nerieši.

Slováci už môžu v únii pracovať vo väčšine štátov. Slobodné cestovanie bez 
pracovných povolení :  Británia, Írsko, Švédsko a nové členské štáty Španielsko, 
Portugalsko, Grécko, Fínsko, Taliansko, Holandsko.
   Obmedzenia, pracovné povolenia :  Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, 
Luxembursko, Dánsko. Uchádzač o prácu z nového členského štátu má prednosť pred 
uchádzačmi z nečlenského štátu.
   Vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ im Slovensko a väčšina nových členských 
štátov otvorili pracovný trh.
   Na ulici v cudzine končí vyše sto Sloveniek ročne. Desiatky žien a dievčat zo Slovenska sa 
každý rok nedobrovoľne ocitnú vo vykričaných štvrtiach v celej Európe. Ich príbehy sú často 
rovnaké. Naletia falošným sprostredkovateľom s prísľubom práce a dobrého zárobku 
a nedobrovoľne končia v uličkách lásky.
   Na Slovensku sú takých prípadov desiatky až stovky. Migračné informačné centrum na 
Slovensku spustilo svoj program návratu a jeho cieľom je poskytnúť pomoc obetiam obchodu 
s ľuďmi. Za tri štvrte roka pomohli pätnástim ľuďom, momentálne pracujú s ôsmimi obeťami. 
Najohrozenejšou skupinou sú dievčatá okolo 20 rokov.
   „ Dôležité je preveriť si agentúru, ktorá sprostredkúva prácu, preštudovať zmluvu, prefotiť 
si doklady a pravidelne sa hlásiť rodine, s rodinou si dohodnúť vetu, ktorá naznačí, že nie je 
všetko v poriadku. „     / Z. Vatráľová, vedúca úradu./
   1.januára 2008  sa zruší slovensko – rakúska  hraničná kontrola, ak Slovensko dodrží termín 
vstupu Slovenska do schengenského priestoru. Štátnu hranicu môžete prekročiť kdekoľvek 
s preukazom totožnosti.



    Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bude účinná od 1. júla. 
Stanovila, že na dobrovoľnú dražbu bytu po neplatičovi je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
   Prezident  podpísal zákon o zrušení krajských úradov, ktoré teda zaniknú k 1. októbru 
tohto roku.
   V starostlivosti o deti je Slovensko priemerom. „ Absolútne tu chýba monitoring stavu detí, 
ktorý by dovolil zhodnotiť dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa.“ Správu o stave 
slovenských detí prerokoval výbor OSN v Ženeve. Odporúča Slovensku urobiť nápravu.
   Banky chystajú nové zvýhodnené úvery. Od septembra by ich mali banky začať ponúkať. 
15 percent získa dlžník späť z pôžičky v hotovosti po dokončení projektu, napr. zatepľovania.
   Zmeny v zákone na ochranu spotrebiteľa. Ide o nekalé obchodné praktiky, ktoré zakazuje 
nový zákon o ochrane spotrebiteľa z dielne ministra hospodárstva. / Pyramídové hry, 
označenie, že výrobok uľahčí výhru v hazardných hrách a pod./ Platí od júla.

                                                                                               Zdroj  Pravda

Z A U J  Í M A V O S T I    V    Č  Í S L A C H

- Budúci právnici a ekonómovia, ktorí študujú externe, zaplatia najnižšie školné – menej 
ako 30 – tisíc korún  ročne.

- 1680 korún bude od septembra základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca.
-  10 miliárd korún treba na usporiadanie pozemkov pod cestami na Slovensku.
-  Najstarší slovenský folklórny festival prebehne tento rok od 28. júna do 1. júla vo 

Východnej.
-  40 miliónov korún má stáť výstroj špeciálnej policajnej jednotky, ktorá bude strážiť 

slovenských diplomatov.
- Summit G 8 – násilnosti v Rostocku: 433 zranených strážcov zákona, 520 zranených 

demonštrantov.
- V Bulharskom mori sa po viac ako 150 rokoch objavili delfíny. Poľskí rybári nakrútili 

ich skupinku pri meste Leba.
- Zvýšenie životného minima zo súčasných 4980 Sk sa zvýši na 5130  Sk od júla tohto 

roku.
- 55 percent trhu s hydinou kontroluje česká spoločnosť Agrofert, ktorú vlastní Slovák 

Andrej Bobiš.
- 94 percent Slovákov má prístup k zemnému plynu.
- Stavanie bytov v SR – 60 percent dostavaných bytov a domov je v bratislavskom 

a trnavskom regióne.
- V tomto roku končí základnú školskú dochádzku vyše 67 – tisíc detí, z toho 1503 sa 

o vyššie vzdelanie ani nepokúša. Na Slovensku je 88 – tisíc miest pre budúcich 
stredoškolákov, uchádzačov je však iba zhruba 67 – tisíc.

