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Naše mesto radi máme,  
pekné rôčky v ňom bývame. 
Naše mesto krásne je,  
všetci si v ňom žijeme. 
 
V noci žiari mesiac krásny, 
ožiaruje mestské krásy. 
CVČ my radi máme, 
zábavu v ňom nachádzame. 
 
Ale ak nám neveríte, 
my vám dôkaz dáme. 
Pamiatky vám ukážeme, 
suveníry darujeme. 
                               L.Roguľová, A. Kecerová,  J.Rubis  
  
Giraltovce, naše krásne mestečko, 
pozriem naňho, hneď mi búši srdiečko.  
To všetko necíti každý, 
ale v mojom srdci zostane navždy. 
                           P. Tušeková, M. Juhásová, L. Štefaniová 
 
Giraltovce naše malé mestečko,  
stále nám tu svieti slniečko. 
Žijeme tu už od malička, 
s radosťou chodíme do Potučka. 
Nikdy naňho nezabudneme 
a v srdci s ním stále zostaneme. 
                           D. Žultáková, D. Študiová, L. Chrzanová 
 
Giraltovce, krásna dolina, 
nájde sa tu nejedna hornina. 
 Nádherné pamiatky tu vidíte 
a čerstvý vzduch tiež cítite. 
CVČ každý deň navštevujeme 
a svoje sny tu uskutočňujeme. 

            P. Čurlík, M. Kmec, J. Kristiňak 
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Valentína, t.j. 14 február  už aj v našich 

končinách oslavujeme ako Deň zaľúbených 
Nezabúdajme na svojich milovaných. Potešme 
ich aspoň drobným darčekom, pekným slovom, 
pozvaním na peknú večeru, do kina. Veď lásky 
v našom živote nikdy nie je dosť! 

 
Výroky o láske (vybrané z knihy: V. Ferko - "Láska na Slovensku") 
 
☺ Láska je šťastie, ktoré si vzájomne dávame.   G. Sandová 
☺ Len vďaka láske sa udržuje a napreduje život.   I. S. Turgenev 
☺ Odlúčenie pôsobí na lásku ako vietor na oheň - malý uhasí, 

veľký rozdúcha.   Sa`dí 
☺ Láska je hlavným východiskom z osamelosti.    B. Russel 
☺ Neprítomnosť lieči lásku.   M. de Cervantes 
☺ O nevšednú ženu sa uchádzaj všedným spôsobom. Bude jej to 

nevšedné.    J. Růžička 
☺ Pred manželstvom sa domnievame, že milujeme, v manželstve sa 

to len učíme.   E. Kästner 
 

Milujem bezvýhradne. Nechápem, že by bolo možno v láske 
skupániť. Niektorí ľudia šetria city ako iní peniaze. Z opatrnosti a zo 
strachu. Láska nie je hra, ani obchod. Keď sa do nej človek nevrhne 
bez ohľadu na všetky riziká, nemá zmysel ani začínať. Ako môžete 
uhádnuť, že tentoraz to nebude šťastie? Aj keď sa bojíte riskovať, 
riskujte, lebo prídete o niečo nádherné. A keď príde obdobie, v 
ktorom v to človek nemôže uveriť? Vždy som verila, verím a budem 
veriť, že láska sa neopotrebováva.  
B. Bardotová  

Na web stránke www.only4you.cz sme si prečítali: 
Nie je jednoduché zohnať pravdivé historické údaje o sv. 

Valentínovi. Je však natoľko známy, že v tento deň si mnohí 
zaľúbení dávajú darčeky, aby si tento deň pripomenuli. Nedovoľme 
len zaľúbeným, aby nám ostatným ukradli patróna! Nepatrí totiž iba 
tým, ktorí sú zaľúbení... Nie je iba patrónom zaľúbených - 
inamorati, ale aj milujúcich sa - amanti. Možno mnohí v tom 
nevidia rozdiel, no byť zamilovaným a byť milujúcim je rozdiel. 
Zamilovanosť je prvé obdobie lásky. Je najkrajšie, no musí skončiť 

http://www.only4you.cz
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šťastným zánikom a prejsť k láske. Zamilovaní na sebe totiž vidia 
hlavne tie dobré vlastnosti a sú nimi uchvátení. Ešte to nemôžeme 
nazvať láskou, lebo základom lásky je poznanie. Kto nepozná, 
nemiluje, iba sa zaľúbil. Ak medzi dvoma zaľúbenými má rásť láska 
a nie iba zaľúbenosť, musia spoznať aj svoje chyby a musia sa 
naučiť si ich tolerovať. Láska prichádza vtedy, keď jeden toho 
druhého má rád práve preto, že je taký aký je, keď pochopí, že je 
jedinečný v celom vesmíre. Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, 
ktorí vykročili na cestu lásky. Je však patrónom aj tých, ktorí po 
tejto ceste kráčajú už roky a možno desaťročia. Patrónom 
milujúcich sa rodičov, priateľov, jednoducho patrónom všetkých, 
ktorí sa majú radi. Nedovoľme zamilovaným, aby si privlastnili tohto 
nášho spoločného patróna a spomeňme si v dnešný deň na niekoho, 
koho máme naozaj radi, takého aký je, pretože je pre nás darom, a 
to jedinečným... 

                     (ef) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
    Mestská polícia (MsP)  plní úlohy  vyplývajúce zo zákona SNR 

č. 564/91 Zb. o Obecnej polícii v znení neskorších noviel, úlohy, 
ktorými ju poverí primátor mesta a úlohy uložené Mestským 
zastupiteľstvom v Giraltovciach.    

 
Základné úlohy 

 
(1) Obecná polícia:  
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, 
b) chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, 

stratou alebo zneužitím, 
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci, 
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, 

iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach 
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia 

obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
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f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky, 
ustanovené osobitným  predpisom, tiež za priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané 
neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej 
premávky, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych 
predpisov, ktoré zisti pri plnení svojich úloh a ktorých  riešenie 
nepatrí do pôsobnosti obce. 

 
(2) Obec  môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to 

ustanovujú osobitné zákony. 
 
Okrem základného  zákona o obecnej polícii   jej vyplývajú ďalšie 

úlohy a oprávnenia, ktoré sú uvedené najmä v týchto zákonoch: 
 
- Trestný zákon  č.300/2005 Z.z. 
- Trestný poriadok  č. 301/2005 Z.z. 
- Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. 
- Zákon o správnom konaní č. 71/1967Zb. 
- Zákon č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 

komunikáciách. 
- Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov. 
- Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaniam 

alkoholických nápojov. .... 
- Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
- Zákon č. 19/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. 
- Nariadenia vlády č. 398/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti  o technických požiadavkách a postupov zhody 
na pyrotechnické výrobky 

- Všetky VZN mesta Giraltovce, v ktorých je mestská polícia 
uvedená ako kontrolný orgán mesta. 

      
V hodnotenom období   je  711  protokolárne evidovaných  

udalostí  Evidujú sa na základe vlastného zistenia príslušníkov 
MsP počas  výkonu pochôdzkovej a hliadkovej služby alebo z 
podnetov občanov.  