- Každú hodinu zmiznú z našej planéty tri druhy rastlín alebo živočíchov.



- Nápoje by mali mať primeranú teplotu – v zime 20 až 25  stupňov a v lete 16 stupňov 
Celzia. Nikdy nie okolo 0 stupňov Celzia.

- Príspevok 11 000 korún dostalo za prvé štyri mesiace 5648 rodín. Na príspevky dá štát 
za rok 280 mil. Sk.

- Miera nezamestnanosti v prvom štvrťroku 2001 – 19,7 %, v prvom štvrťroku 2007 –
11,5 %.

- 175 500 Slovákov pracovalo v 1. štvrťroku tohto roku v cudzine.
- Na svete žije 2,1 miliardy detí – 35 % z celej svetovej populácie. Zo 100 detí na svete: 

55  sa narodí v Ázii, 33 nie je vôbec zaregistrovaných, 27 nie je zaočkovaných proti 
žiadnej chorobe, 32 detí trpí podvýživou, 18 nemá prístup k neškodnej pitnej vode, 39 
žije bez toalety a hygienického zariadenia vôbec, 18 nikdy nechodilo do školy, 17 detí 
sa nikdy nenaučí čítať.

- Nadácia pre deti Slovenska sa rozhodla rozdeliť sumu 90 889  korún z Hodiny deťom 
medzi 106 projektov všetkých regiónov.

- 60 miliárd dolárov poskytne skupina G8 na pomoc Afrike v boji proti AIDS.
- Otto von Habsburg – Lotrinský v úctyhodnom veku 95  rokov, najstarší žijúci 

príslušník rakúsko - uhorského panovníckeho rodu, navštívil slovenskú metropolu.
                                                                                               Pripravila   M. Gazdičová

CELOŠTÁTNA   KONFERENCIA   V GIRALTOVCIACH

   Súčasťou projektu, ktorý sa realizoval v uplynulých 2 školských rokoch na ZŠ 
v Giraltovciach pod názvom „ Uľahčenie prístupu k stredoškolskému vzdelávaniu žiakom 
ohrozeným sociálnou exklúziou, najmä rómskym žiakom“, bolo aj usporiadanie celoštátnej 
konferencie v závere realizácie projektu. Cieľom konferencie bolo podeliť sa so skúsenosťami 
získanými počas práce s rómskymi deťmi, vydať informačnú metodickú príručku zo 
skúseností pedagógov a vyvodiť závery a poučenia zo špecifickej práce s touto skupinou detí.
   Projektu sa zúčastnilo 40 žiakov základnej školy, ktorí absolvovali dvakrát v týždni 
dvojhodinové vyučovanie, kde si precvičovali preberané učivo, dopĺňali preberané témy, 
pracovali na počítačoch, cvičili v telocvični, nacvičovali program. Súčasťou projektu boli aj 
mimoškolské aktivity – opakovaná návšteva mestskej knižnice, návšteva výstav 
organizovaných v Giraltovciach, návštevy divadelného predstavenia v Košiciach spojené 
s výletom, účasť na besedách a pod.
1.júna potom účastníci projektu prezentovali svoju činnosť na konferencii, ktorá sa konala 

v priestoroch MsÚ v Giraltovciach. Čestným hosťom konferencie bol Prof. Miron Zelina , 
známy pedagóg, psychológ, autor mnohých diel s pedagogickou tematikou, zameraných 
špeciálne na tvorivý prístup k vyučovaniu žiakov