Za priestupok je udalosť definovaná, ak je od počiatku zrejmé, že 
sa ide o priestupok, prípadne preverovaním udalosti táto 
skutočnosť vyjde najavo. V hodnotenom období sa stalo 314 
priestupkov v kompetencii MsP Giraltovce.  
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MsP okrem riešenia priestupku formou blokovej pokuty 
zaplatenej na mieste, realizovala ďalšie priestupky formou blokovej 
pokuty nezaplatenej na mieste (ale šekom). V menej závažnej forme 
ich riešila dohovorom, prípadne priestupok postúpila na ďalšie 
objasňovanie a riešenie inému orgánu, alebo počas šetrenia vyšlo 
najavo, že nejde o priestupok. Sú aj také, ktorých  objasňovanie  
ešte nie je ukončené. 

Mestská polícia disponuje zákonnými donucovacími 
prostriedkami, ktorými môže zasahovať v odôvodnených prípadoch 
do ľudských práv a slobôd občanov. Ide o donucovacie prostriedky 
uvedené v zákone o obecnej polícii. 

 
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, 
b) slzotvorné prostriedky, 
c) obušok, 
d) puta, 
e) služobný pes, 
f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového 

vozidla. 
 

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje 
príslušník MsP podľa konkrétnej situácie. 

V roku 2008 príslušníci MsP zistili  156 priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorých riešenie patrí do 
kompetencie mestskej polície (zákazové značky) a 158 ostatných 
priestupkov protokolárne evidovaných v právomoci MsP a hlavne  § 
24, § 30, § 47, § 48, § 49, § 50 priestupkového zákona. 

 
Z uvedeného počtu na úseku dopravy vybavili priamo na 

mieste nasledujúcich narušiteľov:  
 

- 75 vodičov  v blokovom konaní,  
- 52 vodičov  dohovorom mieste,  
- 29  narušiteľov z roku 2008  je  v štádiu riešenia. V týchto 

prípadoch sa postupovalo nasledovne.         
- 16 x  príslušníci MsP  využiť donucovací  prostriedok, t.j. 

blokovacie zariadenie na zabránenie  odchodu motorového 
vozidla, 

- 10 x  narušiteľom uložili  namiesto hotovosti blok na 
pokutu nezaplatenú na mieste    



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
6 

Ostatné priestupky príslušníci MsP  yybavili nasledovne :      
 

- 128  priestupkov  proti § 24, § 30, § 47, § 48, § 49, § 50  
priestupkového zákona je evidovaných protokolárne, 

- 120 blokovou pokutou,  
- 3 x blokom na pokutu nezaplatenú na mieste, 
- 1 x postúpenie veci na riešenie inému orgánu, 
- 4 x predloženie na riešenie  Obvodnému radu vo Svidníku, 
- 30  narušiteľom dohovorili na mieste. 
 

V 15  prípadoch, kde narušiteľ nesplnil povinnosť na  úhradu za 
uloženú sankciu,              

MsP podala návrh na vykonanie exekúcie súdnemu  exekútorovi, 
z nich išlo o dve veci z roku 2007, kde výkon exekúcie je v lehote. 

         
V roku 2008 MsP celkovo uložila blokové pokuty v  sume 67 

tisíc korún a  15 návrhoch na vykonanie exekúcie v celkovej 
sume 15 800 korún.       

  
Ostatná činnosť 

 
ü asistencia pri výbere  finančnej  hotovosti z banky .................36  
ü asistencia pri vyplácaní sociálnych dávok v hmotnej núdzi 

(SDHM)v teréne.....................................................................180  
ü asistencia pri vyplácaní SDNM............................................... 36  
ü asistencia pre pracovníkov  OÚ Svidník- sociálne..................... 5        
ü asistencia zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky (CP).....93  
ü asistencie pre príslušníkov Policajného zboru SR  ................... 2 
ü vykonanie základných úkonov pri dopravných nehodách........  4   
ü postúpenie priestupku pre OO PZ SR   ....................................4  
ü postúpenie priestupku  na riešenie OÚ ....................................2  
ü vypátranie nezvestnej maloletej osoby  .....................................1  
ü vypátranie záškolákov. ich odvoz do školy.  a oznámenie 

rodičom detí .............................................................................3  
ü asistencia pre futbalový klub....................................................3   
ü asistencia spoločensko-kultúrne akcie v meste ......................15  
ü zistenie trestného činu odstúpenie PZ.......................................4   
ü dožiadania pre iné MsP a prejednanie priestupkov pre ČR ........6 
ü kontrola objektov (reagovanie na alarm) ...................................4 
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ü odvoz po spol............................................................................8 
ü služobné cesty mimo potreby MsP ............................................5  
ü nalez podnapitej osoby (odvoz) .................................................4  
ü likvidácia uhynutej zvere..........................................................4 
ü oznámenie poľovníckemu združeniu..........................................1  
ü súčinnosť pri exekúciách .........................................................2 
ü pomoc polícii Českej republiky (ČR) pri hľadaní deti, ktoré 

nenastúpili školskú dochádzku v Brne .....................................1 
ü doručovanie súdnych zásielok  ...............................................30 
ü poučenie osoby.......................................................................21 
ü výzva na upustenie od protiprávneho konania ..........................3   
ü zistenie poškodenia majetku mesta ..........................................6 
ü písomná výzva alebo upozornenie  .........................................51    
ü nález bicykla (vypátraný a vrátený majiteľovi)............................1    
ü nález kľúčov a vrátenie majiteľovi ............................................4   
ü nález dokladov a vrátenie majiteľovi .........................................3   
ü nález mobilného telefónu a vrátenie majiteľovi .........................1 
 
Besedy zamerané na tému Návykové látky a závislosti – celkovo 
uskutočnené 18  - oslovili 434 žiakov sa konali v: 
 
- Združenej  strednej škole podnikania, 
- ZŠ – Kračúnovce,  
- ZŠ Okrúhle.   
-  
ü Osoby predvedené na Ms...........................................................2  
ü odchyt zabehnutých a túlavých psov na území mesta v počte...31  
ü  
z toho: 
  
a) firmou Hunter...................................19  
b) vlastný odchyt..................................12  
c) vrátenie psa majiteľovi........................7,  z toho: 
 
 - vybavenie dohovorom na mieste ........  5,  
 - v blokovom konaní.................. ............ 2,  

iné aktivity. 
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     Za porušovanie ustanovení VZN Mesta Giraltovce na mieste 
hliadka MsP 69 krát upozornila v menej závažných prípadoch 
občanov na rozpor s ustanoveniami VZN mesta s okamžitým 
odstránením nedostatku (napr. neoprávnený záber verejného 
priestranstva, čistota a poriadok na verejne prístupných miestach). 
               
 Mestská polícia v čase obchôdzkovej služby  doručila celkovo  
2143 evidovaných listových zásielok, z toho pre: 
 
ü  Mestský úrad .........................................................364 vecí 
ü  Spoločný obecný úrad.............................................606 vecí 
ü  Oddelenie správy majetku mesta.............................536 vecí 
ü  Finančné oddelenie  MsÚ.........................................471 vecí 
ü  Oddelenie  kultúry MsÚ.............................................66 vecí 
ü  Mestská knižnica ......................................................50 vecí 
ü Oddelenie výstavby a RR MsÚ......................................8 vecí 
ü Centrum voľného času ..............................................22 vecí 
ü osobitný príjemca......................................................20 vecí. 
 