   Konferencii predchádzala beseda s profesorom Zelinom, ktorý  do nášho mesta zavítal už 
v predvečer konferencie spolu s tímom bratislavských odborníkov – pedagógov. 
Dvaapolhodinová  beseda v obradnej sieni MsÚ bola určite zážitkom pre všetkých 
prítomných, ktorí využili vzácnu príležitosť bezprostredne sa porozprávať s odborníkom, 
ktorý je vo svojej oblasti uznávanou jednotkou.
   Druhý deň – 1. jún - patril dopoludnia oslavám MDD, kde sa prof. Zelina opäť prihovoril
deťom spolu s podpredsedom vlády D. Čaplovičom. Vzácni hostia si potom prezreli výstavu 
výtvarných prác zdravotne postihnutých detí na ŠZŠ, ktorá v tento deň privítala na svojej 



pôde aj izraelského veľvyslanca a prof. Pavla Mešťana, ktorý si vzal náš židovský cintorín 
pod osobný patronát.
   O 13, 00 hod. sa začínala pracovná časť konferencie – prednášky a diskusia. Konferenciu 
viedol Mgr. J. Čižek, hlavný manažér projektu.
   Hlavné slovo mal opäť prof. Miron Zelina, ktorý sa venoval problémom výchovy 
a vzdelávania vo všeobecnosti. Po ňom vystúpila Ph.Dr. Zuzana Kadlečíková z Ministerstva 
školstva SR, načrtla plány, ktoré chce MŠ SR realizovať v najbližšom období. Prednosta 
Krajského škol. úradu Ing. Jaromír Pavlík sa zamýšľal hlavne nad problematikou vzdelávania 
Rómov, ktoré vníma ako pretrvávajúci proces, ktorý nemá rýchle riešenie. Mgr. Júlia Illéšová, 
riaditeľka ZŠ v Šarišských Michaľanoch, oboznámila účastníkov konferencie s realizáciou 
podobného projektu na ich škole, pomohla si pri tom obrazovou projekciou.
   Účastníkov konferencie pozdravila aj PhDr. Alena Dušatková /Galčíková/, ktorá bola 
čestným hosťom podujatia a reprezentovala tu svoju organizáciu – Academiu Istropolitana 
v Bratislave. Pôsobivý bol aj príhovor Paed. Dr. Ernesta Študija, tiež vystúpenie predsedu 
občianskeho združenia Romano khamoro p. Jozefa Cinu. O priebehu projektu na ZŠ 
v Giraltovciach a špecifikách práce s rómskymi deťmi hovorila autorka metodickej príručky 
Mgr. Alžbeta Škurlová.
   V diskusii vystúpili viacerí účastníci konferencie, ktorí majú skúsenosti s prácou 
s rómskymi deťmi či mládežou. Na pôde nášho mesta je takýchto inštitúcií veľa – od 
materskej školy, ZŠ, komunitného centra až po ŠZŠ, DSSS, strednú elokovanú triedu, azylový 
dom a ďalšie.
   Na konferencii vystúpili aj žiaci – absolventi projektu s kultúrnym programom. Zlatým 
klincom programu bolo vystúpenie hudobnej zložky divadla Romathan z Košíc. Výmena 
skúseností pokračovala aj na slávnostnej recepcií v obradnej sieni MsÚ.
   Prítomní hostia sa zhodli na tom, že práca s rómskymi deťmi nie je jednoduchá, má svoje 
špecifiká, vyžaduje si človeka s otvoreným srdcom a veľkou dávkou trpezlivosti. Nemožno tu 
počítať s okamžitým úspechom, ten prichádza po krôčikoch. Napriek tomu práca s týmito 
deťmi je potrebná pre obe časti spoločnosti – minoritnú i majoritnú. Aj malými krokmi možno 
dôjsť do cieľa. My v Giraltovciach sme vzdelávaniu a životu Rómov vždy venovali veľkú 
pozornosť, preto dnes máme túto komunitu na dobrej úrovni. A to bolo aj spoločným 
všeobecným konštatovaním účastníkov konferencie.

                                                                                                              A. Škurlová

                                      R Ó M S K E    S L N K O

Viete, akú farbu má rómske slnko?
Skúste uhádnuť !
Možno si najprv pomyslíte, že tmavú, ako je farba našej pleti.
A možno vás napadne, že je zelené, veď domovom nás Rómov bola dlhé 
stáročia príroda, v nej žili naši predkovia, v nej nachádzali svoje útočište.
Alebo vás možno napadne modrá.
To je farba oblohy, ktorá bola prirodzenou strechou Rómov, ktorí putovali
od mesta k mestu, od dediny do dediny.



Alebo má rómske slnko priezračnú farbu vetra, ktorý bol naším verným spoločníkom 
na cestách a našepkal nám naše veselé i clivé rómske piesne ?
Neuhádli ste. Nemá ani červenú farbu lásky, ani hnedú farbu zeme živiteľky.
Aj rómske slnko je žlté, inokedy ako pomaranč.
Slnko je spoločné pre všetkých ľudí, štedré, teplé, hladkajúce. 
Je symbolom jednoty všetkých ľudí práve preto, že je len jedno, jediné.
Chce nám pripomenúť, že vo svojej odlišnosti sme všetci jeho spoločnými deťmi.

                                                          Vlastná tvorba žiakov v rámci projektu

.

KOŽIARSKE ZÁVODY V GIRALTOVCIACH OPÄŤ ŠTARTUJÚ A POSKYTUJÚ 
VOĽNÉ MIESTA 

     Bývalé Kožiarske závody v Giraltovciach, ako sme zvykli volať bývalý štátny podnik 
Kožiar, sa začínajú vo výrobe preorientovávať a dopĺňať svoj výrobný program. Od roku 
1994 sa v jeho priestoroch spustila linka na výrobu pracovnej obuvi a postupne sa začala 
rozširovať o výrobu všetkých jej komponentov: šnúrok, stielok, pätičiek, dokonca aj 
podošiev. No tvrdá konkurencia zo zahraničia sa stala hrozbou najmä z dôvodu dovozu 
lacných pracovných rukavíc, obuvi  a iných pracovných ochranných prostriedkov a vyžiadala 
si svoju daň v prejavujúcom sa ubúdaní a v poklese pracovných síl aj v oblasti kožiarskej 
výroby.
Dnes sa o túto zaujímavú fabriku začali zaujímať talianski výrobcovia luxusnej vychádzkovej 
obuvi  a navrhli nám spoluprácu. Záujemcom o prácu sú k dispozícii pracovné príležitosti pre 
šičky zvrškov, sekáčov a ručných pomocných prác. Chystá sa aj zaškoľovanie obuvníkov 
spodkovej dielne a celková kompletáž vychádzkovej dámskej a pánskej obuvi. Náš Kožiar 
ponúka zaujímavú prácu pod odborným vedením talianskych odborníkov, dobré finančné 
ohodnotenie a príležitosť uplatniť svoje schopnosti v našom regióne, nie za hranicami 
republiky.
Bližšie informácie poskytuje na kontaktnom čísle: 054/7322203,7322272.

                               Mobil: 0905908808, 0903059908

                                                                                              Marta Lejková

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V ZBERE „PET“ VRCHNÁKOV

     0,CVČ vyhlásilo súťaž v zbere  PET  vrchnákov, do ktorej sa zapojili žiaci, aj dospelí 
a spoločne nazbierali 106171 kusov týchto uzáverov. V zbere si najlepšie počínali nižšie 
uvedení takto : 91 200 vrchnákov nazberal Jarko Štefaník, 6582 – Albín Kmec, 4200 
Veronika Karašinská, 2805 – Kmec Miroslav, ostatní už nenazberali takéto množstvo, ale aj 
im patrí naše poďakovanie za ich aktivitu. Uvedených najlepších zberačov CVČ odmenilo  



vecnými cenami na podujatí Vitaj leto spojenej s opekačkou, najlepší Jarko Štefaník dostal od 
Združenia PČOLA poukaz na učebné pomôcky v hodnote 200.-sk. Nazberané množstvo 
vrchnákov odvezieme na zberné miesto do Starej Ľubovne .

  Projekt „Otvorená škola.“
V rámci tohto projektu prebiehala 27.06.2007 „súťaž v kreslení s olympijskou tematikou“
na asfaltovom ihrisku pri ZSŠ SD Jednota v Giraltovciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci : ZŠ
Giraltovce a Kračúnovce, Gymnázia a organizátorov. Z veľmi pekných veľkoplošných 11
prác porota v zložení : p.Helena Sušinková, Anna Kalafová a Eva Čižmárová vybrala štyri 
najzaujímavejšie a najkrajšie kresby. Autori ocenených prác sa zaiste potešili vecným cenám 
a medailám, ktoré im odovzdal Mgr. Martin Koššala, riad.ZSŠ-SD Jednota takto : 1.Julián 
Čižmár, 2. Sofia Holdoková, 3. Alena Tolinová, 4. Simona  Mašlejová. Víťazom blahoželáme 
a ich práce si ešte stále môžete pozrieť na asfalte a foto na internete.