    V bezpečnostnej situácii na území mesta sa vykonávajú 
preventívno–represívne akcie v súčinnosti s OO PZ v Giraltovciach,  
so zameraním na dodržiavanie zákona NR SR č. 219/96 Zb. na 
ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov. V štyroch 
prípadoch sa zistila konzumácia alkoholických nápojov mladist-
vými, ako aj narušovanie verejného poriadku v meste. 
     Samostatne MsP 5 krát prekontrolovala reštauračné 
a pohostinské zariadenia.  V uvedených kontrolách  prekontrolovala  
92  osôb.  
     V hodnotenom období sa  tiež uskutočnili vzdelávacie aktivity, 
ktorých garanciu prevzal Krajský úrad  PZ v Prešove a MsP 
zabezpečoval účasť koordinátora prevencie.. 
      V oblasti prevencie sa MsP v súčinnosti s príslušník PZ SR bude 
v budúcom období snažiť o čo najefektívnejšie využívanie svojej 
právomoci a kompetencií tak, aby predchádzala páchaniu 
priestupkov a trestných činov.  
     Cieľom preventívno-výchovného pôsobenia na  občanov  zo 
strany mestskej polície je postupné znižovanie priestupkovosti na 
úseku porušovania zákazových dopravných značiek, a tým 
zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
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Zabezpečenie kultúrno – spoločenských a športových podujatí 
 
 V roku 2008 zabezpečovala MsP verejný poriadok počas týchto 
spoločenských podujatí : 
 

- kladenie vencov k pamätníku, 
- dohľad na prechode pre chodcov  (jún , september – 

október- november),  
- Topľanské folklórne slávnosti, 
- jazdecké preteky, 
- VP počas návštevy ústavných činiteľov v meste, 
- Giraltovský hudák, 
- koniec a začiatok školského roka, 
- Dni židovskej kultúry, 
- predvianočné trhy, 
- Mikuláš 2008, 
- Silvester 2008, 

       a iné podujatia, kde MsP zabezpečuje verejný poriadok, napr.: 
akcie  pre CVČ. 
 
Evidencia a vybavovanie písomnosti na mestskej polícii. 

 
     V súlade s registratúrnym poriadkom MsP v Giraltovciach tie 
eviduje   písomností: 
 

- protokol udalostí, 
- plán služieb, 
- kniha inštruktáži,  
- záznamy zo služby, 
- žiadosti z jednotlivých oddelení MsÚ, 
- súdne a exekučné doručenia,  
- doplnenie osobných údajov narušiteľov v konaní 

o priestupku pre potreby správneho konania,   
- lustrácie na  Okresnom dopravnom inšpektoráte PZ SR, 
- dožiadania z iných obecných a mestských polícii, 
- dožiadania a prejednania priestupkov  zo železničnej polície, 
- protokol priestupkov na úseky dopravy ( § 22 ), 
- protokol ostatných priestupkov( najmä § 24, 30, 47, 48, 49, 

50 ), 
- protokol blokových pokút nezaplatených na mieste, 
- úradné záznamy pre služobnú potrebu, 
- použitie donucovacích prostriedkov, 
- upozornenia a výzvy, 
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- osobitná evidencia majetkových priestupkov pre potrebu 
Ministerstva vnútra SR, 

- mesačné aktuálne pátranie po hľadaných a nezvestných 
osobách v rámci okresov Svidník a Stropkov, 

- cennosti, 
- zbrane a strelivo, 
- iné. 

V roku 2008  neevidujeme žiadny fyzický útok na príslušníka 
MsP Giraltovce.  

 
Kontrolná činnosť 

Za obdobie roka 2008 vykonala hlavná kontrolórka mesta 
Giraltovce kontrolu so zameraním na činnosť MsP v oblasti 
evidencie predmetu činnosti MsP, ako aj nakladanie s finančnými 
prostriedkami, resp. s ceninami. Kontrolórka Mesta nezistila 
pochybenie v  činnosti  MsP.  

     Kontrolu činnosti MsP vykonala aj Okresná prokuratúra 
v Svidníku so zameraním na zákonnosť a oprávnenosť právomocí 
MsP. Činnosť MsP hodnotila kladne, administratívna činnosť MsP 
podľa výsledkov kontroly je prehľadná a v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

 
ZÁVER 

 
Činnosť MsP a jej postavenie je ustanovená na základe právnych 

noriem SR, ako aj VZN mesta Giraltovce. Nie je snahou  MsP 
represívne pôsobiť na občanov a návštevníkov mesta,  ale zo 
skúsenosti v poslednom období (najmä za posledné tri roky) je 
zrejmé, že preventívne pôsobenie MsP a dohováranie nie je 
dostačujúce. Preto MsP pristúpi k sankčnému postihu narušiteľov 
vo zvýšenej miere tak, aby sa to odzrkadlilo v celkovej bezpečnostnej 
situácii, najmä u tých občanov, ktorí sa dopúšťajú priestupkov 
opakovane. V súčasnej dobe MsP disponuje aj kamerovým 
systémom v centre mesta. Táto skutočnosť prispeje k lepšej 
bezpečnostnej situácii v  meste.  

Počas celého roka sa občania  obracajú na príslušníkov MsP 
z rôznymi žiadosťami, sťažnosťami alebo podnetmi, mnohokrát sa 
však nedá všetko vykonať k maximálnej spokojnosti občana, pretože 
aj príslušníci MsP môžu postupovať iba v medziach zákona. Snahou 
MsP je, aby občania a návštevníci či iní cudzí obyvatelia vnímali 
túto inštitúciu ako spriaznenca, ktorý im pomáha a chráni ich 
počas celého roku.  

   ooooo Juraj Šima, náčelník MsP Giraltovce 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

11

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O PROJEKTE 
 
 
 

 
Občianske združenie  Život je šanca so sídlom v Raslaviciach  

(OZ) získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške  takmer 
99 tisíc eúr (2 milióny 975 tisíc korún) na realizáciu projektu 
Tvorme tvár Horného Šariša. OZ, ako konečný prijímateľ finančnej 
pomoci, uspelo s projektom v Programe rozvoja vidieka SR 
v opatrení: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie 
integrovaných stratégií rozvoja územia.  

Cieľom projektu je vypracovanie integrovanej stratégie 
rozvoja územia a príprava kapacít regiónu Horný Šariš na jej 
spracovanie a úspešnú implementáciu. Súčasťou tohto zámeru je aj  
posilnenie existujúcich a budovanie nových kapacít, zabezpečenie 
informovanosti verejnosti o možnosti rozvoja územia s podporou a 
prístupom LEADER. 

Cez prístup LEADER sa začali čerpať prostriedky z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EAFRD) a Štátneho 
rozpočtu SR. Prijímateľom NFP môže byť len miestna akčná 
skupina (MAS) registrovaná na Ministerstve pôdohospodárstva SR 
(MP SR). Vznik a pôsobenie MAS má však svoje pevne stanovené 
pravidlá, napr. musí mať právnu subjektivitu – ako občianske 
združenie, pôsobí v jasne vymedzenom a ucelenom území, má 
charakter verejno-súkromného partnerstva, pričom jej riadiaci 
orgán musí byť zložený v zo zástupcov súkromného sektora 
a samosprávy v minimálne v percentuálnom  pomere  51 : 49. Veľmi 
dôležité je, aby sa pôsobenie MAS viazalo na vypracovaný 
strategický plán rozvoja územia, tzv. integrovaná stratégia 
rozvoja, z ktorého vzišla. Strategický plán  zohľadňuje komplexný 
rozvoj územia a definuje opatrenia a aktivity, ktoré sa v danom 
území budú realizovať prístupom LEADER. V tejto fáze ho budúca 
MAS predloží implementačnému orgánu (MP SR) a ten vyberie 
spomedzi predložených stratégií z celej republiky najlepšie, pridelí 
na ich uskutočnenie finančné prostriedky, z ktorých MAS, podľa 
vopred  určených pravidiel a finančných limitov, podporuje projekty 
vo svojom vymedzenom území. Použitie finančných prostriedkov 
MAS smeruje tak, aby na konci programovacieho obdobia dosiahla 
rozvoj územia v podobe, ktorú si stanovila v integrovanej stratégii.  

K týmto métam je  nasmerovaný aj projekt Tvorme tvár Horného 
Šariša.  
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Územie realizácie projektu zahŕňa Bardejovský okres a jeho 
mikroregióny Horná Topľa, Makovica, Sekčov – Topľa. Mikroregión 
Stredná Topľa  z okresu Bardejov aj mikroregióny Svidníckeho 
a Stropkovského okresu  Topoľa – Giraltovce a okolie, Združenie 
Mikroregiónu Ondava, Združenie Radomsko-Makovického 
mikroregiónu, deklarovali záujem o spoluprácu a zapojili sa do 
programu.  

V počiatočnej fáze, asi pred dvoma rokmi, keď vznikla myšlienka 
vytvoriť takého integrované územie a zapojiť ho do prístupu 
LEADER, začala spolupráca medzi 183-ma obcami a mestom 
Giraltovce. Pravda, niektoré združenia obcí, hlavne zo severu 
Stropkovského okresu odstúpili, sever Svidníckeho okresu sa ešte 
nezapojil, ale integrita územia sa nenarušila.  

Prvú stratégiu rozvoja územia, pracovne pomenovaného Horný 
Šariš, vypracovali experti z mikroregiónu Bardejov – Horná Topľa 
z prostriedkov prešovského  NEFO – fondu Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) a príspevkov zúčastnených mikroregióv 
a obcí. Implementačný orgán medzitým vydal metodické pokyny 
a spresnil v nich podobu stratégie rozvoja. Vysvitlo, že aj keď 
pôvodná je skutočne vynikajúca, na prístup LEADER je potrebné ju 
zosúladiť so záväznou osnovou.  

Výzva z Programu rozvoja vidieka z mája 2008 podnietila 
zainteresovaných. Starosta  Raslavíc, Anton Lamanc, založil už 
spomínané OZ (konečný prijímateľ NFP) a pod jeho hlavičkou podali 
členobvia prípravnej skupiny žiadosť s projektom na 
Poľnohospodársku platobnú agentúru Ministerstva 
pôdohospodárstva SR, odkiaľ koncom roka 2008 prišla priaznivá 
odpoveď. Žiadosť schválili a všetci občania na tomto území dostali 
šancu zapojiť sa do novej formy regionálneho rozvoja. Než sa tak 
stane, je potrebné do konca tohto roka absolvovať aktivity projektu. 

1. Vypracovať integrovanú stratégiu rozvoja regiónu Horný Šariš 
v súlade so záväznou osnovou  integrovanej stratégie rozvoja 
územia.  

2. Vyzbrojiť pracovný tím verejno-súkromného partnerstva 
dostatočným portfóliom vedomostí a zručností na pôsobenie v MAS. 

3.  Informovať obyvateľov Horného Šariša o prístupe LEADER 
a zapojiť ich do tvorby integrovanej stratégie. 

4. Vypracovať programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
spádových obcí tak, aby boli kompatibilné, t. j. zlučiteľné s novou 
stratégiou rozvoja územia.  

Dôležitým krokom k úspechu projektu je zostaviť kvalitný 
realizačný tím. Realizátorka projektu, Monika Budovcová (voľba 
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vzišla v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní),  zainteresovala 
na činnosti v projekte predsedov spomínaných mikroregiónov, 
starostov obcí a zástupcu zatiaľ jedinej MVO – neziskovej 
organizácie Vidiek z Giraltoviec. Tak vznikli riadiaca a expertná 
skupina a ich prvé stretnutia sa konali v novembri a v decembri 
2008.  

Projekt je financovaný formou refundácie, t. zn. najprv sa musia 
prostriedky uhradiť v súlade so schváleným rozpočtom,  potom 
implementačný orgán overí ich oprávnenosť a vráti, resp. refunduje 
späť na účet konečného prijímateľa, v našom prípade OZ Život je 
šanca. Keďže OZ nedisponuje takou vysokou sumou, požiadalo 
starostov obcí o bezúročnú pôžičku na predfinancovanie projektu. 
Žiadosť starostovia obcí a predsedovia mikroregiónov poväčšine 
akceptovali, a tak sa aktivity rozbehli v plnom prúde. 

V Raslaviciach 28.januára t. r. na stretnutí s realizátorkou 
projektu Monikou Budovcovou členovia oboch skupín rozoberali  
stav realizácie. Už koncom minulého roka zúčastneným obciam 
rozposlali dotazníky na identifikáciu ich potrieb a zapracovanie do 
stratégie rozvoja. Tieto sa  vrátili zhruba v jednej štvrtine. Poznanie 
predpokladov a potrieb obcí je neodmysliteľné na optimálne 
vypracovanie stratégie rozvoja. Na to by mali myslieť starostovia 
všetkých vyzvaných obcí a neodkladne odoslať vyplnený dotazník 
pracovnému tímu. 

Veľmi dôležité je zapojiť do projektu aj ľudí z oblasti 
podnikateľskej a MVO. Aj oni by sa mali aktívne podieľať na tvorbe 
dokumentu, ktorý na najbližšie obdobie nasmeruje rozvoj územia, 
kde žijú a pôsobia. Túto úlohu budú plniť všetci členovia 
pracovného tímu. 

Podľa návrhov na štruktúru webovej stránky Horného Šariša 
budú na nej predstavené všetky zúčastnené mikroregióny, zverejní 
sa aj pôvodná stratégia rozvoja tohto územia (čiastočne financovaná 
z NEFO fondu PSK) ako východisko pre tvorbu novej a jej pracovné 
verzie tak, aby sa k nej mohli obyvatelia Horného Šariša vyjadriť. Na 
webe si záujemcovia nájdu  zoznamy a kontakty na členov 
pracovného tímu, aktuality zo kultúrno-spoločenského a športového 
diania a mnoho ďalších užitočných informácií. 

Projekt ráta aj vydaním informačných bulletinov so špecifikáciou 
na záujmy a potreby samospráv, občanov, podnikateľov a MVO. Na 
ich stránkach sa predstavia skúsenosti úspešných MAS najmä zo 
susedných Čiech a Poľska. 

 
              Emília Filová 
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 V našom meste od 1. januára 2009 je verejnosti sprístupnené   

stále pracovisko  svidníckeho Obvodného úradu. Sídlo má na 
prízemí administratívnej budovy na Hviezdoslavovej ulici č. 
447/3, v bývalej veterinárnej budove. Veríme, že občania 
Giraltoviec privítajú tento krok, keďže nebudú musieť so svojimi 
úradníckymi povinnosťami chodiť do Svidníka. Skvalitní sa 
komunikácia so samosprávou a mnohé záležitosti sa budú riešiť 
na mieste.  Nové pracovisko poskytuje služby počas pracovných 
dní takto: 

Pondelok: od 8. h do 15. h - živnostenské podnikanie. 
Utorok:  od 8. h do 15. h  

– povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.     
Streda:  od 8. h  do 15. h.  