                                                                                   Helena Sušinková

ZPOZ

Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali

Annamáriu Cinová
Romana Študyho
Daniela Cinu

V mesiaci júl svoje životné jubileá oslávia jubilanti:
Anna Hudáková         50                 Ján Džoganík           60    
Darina Juhasová         50                 Anna Bartošová       60
Jozef Makuch             50                 Peter Sekeľ              65   
Anna Petrová              55                 Štefan Digoň           65
Božena Šamková        55                 Pavol Mati               65 
Elena Jurečková          55                 Anna Havírová        75
Viera Harčaríková       60
Ján Hažlinský              60          

V mesiaci august svoje životné jubileá oslávia jubilanti:
Anna Kožlejová           50                      Ladislav Pantlikáš               55      
Iveta Zajacová              50                     Peter Jaselský                       55
Gabriela Bzdiľová        50                     Igor Sobek                            55
Anna Majerová             50                     MUDr. Ľudmila Ješšová        60  
František Onufer           50                     Michal Mašlej                      60
Terézia Kurečajová       50                      Pavol Švač                          60
Milan Šoltýs                  50                      Ján Čabala                           60 
Ján Vaľany                     50                     Anna Savková                    70
Július Vaľany                 50
Anna Hliboká                 55
Anna Kmecová               55
Ján Hadzima                   55  

Manželstvo uzavreli:



Rastislav Skorohid       - Renáta Vojčeková
   Giraltovce                        Brezov

František Bartoš          -  Monika Švačová
   Kračúnovce                       Giraltovce

Milan Žiga                 -  Michaela Daňová
 Lemešany                       Giraltovce

Zdenko Kurečaj          -  Petra Kurejová
Giraltovce                      Giraltovce

Rozlúčili sme sa s najstaršou občiankou nášho mesta

Nik z nás nie je na svete sám,
všetci sme  časťou celku,
kvapkou v mori, človečenstva,
a keď odchádza človek,
odchádza s ním aj kus z nás.
To my živí sme ukrátení o jeho život.
To my sme chudobnejší o odchod
 nášho blízkeho.

V živote sú rôzne chvíle, ale k najťažším patria tie, keď na poslednej ceste 
vyprevádzame svojich najbližších. Ťažko hľadať slová útechy, ktoré by vedeli 
utíšiť žiaľ, keď smrť urobila koniec všetkému. A v takomto ťažkom citovom 
rozpoložení sme sa dňa 29. júna 2007 rozlúčili s najstaršou občiankou nášho 
mesta  Helenou Bajcurovou vo veku nedožitých 101 rokov.
      Aj keď jej vlasy zbeleli, postava sa nachýlila, radi by sme sa ešte raz pozreli 
do jej láskavých očí a chceli ju vybozkávať, vystískať jej ruky, ktoré  v živote 
toľko dobrého urobili.
Zomrela, jej plamienok života zhasol tak, ako sa tratí prameň v piesku. Jej 
pamiatka však zostala medzi nami, pretože studnička večného živého 
poďakovania, plná krásneho ľudského citu tkvie hlboko v našich srdciach.
       Životná cesta zosnulej bola naplnená prácou a hlavne láskou k ľuďom 
s ktorými žila a s ktorými  sa stretávala.
Odišla od svojich blízkych, hlavne dcéry Anny, ktorá jej v posledných rokoch 
venovala svoju starostlivosť .

Spustlo už priedomie i jej kútik v izbe,
ten, v ktorom najradšej sedávala.
Bude chýbať všade a každému v dome,



veď nás ona všetkých rada mala.
V srdci smutno nám je.
Už nám blízky človek večný spánok spí.
Nezabudneme, dlho spomínať na ňu budeme. 

                                           Odpočívaj v pokoji !
                                                                                   Občania Giraltoviec