– všeobecná vnútorná správa. 
Štvrtok:    nestránkový deň. 
Piatok:   od 8. h  do 14 h – civilná obrana. 

 
 Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) otvorí v Giraltovciach 

novú pobočku so všetkými službami, aké ponúka vo svojej 
kompetencii. Sídlo vybrali tiež v bývalej veterinárnej budove na 
Hviezdoslavovej ulici, kde sú všetky vhodné prípojky na 
digitálne fungovanie pobočky. Túto pozitívnu správu nám 
potvrdila riaditeľka okresnej pobočky VZP vo Svidníku. Pre 
Giraltovčanov, ale aj občanov zo susediacich obcí priaznivý 
prístup úradov podporili aj predstavitelia Krajskej pobočky VZP 
v Prešove. Zatiaľ však nie je známy termín otvorenia. 

 Počasie v januári sa vyznačovalo veľkou premenlivosťou. Po 
silných mrazoch na začiatku nového roka sa v závere mesiaca 
výrazne oteplilo. Pre naše zdravie to nie je práve najlepší raz 
počasia. Veď také rýchle zmeny viac škodia ako pomáhajú. Aj 
chrípka už začala úradovať... Dúfajme, že práve nás obíde. 

 Školáci využívali dni voľna až do večerných hodín na 
multifunkčom ihrisku Centrum, kde si pri umelom osvetlení 
mohli pokorčuľovať a zahrať hokej. Aj lyžiari a sankári si prišli 
na svoje, len škoda, že týchto pravých zimných dní bolo málo. 
Azda sa zima vráti vo februári, aby aj jarné prázdniny deti mohli 
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dostatočne využiť na čerstvom vzduchu a nie pri televízoroch 
a počítačoch.  

 Celoslovenské problémy s plynom nás všetkých prekvapili. Keď 
sme pred niekoľkými rokmi splynofikovali skoro celé naše 
územie, nikto nerátal s tým, čo sa stalo v januárových dňoch 
roku 2009. Zaťažkávaciu skúšku prežívali členovia Vlády SR, 
ale aj predstavitelia Česka, ktoré síce plynová kríza priamo 
nepostihla, ale  práve začalo svoje predsedníctvo v Európskom 
parlamente. 

 Euro akosi samozrejme nahradilo korunu. Platíme novou 
menou a my, starší už potrebujeme okuliare k rozoznávaniu 
centov. Inak sa zdá, že nová mena sa rýchlo udomácnila. Mnohí 
z nás sa ešte učia rozoznávať euromince aj bankovky, ba aj 
prepočítavajú ceny na koruny. No ak sa budú ceny v obchodoch 
zvyšovať, asi nás to bude iba dráždiť. Radšej berme veci tak, 
ako prichádzajú. 

 Slovensko čaká (či nečaká?) ďalšia zmena. Už sa nám na 
bilbordoch a v ostatných médiách predstavujú noví kandidáti 
na prezidenta Slovenska. Teraz ešte máme čas uvažovať 
o správnom výbere aj o tom, či aj my dokážeme tak excelente 
prijať novú hlavu štátu, ako to urobili v USA. Nový prezident 
Barack Obama je ospevovaný a všetci veria, že v jeho osobe 
prichádza dávno očakávaná zmena v Spojených štátoch aj mimo 
nich.  

 Bez väčšej ujmy sa aj nám podarilo prežiť plynovú krízu, ale ak 
máme z nej vyvodiť, čo priniesla dobre, popravde nás prinútila 
poobzerať sa aj po iných zdrojoch tepla a svetla než je plyn. 
S prechodom, napr. na tuhé palivá, drevo alebo uhlie, musíme 
sa pripraviť aj na pôvodné spôsoby údržby vyhrievacích telies 
s príslušenstvom. Najviac by nás mali zaujať  komíny, ktoré pri 
plynovom vykurovaní nás ani veľmi netrápili. Ale tuhé palivo 
obnovuje pôvodne veľmi užitočné aj významné postavenie 
kominárov. Podarilo sa nám vypátrať, že kominári ešte žijú 
a pracujú aj v našom okrese. Ponúkajú čistenie a kontrolu 
funkčnosti komínov, dymovodov, kotlov ústredného 
kúrenia. Kontakt na nich nájdete v Regionálnom 
informačnom a poradenskom centre v starej budove MsÚ 
v Giraltovciach. 

 
(r) 
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Druhý Ples zamestnancov Domova sociálnych služieb v Giraltovciach sa 

konal v piatok 2. januára t. r. ako prvý z pripravovaných plesov na území 
mesta. V tento večer dominovali hudba z nástrojov hudobnej skupiny 
Prospekt zo Svidníka, kvalitné a chutné jedlo z kuchárskych varešiek 
a šikovných rúk obsluhujúcich žiakov a pedagógov zo Súkromná stredná 
odborná škola v Giraltovciach. Ale aj nad tým prevládala  dobrá nálada. 
Každodenné starosti sme nechali na prahu Domu kultúry, za ktorým sa 
ples konal v noblesne  bielom  šate zaodetých stolov a stoličiek. 

Za účastníkov  plesu  patrí poďakovanie vedúcej odboru kultúry MsÚ 
v Giraltovciach Alene Kmecovej , zamestnancom domova,  členom 
prípravného a realizačného tímu a .všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii tejto kultúrnej akcie. 

Poďakovanie si zaslúžia aj sponzori a darcovia cien do tomboly, a to: 
Hartman Rico, spol. s r.o. zastúpená Janou Balúnovou, Balsam, s.r.o. 
z Bardejova v zastúpení Emílliou  Mihókovou, firme Krusado v zastúpení  
Ľubomírom Krupom, spoločnosť s r.o. Lucia, v zastúpení Luciou 
Deutchovou, Igorovi Gojdičovi z Trebišova, lekárni DAMILA z  Giraltoviec, 
MOBILCOMu Slovakia  z Giraltoviec a firme MAKOS z Bardejova.  

Organizátori po tomto úspešnom plese vyslovujú nádej, že z tejto 
krásnej kultúrnej akcie sa stane tradícia a opäť sa stretnú v budúcej 
plesovej sezóne.                                                                   Slávka  Vojčeková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamestnanci DSS v príjemnom opojení plesového večera. 
 Foto: Vladimír Líška 
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 (ak)  -   Po druhýkrát  mohli 

občania nášho mesta a širokého 
okolia  plesať. Táto príležitosť sa im 
naskytla  v piatok 16. januára t. r. na II. 
reprezentáčnom plese Okresnej organizácie  
strany Smer - SD, ktorý sa konal v Dome kultúry 
v Giraltovciach  pod patronátom 
poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča. 
Veľkú zásluhu na príprave plesu malo 
aj samotné mesto Giraltovce pod 
vedením primátora mesta Jána Rubisa. 
Honosne a vkusne vyzdobená sála, 
vybavená špeciálnou svetelnou technikou 
sa okolo 18. h. zaplnila účastníkmi plesu. 
Ples otvoril a plesajúcich privítal  poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič 
spolu s primátorom mesta Janom Rubisom.  Na parket potom prišli 
členovia tanečnej školy Kesel z Bardejova, ktorí mu dodali pravú 
noblesu. 