Š P O R T

ODIŠLA KRAČÚNOVSKÁ LEGENDA

     KRAČÚNOVCE – Dňa 12.6.2007 odišla na večný odpočinok futbalová 
a funkcionárska legenda v obci Kračúnovce pán Ján Čižmár.
 S menom pána Čižmára sa spája existencia futbalu v Kračúnovciach ,či už 
pod názvom Sokol, Tatran, Girex, a či terajším názvom OFK Tatran 
Kračúnovce. V roku 1949 bol jedným zo zakladateľov  Telovýchovnej jednoty 
a tiež hráčom v prvej jedenástke  pri prípravnom a majstrovskom zápase. 
Pán Čižmár sa stal dušou a hnacím motorom kračúnovského futbalu.  Jeho 
koníčkom sa stalo aj archivovanie histórie futbalu. So svojím hobby sa 
prezentoval aj v STV. Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť bol ocenený nielen 
starostom obce Mgr. J. Kozákom v roku 1997 pri 650. výročí prvej písomnej 
zmienky o obci Kračúnovce, ale aj funkcionármi okresného a krajského 
futbalového zväzu. Ako tajomník TJ dostal sa do povedomia širokej 
futbalovej verejnosti a známy bol jeho kladný vzťah k futbalu v giraltovskom 
regióne. Jeho miesto na tribúne ihriska v Kračúnovciach osirelo 
a futbalovému hnutiu bude veľmi chýbať.

                                                                                                           MVDr. Miroslav Deutsch

ÚSPEŠNE  REPREZENTOVALI

     JEZEŘANY – V tejto moravskej obci pri Brne oslavovali 50. výročie vzniku
organizovaného futbalu. Pri tejto príležitosti si spomenuli na dlhoročného futbalistu 
Giraltoviec Jaroslava Mitaľa, ktorý tam pôsobil 12 rokov. Na základe pozvania zložil Jaro 
futbalové mužstvo s výstižným názvom MITAĽ TEAM 2007.Toto mužstvo zložené zo 
súčasných aj bývalých futbalistov odohralo pod taktovkou Bohuša Digoňa na Morave 
futbalový zápas pred kulisou vyše 300 divákov. Víťazstvo 5:l ,ale hlavne výborná hra našli 
u publika kladnú odozvu. Góly víťazov zaznamenali: Uhrín, P.Štefánik, E.Mati, Ivan, 
E.Partila. O rok by sa mala uskutočniť odveta v Giraltovciach. Súpiska mužstva vyzerala 
takto: P.Štefánik   
S.Štefánik,Hudák,J.Mitaľ,E.Partila,P.Partila,Foltín,Ivan,E.Mati,J.Mati,Uhrín,M.Digoň, 

Podhájecký.

JEDENÁSTKA BEZ NAŠICH



             KOŠICE-V piatok29.júna bola vyhlásená v priestoroch hotela Slovan Jedenástka III. 
ligy za ročník 2006/2007.Vyhlásenie sa nieslo v slávnostnej atmosfére umocnenej 
prítomnosťou prezidenta SFZ Františka Laurinca a predsedu VsFZ Jozefa Kríša. 
Pozoruhodné a potešiteľné bolo stretnutie oboch najvyšších predstaviteľov 
slovenského futbalu so zástupcami MFK Slovan Giraltovce Ing. Emilom Matim 
a Milanom Varganinom. Obaja sa živo zaujímali o súčasný giraltovský futbal, ako aj 
o jeho perspektívu. Do ankety dávali hlasy všetci tréneri treťoligových klubov. Žiaľ, 
nenašlo sa miesto pre žiadneho futbalistu Slovana. Najbližšie k nominácii mal Erik 
Partila, ktorý získal 3 hlasy a Gaži (Brekov) dostal na jedenástom mieste 5 hlasov. 
Najviac futbalistov vybrali tréneri z rezervy  Tatrana Prešov.

SLOVAN  NEUSPEL V BARÁŽI

FRIČOVCE: Veľký úspech dosiahli starší žiaci MFK Slovana Giraltovce, ktorí sa stali 
víťazom II. ligy. Na základe tohto skvelého umiestnenia sa zúčastnili barážového 
zápasu o postup do I. ligy. Ich súpermi boli žiaci z Popradu, ktorí už boli nad sily 
našich chlapcov. Ich výhra 5:O a následný postup boli zaslúžené. Našim mladým 
futbalistom patrí za ich celosezónne účinkovanie pochvala a vďaka.