Moderátor večera,  Robo Mikla, sa zhostil svojej úlohy 
a sprevádzal celý večer hovoreným slovom a hudobnými vstupmi.  
O zábavu sa postaral aj ľudový rozprávač Jožko Jožka. 

Na plese v Giraltovciach  sme privítali aj predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Petra Chudíka, poslanca NR SR Stanislava 
Kubánka,  prednostu Obvodného úradu zo Svidníka Milana Cocuľu. 
Pozvanie prijali aj poslanec PSK Ján Hoľodňák, predseda Okresnej 
organizácie HZDS Jozef Baslár. Zábave neodolali  ani starostovia 
obcí, ba dokonca aj hostia z Poľska z mesta Biecz. 

Prijemným prekvapením večera sa stala aj tombola. Losovali sa 
aj dve vstupenky do Aquacity v Poprade s plnou penziou,  cena 
poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča - mikrovlná rúra, cena 
primátora mesta Giraltovce Jána Rubisa – dvojdňový pobyt 
v luxusnom hoteli v Košiciach, ale  aj ďalšie hodnotné ceny. 

O tom, že sa ples vydaril, svedčí aj neutíchajúca  zábava, ktorá 
doznievala až do bieleho rána. Poďakovanie patrí všetkým 
organizátorom, no aj pedagógom a žiakom a Súkromnej strednej 
školy z Giraltovciec, ktorí sa starali o bohaté stoly s jedlom a 
občerstvením.  

Plesajúci sa nad ránom rozchádzali s nádejou, že sa opäť stretnú 
takto o rok na III. reprezentačnom plese  strany Smer - SD.     
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Poslankyňa MsZ Slávka Vojčeková s manželom pri vstupe na ples. 
              Foto: AK   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plesajúci v  prestávkach sa zabávali pri stoloch v príjemných 
rozhovoroch.                      Foto: AK 
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PREDSEDA PSK NA STRANÍCKOM PLESE HOVORIL O PLYNE 
 
 
 
 
 
 
Plesajúcich v piatok 16. januára prišiel pozdraviť aj predseda 

Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. Nezdržal sa po 
celú dobu, ba ani neochutnal jedlo a lahodné nápoje, ale zato sme 
ho v aktuálnej plesovej nálade a plynovej kríze vyspovedali.  

Máme tu veselú náladu, ani sa nezdá, že čerpáme plyn zo 
zásob našich susedov. Odhliadnuc od toho vás chceme 
požiadať, aby ste zhodnotili začínajúcu plesovú sezónu. 

„Absolvoval som už ples v Snine, rusnácky ples v Habure, 
tradične sa zúčastňujem na plese v Prešove. Rád som prijal 
pozvanie aj k vám. Aj ľudia v Prešovskom kraji,  podľa mojich 
pozorovaní, počas plesovej sezóny nechávajú bokom všetky 
problémy a starosti a prídu sa jednoducho zabaviť. Na plesoch 
vidieť tanec, hudbu, zábavu, ale tiež bezprostredné a dobré vzťahy 
medzi ľuďmi. Myslím si, že tu plesy majú svoj význam, hlavne ak 
ľudia odchádzajú spokojní domov.“ 

Ples organizuje Okresná organizácia strany Smer – SD, 
predpokladáme, že najmä pre svojich členov. Aký význam má 
takýto ples pre stranu samotnú? Pomôže propagovať stranu, či 
zlepšovať vnútrostranícke vzťahy? 

„Podniky, školy, samosprávy, dediny alebo mestá zaraďujeme 
medzi organizácie, teda aj politická strana je organizáciou. Ak môžu 
robiť ostatné organizácie plesy, nuž pripraviť ples môže aj politická 
strana. Vidím to ako normálnu vec. Na druhej strane je potrebné 
povedať, že robiť politiku len tak, že sa  niekde postavím a  
začnem rečniť, sa dnes už nedá. Jednoducho ľudia chcú vidieť 
fakty, hlavne však to, čo sa robí pre nich. A takýto ples je 
o ľudskosti, bezprostrednosti a o zábave. Toto má význam pre 
akúkoľvek organizáciu, preto aj pre politickú stranu.“ 

Hneď po otvorení plesovej sezóny na Slovensku Plesom 
v opere v Bratislave sa ozývali kukučie hlasy o tom, že 
celebrity sa bavia bez ohľadu na to, že obyvateľom Slovenska 
hrozí tma a zima. Mali by sa vraj uskromniť, ples odsunúť 
a šetriť plyn... Myslíte si,  že sú to správne názory, alebo ako by 
ste túto situáciu zhodnotili vy? 
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„Ťažko povedať, či sú takéto názory správne alebo nesprávne. 
Samozrejme, problém je tu a veľmi veľký. Ale žiť len s tým a triasť 
sa, že máme problém, vynechať to, čo do spoločenského života patrí, 
sa mi vidí veľmi zlé. Som naozaj rád, že predstavitelia našej vlády 
zvládajú túto situáciu, a tak na bežnom živote ju zatiaľ vôbec 
nepociťujeme. Bohužiaľ, možno sa to odrazí v hospodárstve 
Slovenska neskôr, predpokladám, že problémy môžu nastať. Vláda 
však robí všetko preto, aby ľudia tento problém až tak nepocítili. 
Pevne verím, že výpadky v priemysle nepocítime v hospodárstve ani 
neskôr. 

Teda plesy podľa mňa jednoznačne patria  do súčasného 
spoločenského života, a to aj napriek súčasnej situácii.“ 

Dúfajme, že pri zverejňovaní tohto rozhovoru bude po 
všetkom, budeme mať aj teplo aj svetlo, plyn potečie podľa 
dohodnutých diagramov (pozn. autora – situácia 
s nedostatkom plynu sa vyriešila v priebehu týždňa 
nasledujúceho po 16. januári), ale zahrajte sa na proroka 
a skúste odhadnúť, odkiaľ potečie prvý plyn z Jamalu či 
z Ukrajiny?  

„Samozrejme, každý vie, že najlepšie by bolo, keby plyn začal 
tiecť z Ukrajiny. Počul som taký názor, že aj za najtotalitnejšej 
totality a najsilnejšej studenej vojny plyn z Ruska, teda bývalého 
ZSSR, stále šiel. Dnes nie je... Prečo je tomu tak, aká je vlastne celá 
situácia? Myslím si, že ak bude ochota zo strany Ukrajiny a Ruska, 
nastane hneď na začiatku východisková situácia. Je to skôr prianie, 
pretože tzv. ukrajinská alternatíva je lacnejšia a pre nás aj 
jednoduchšia. Kríza má však aj svoj význam. Ukázala, že na 
dodávke plynu sme úplne závislí od Ruska. Táto skúsenosť nás 
donúti hľadať nové cesty pre prítok plynu na Slovensko.“ 