V ÚVODE NÁROČNÍ SÚPERI

GIRALTOVCE- V stredu 4.júla bol na aktíve ŠTK VsFZ vyžrebovaný ročník 2007/2008. 
Úvodný program futbalistov MFK Slovan v III. lige je nasledovný:

            I. kolo:  Vysoké Tatry – Slovan  (nedeľa)  5.8.2007
            II. kolo: Slovan – Lok. Košice     (streda)    8.8.2007
            III. kolo Svidník – Slovan           (nedeľa) 12.8.2007
            IV. kolo: Slovan – Barca             (nedeľa) 19.8.2007

Konečné výsledky v tabuľkách
1. Prešov „B“ 30 21 8 1 80:20 71

2. Brekov 30 17 5 8 50:31 56

3. Sabinov 30 17 5 8 59:26 56

4. Poprad 30 14 8 8 50:29 50

5. V. Tatry 30 14 7 9 46:38 49

6. V. Šariš 30 15 4 11 41:29 46

7. Barca 30 13 4 13 44:43 43

8. Giraltovce 30 12 7 11 32:39 43

9. Lok. Košice 30 12 5 13 47:47 41

10. Topoľany 30 11 5 14 37:53 38

11. Bardejov 30 10 7 13 49:44 37

12. Žakarovce 30 11 3 16 40:55 36

13. Sp. Podhradie 30 10 3 17 33:54 33

14. Kr. Chlmec 30 9 5 16 34:60 32



15. N. Myšľa 30 7 5 18 31:61 26

16. Krompachy 30 5 3 22 24:68 18

III. L SD

1. FK Spišská Nová Ves           30 27 3 0 109:16 84
2. FC OZEX Solivar      30 21 4 5 101:41 67
3. FK  Junošport  St. Ľubovňa  30 16 6 8  66:44 54
4. ŠK Kežmarok 1907              30 16 2 12  80:57 50
5. FC Lokomotíva Košice          30 15 1 14  65:55 46
6. FK Čaňa                       30 13 6 11  72:62 45
7. FK 05 Levoča                  30 12 6 12  62:77 42
8. FK Drustav Svidník            30 13 1 16  66:72 40
9. MFK Slovan Giraltovce         30 11 7 12  45:69 40
10. MFK Slovan Sabinov            30 11 4 15  40:44 37
11. SP MFK Rožňava                30 12 1 17  59:72 37
12. FK Šaca                       30 10 6 14  37:58 36
13. TJ Jednota Haniska            30 10 3 17  51:75 33
14. FK Košická Nová Ves           30 9 2 19  45:82 29
15. MFK Sobrance                  30 9 2 19  49:93 29
16. Slavoj Sečovce                30 6 4 20  41:71 22

III.L MD
1. FK Spišská Nová Ves           30 24 4 2 158:27 76
2. FC Lokomotíva Košice          30 21 5 4 108:22 68
3. MFK Slovan Giraltovce         30 18 1 11  67:61 55
4. FK Košická Nová Ves           30 17 3 10  57:39 54
5. FC OZEX Solivar 30 17 2 11 78:38 53
6. MFK Slovan Sabinov            30 16 6 8  57:29 51
7. SP MFK Rožňava                30 13 11 6  74:32 50
8. FK Čaňa                       30 14 5 11  82:58 47
9. FK  Junošport  St. Ľubovňa  30 13 3 14  46:63 42
10. TJ Jednota Haniska            30 11 4 15  42:69 37
11. FK Drustav Svidník            30 10 6 14  42:73 36
12. FK Šaca                30 10 2 18  42:70 32
13. MFK Sobrance                  30 8 4 18  36:66 28
14. Slavoj Sečovce                30 8 3 19  37:92 27
15. ŠK Kežmarok 1907              30 7 2 21  31:113 23
16. FK 05 Levoča                  30 2 1 27  13:118 7

1. MFK Slovan Giraltovce         20 16 2 2  52:11 50
2. FK Tatran Ľubotice            20 16 1 3  72:18 49
3. FC OZEX Solivar               20 13 1 6  46:22 40
4. BŠK Bardejov "B"              20 9 5 6  32:27 32
5. MŠK Tesla Stropkov "B"        20 9 4 7  47:34 31
6. FK Drustav Svidník            20 8 4 8  26:31 28
7. 1.HFC Humenné "B"             20 6 5 9  43:55 23
8. FK SAFI Prešov                20 6 4 10  33:44 22
9. TJ Šimonka Čierne n/T         20 4 4 12  28:46 16
10. MFK Vranov n/T "B"       20 4 2 14  35:64 14
11. MFK Snina "B"                 20 1 4 15  14:76 7