P.S. 
Poďakovali sme P. Chudíkovi za rozhovor a čitateľom 

dlhujeme – pravda, ak to nesledovali sami – vysvetlenie, že 
plyn k nám začal prúdiť z Ruska cez Bielorusko, Poľsko, 
Nemecko späť do Čiech až na Slovensko. Pomohli sme si teda 
alternatívou Jamal. Ukrajinci sklamali a nám plyn pustili, až 
vtedy, keď  si vyriešili vlastné problémy s Rusmi. Nedivme sa, 
že stratili reputáciu. My sa musíme spamätať a konečne začať 
hľadať alternatívy v podobe nových dodávateľov plynu, ale aj 
nachádzaním deklarovaných nových obnoviteľných zdrojov 
energie. Giraltovce nevynímajúc. 

 
ooooo    Emília Filová    ooooo 
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Keď som napísala článok do januárového Spravodajcu, vedela som, 

že vyvolá reakciu. Preto ma vôbec neprekvapilo, keď riaditeľ CVČ p. 
Vook zareagoval, hoci som vo svojom článku nikde ani jeho ani CVČ 
nemenovala. Popravde ma nezaskočilo ani to, že jeho reakcia bola hneď 
v tom istom čísle bezprostredne za mojim článkom. To, že ma to 
neprekvapilo ale neznamená, že je to v poriadku a že to nechám bez 
povšimnutia. 

Žiadam, aby redakčná rada vysvetlila, ako mohol p. Vook začať svoj 
článok vetou (citujem) Veľmi pozorne som si prečítal príspevok čitateľky 
Kataríny Hlibokej., keď dovtedy môj článok nebol nikde publikovaný a 
mala ho k dispozícii len p. Alena Kmecová. Ak redakčná rada umožnila 
p.Vookovi reagovať na môj článok, lebo som ja písala o organizátorovi 
Mikuláša, prečo som aj ja nedostala právo reagovať na jeho článok, keď 
on písal o mne a konkrétne ma menoval? Teoreticky sme si všetci rovní 
ale prakticky sú si niektorí rovnejší? 

Oveľa viac ma však pohoršilo, že niekto z redakčnej rady zasiahol 
bez môjho vedomia a súhlasu do článku SME SVETOVÍ v januárovom 
čísle. Článok bol úmyselne upravený a nebol uverejnený v takom znení, 
v akom som ho doručila na mestský úrad. Podotýkam, že bol 
v elektronickej podobe, takže „chyba“ nemohla nastať pri prepisovaní.  

Dúfam, že redakčná rada bude schopná vysvetliť, prečo svojvoľne 
preštylizovali vety v článku a zvýraznili hrubým písmom časť článku, 
ktorá  nebola o nič dôležitejšia ako ostatné. Ak by som to považovala za 
potrebné, zvýraznila by som to sama.  Je smutné, že takéto praktiky sa 
objavia v 21.storočí, keď sloboda prejavu je zaručená Ústavou SR.  

Oveľa smutnejšie však je, že toto sa nestalo v našom meste prvýkrát. 
Aj vtedy bežný občan poukázal na pochybenie precovníkov mesta a aj 
vtedy priamo v tom istom čísle reagoval jeden z vyššie postavených ľudí 
v organizačnej štruktúre mesta. Nie je konštruktívna kritika 
prospešnejšia ako deštruktívna chvála za každú cenu? „Spriaznené 
duše“ čušia  a keď sa ozvú „tí druhí“, tak automaticky je kritika 
považovaná za osobný útok, proti ktorému je treba namieriť paľbu. 
Prečo?.  

Tento mesiac na zasadnutí kultúrnej a školskej komisie budú na 
môj podnet prerokované pravidlá, podľa ktorých budú mať všetci, ktorí 
píšu či už ako pravidelní alebo príležitostní prispievatelia do 
Spravodajcu rovnaké práva. Aby sa už táto situácia nezopakovala, 
navrhneme vnútorný etický kódex, ktorý bude chrániť prispievateľa 
a reagovať na jeho článok v Spravodajcovi budú môcť ostatní čitatelia 
až v nasledujúcom čísle.   

ooooo     Katarína Hliboká    ooooo 
 

Poznámka redakcie: Článok na prianie autorky neprešiel redakčnou úpravou. 
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Postoj redakčnej rady Spravodajcu Mesta Giraltovce 

k článku K. Hlibokej Reakcia na reakciu 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veľmi jasne, vážená prispievateľka,  svojou Reakciou na 
reakciu deklarujete nekonštruktívnu kritiku. Konštruktivizmus 
totiž spočíva pri dodržaní minimálne týchto troch  zásad: 

 
a) kritizujem len to, čo som urobila lepšie. Nestačí myslieť si, 

že viem to urobiť lepšie, 
b) súčasťou kritiky je aj pozitívne vyjadrenie sa k problému, 
c) umožniť vyjadriť sa aj strane kritizovanej. 

 
Vo svojej kritike, terajšej aj z januárového čísla Spravodajcu, 

ste nedodržali ani jednu zo spomínaných zásad. Tak odkiaľ si 
uzurpujete právo znovu útočiť na prácu (ne-)redaktorov? 
Redakčná rada je nezávislý orgán, ktorého členov zvolilo 
priamo Mestské zastupiteľstvo. Len ono môže, vonkoncom nie 
členka kultúrnej komisie, schvaľovať zmeny v štatúte. Na 
dôvažok ak je táto členka schopná  len nekonštruktívne 
kritizovať bez prejavenej snahy prispievať k skvalitneniu  
kritizovaných faktov vlastným úsilím.    

Pravdepodobne ešte ste sa nestretli sa tým, že aj kritizovaný 
má tie isté práva (ak nie vyššie) ako kritik. Veď aj vinnou sa 
stanete až vtedy, ak tento verdikt nad vami vynesie súd. Dovtedy 
ste nevinná. Nemusíme vám azda pripomínať prezumpciu 
neviny. 

Čo je to nezmysel, že sa k vášmu článku nemohol v tom istom 
čísle vyjadriť kritizovaný, ktorý je organizačnou súčasťou 
vydavateľa tohto Spravodajcu? Vari vám ušlo, že CVČ je  
organizačne začlenené pod MsÚ Giraltovce? A že ho 
nemenujete? Veď aj keď na niekoho ukážete prstom, jasne ho 
označíte a nepoviete ani nenapíšete ani slovo!  

Je pravdou, že nemáte skúsenosti v mediálnej práci, ale prečo 
neprídete na zasadnutia redakčnej rady si tieto skutočnosti 
rozdiskutovať? Alebo prečo aspoň nečítate noviny?! Pozor, nielen 
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bulvár! Dokonca aj ten dáva priestor na odpoveď. Odkiaľ máte 
takú istotu, že sa nemôže kritizovaný vyjadriť v tom istom čísle? 
Pohŕdate demokratickým prístupom, t. j. umožniť vyjadriť sa, 
vážiť si názor iného, aj keď s tým hlboko nesúhlasíte. Veď 
demokracia znamená vytvárať priestor na širokú diskusiu 
a kreatívny prístup k riešeniu problému. 

Neprajete si, aby sme vaše články opravovali? Ak si pozorne 
pozriete opravy posledných kúskov, asi už vám odpovedať 
nemusíme. Naši čitatelia majú právo čítať zrelé novinárske práce 
a keďže prijímame (a radi) príspevky od dopisovateľov, z ktorých 
mnohí len skúšajú či to vedia, snažíme sa ich upraviť do 
čitateľnejšej podoby. Vidieť, že v prevažnej väčšine sa dajú radi 
poučiť a neustále sa zlepšujú v technike písania. 