II.L MŽ sk. B
1. BŠK Bardejov "B"              20 20 0 0  86:12 60
2. FK Drustav Svidník       20 14 2 4  64:26 44
3. FK Tatran Ľubotice            20 12 3 5  76:26 39
4. MFK Slovan Giraltovce         20 10 2 8  41:41 32
5. MŠK Tesla Stropkov "B"        20 8 5 7  38:26 29
6. MFK Vranov n/T "B"       20 7 4 9  39:33 25
7. TJ Šimonka Čierne n/T         20 8 1 11  32:43 25
8. FC OZEX Solivar               20 7 2 11  29:43 23
9. MFK Snina "B"                 20 6 3 11  27:51 21
10. 1.HFC Humenné "B"             20 3 1 16  24:95 10
11. FK SAFI Prešov                20 2 3 15  15:75 9

ZÁBAVNÝ KÚTIK
Aj múdry sa pomýli alebo - skúste, čo si ešte pamätáte zo školy.

- Ktorá z uvedených možností nie je ryba ? a- Tuniak, b-Vorvaň, c- Boleň
- Francúzsko nehraničí so : a- Španielskom, b- Talianskom, c-Lichtenštajnskom
- Marylin Monroeová spievala prezidentovi USA :a-J.F.Kennedymu, b- R.Nixonovi,c-

L.Johnsonovi
- Stále predplatné je ...a-Abonentka, b- Permanentka, c- Voľná vstupenka
- Čo majú spoločné kresťania, židia a mohamedáni ? a – Ruženec, b- Starý zákon, c-

Vieru v jedného Boha
- Páni Oravského zámku boli ? a- Thurzovci, b-Eszterházyovci, c- Bethlenovci
- Kto z týchto bádateľov nezahynul, ale umrel prirodzenou smrťou ? a- Amundsen,b-

Nansen, c-Livingston
- Stolová hora sa nachádza a- v Južnej Afrike, b-v Austrálii, c- na Novom Zélande
- Posledným ruským cárom bol... a-Alexander II. , b-Mikuláš I., c- Mikuláš II. 
- Autorom knižky pre deti Budkáčik  a Dubkáčik je a- Mária Rázusová- Martáková,b –

Fraňo Kráľ, c- Jozef Cíger Hronský
- Hlavnú postavu vo filme My fair Lady vytvorila : a- Julia Andrewsová, b- Nathalie 

Woodová, c – Audrey Hepburnová
- Slovenská filharmónia vznikla : a- v r.1949, b – v r.1950, c- v r.1952  
- Biblická hora  Ararat leží na území : a- Arménska, b- Turecka, c- Azerbajdžanu
- Z akej horniny sa ťažia diamanty ? a – kimberlit, b- oolit, c – bauxit
- Malú nočnú hudbu skomponoval : a – Johann Strauss, b-W.A. Mozart, c-Claude 

Debussy.

                                Správne riešenie :/1b,2c,3a,4a,5c,6a,7b,8a,9c,10c, 11c,12a,13b,14a,15b/

HREBEŇOVKA

Legenda :                                                              Správne riešenie :1-Pavol,2-Etika, 3-Štar,4-
1-meno apoštola v júni                                                Nanuk, 5-Pekné,6-Pôvab,7-Večer,8- Ap
2-učenie o správaní sa                                                 ríl,9-Radúz, 10-Dávno,11-Kanón,12-Ive
3-začiatok súťaže                                                        ta,13- Diván, 14 – Yard./
4- letné jedlé osvieženie /nanuk/                            Tajnička :Letné prázdniny. 
5- krásne ináč
6- čaro osobnosti



7- koniec dňa
8- 4.mesiac bez dĺžňa
9- ........ a Mahuliena
10- predtým, už skôr
11- delo
12 – dievčenské meno v máji
13- kanapa, otoman
14- jednotka miery v Anglicku 

INZERCIA

PEDIKÚRA A MANIKÚRA

Andrea Jurčenková – „NATALY“
Kpt. Nálepku 156/1, tzv. Radomka
1. poschodie, Giraltovce
tel. č. 0914238820

KARMEN

OBCHODNÝ DOM



Najmodernejšie solárium na východe
- zrkadlové opaľovanie aj odspodu prvé svojho druhu 

v regióne
- možnosť objednať sa osobne

- cena iba 10,- Sk/min.
- v ponuke aj široký sortiment kvalitných opaľovacích krémov

Nájdete nás v OD KARMEN Giraltovce, Dukelská 77
v pondelok až piatok od  13.00 – 19.00 hod.

v sobotu od 9.00 – 12.00 hod.

Objednávky na tel. čísle 0905 599067