Média sa vo všeobecnosti riadia touto zásadou: „Autor má 
právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom 
porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných 
ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s 
výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami 
konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je 
vo verejnom záujme.“ 

A sme pri koreni veci. Hrubým písmom sme z vášho 
príspevku  zvýraznili vetu: „Ja takisto, ako členka kultúrnej 
komisie budem apelovať na dôslednejšie a premyslenejšie 
akcie pre deti.“, pretože  určite mnohí čitatelia s vaším 
názorom súhlasia a ako členke kultúrnej komisie vám vyčítajú, 
že po júnovej skúsenosti ste toto opäť dopustili! Vôbec sa 
nemáte čím chváliť!  

Lenže ako členka kultúrnej komisie nezabudnite 
predovšetkým vo vašom vlastnom vnútornom kódexe prijať aj 
tieto princípy: 

• “Autor sa  sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej 
výmeny názorov a voľného toku informácií.  

• Autor nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, 
polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol 
dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo 
skupiny osôb. V prípade konfliktných tém autor musí  poskytnúť 
primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom.” 
(Prevzaté z Kódexu blogera www.blog.sme.sk ) 

 
ooooo  Redakčná rada 

 

http://www.blog.sme.sk
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Vianočný koncert Základnej umeleckej školy 
 

 
 

Nádherné, noblesné, skvostné, kultivované.... A veľa ďalších prívlastkov 
by mohlo dostať vianočné predstavenie Základnej umeleckej školy 
z 28.decembra. Už sme akosi zvyknutí, že ich koncerty sú výborné, ale 
tento patril skutočne do kategórie „de luxe“. Krásno na nás dýchalo od 
prvého po posledné číslo a dojímalo všetkých bez výnimky. Dojatie sa dalo 
čítať z tvárí rodičov hrdých na svoje deti. A skutočne mali byť na čo. 
Výkony miestami až profesionálne na mieste kladú otázku, pokiaľ sa až dá 
vlastne ísť a kde je tá hranica, ktorá sa už nedá prekonať. Z roka na rok 
prekonávajú seba samých a zdá sa až nemožné, žeby ten budúcoročný 
program mohol ešte v niečom predstihnúť tento. Ale naozaj táto škola je 
stelesnením sloganu NIČ NIE JE NEMOŽNÉ. Kto sleduje z diaľky pokroky 
našej ZUŠ, musí až žasnúť. Ja som bola pred rokmi žiačkou ZUŠ 10 rokov 
a pôsobila som v niekoľkých hudobných zoskupeniach na škole. Zažila 
som mnoho súťaží, koncertov, vystúpení. Viem, čo si žiada príprava takej 
akcie a viem, čo sa odohráva v zákulisí. S ohľadom na všetko musím 
otvorene povedať, že mi v tú nedeľu padla sánka.  

Školský orchester, ktorý je už tradične pilierom veľkých školských akcií 
a iný ako výborný výkon sa od neho neočakáva, nesklamal. Úprava scény, 
ozvučenie a svetelné efekty spolu s premietaním na plátno vniesli do 
koncertu čosi nové a výrazne umocnili dobrý dojem. Pár sólových čísel 
spolu s akordeónovým orchestrom a scénky malých hercov a tanečníkov 
popretkávali veľkolepé hromadné čísla. Ale mňa osobne „dostala“ 
spevácka zložka. V plnej vážnosti, klobúk dole pred úchvatnými 
speváckymi výkonmi, na ktorých vlastne tento vianočný koncert stál. ZUŠ 
skutočne vsadila na svoje esá. 

Až človeka zamrzí, keď medzi tvárami účinkujúcich vidí tak málo detí 
z Giraltoviec. Veľká škoda, že rodičia nedoprajú svojim deťom takýto 
úspech a neumožnia im stať sa súčasťou takého tímu. V tejto dobe, v ktorej 
deti tak málo prichádzajú do styku s krásnom a jemnocit v nich je udusený 
hrubosťou, je toto jednou z dobrých ciest, ako rozohriať srdcia pre niečo 
pekné a zmysluplné. 

A je veľká škoda, že taká kvalitná inštitúcia akou je giraltovská ZUŠ, 
ktorá široko – ďaleko vo svojej kategórii nemá konkurenciu  (ak vôbec ),  
vzdeláva toľko detí zo širokého okolia a našich tak málo.   

 Na záver si dovolím citovať Victora Huga, ktorý povedal o hudbe toto: 
„Akí úbohí sú ľudia, ktorí nikdy nespievajú a zomrú so všetkou svojou 

hudbou v sebe!“                                           
  ooooo  Katarína Hliboká 

Poznámka redakcie: Článok na prianie autorky neprešiel redakčnou úpravou. 
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Vianočná akadémia Základnej školy 

 
 
 
 
Už osem rokov, rok čo rok, pripravuje Základná škola 

v Giraltovciach Vianočnú akadémiu pre širokú verejnosť. Ani tento 
rok ju nevynechali. 

Mnoho týždňov pred Dňom D sa žiaci 1. stupňa, tretiaci, 
pripravovali na toto vystúpenie. Tvrdá dennodenná príprava 
priniesla svoje ovocie. Vianočné veršíky, rezké piesne, drobné 
etudky sa na pódiu striedali so scénkami a recitačnými pásmami. 

To, že sa vystúpenie vydarilo i páčilo, svedčil  aplauz hľadiska, 
ktorý žiakov potešil a povzbudil. Žiariace detské oči a vysmiate tváre  
po vystúpení pedagógov a ostatných organizátorov akadémie  
presvedčili, že práca mala zmysel. 

Záver vystúpenia patril žiakom piatych ročníkov, ktorí zaspievali 
vianočné piesne v cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú škole. 

Veríme, že aj týmto vystúpením žiaci a pedagógovia školy prispeli 
k vianočnej atmosfére v našom vynovenom a  vianočnou výzdobou 
krásne rozžiarenom  meste. 

ooooo  Tatiana Sabolová 
 

                    Vianočná akadémia  Súkromnej základnej školy 
 
 
 
 
 
Pre deti sú Vianoce čarovné aj preto, že si pod stromčekom nájdu 

darčeky. Pre nás, dospelých, zaiste aj preto, že sa nám podarilo 
urobiť im radosť. V rodinách sa snažíme vytvoriť pokojnú, radostnú, 
veselú a čarovnú atmosféru. 

S Vianocami sa u detí spájajú aj prázdniny, kedy sú dlhšie 
s nami, rodičmi, a tak majú viac príležitosti odpozorovať, čo všetko 
my robíme pre nich.  Nuž  chceli sa  nám za to poďakovať a vrátiť 
aspoň toľko, koľko je v ich silách. Kultúrny program sa uskutočnil 
19. decembra 2008, Vianočnú  akadémiu pre rodičov, učiteľov 
a spolužiakov, pripravili žiaci 1., 3. a 4. ročníka  SZŠ. Pracovali pod 
vedením svojich triednych učiteliek, pripravili a aj predviedli sa vo 
svojej novej škole. Prítomných veľmi milo prekvapili. Príjemne sme 
sa medzi nimi cítili, krásny program nás naplno zaujal a potešil, veď 
učiteľky do neho zapojili všetkých svojich zverencov. Čo sme však 
vonkoncom nečakali v podobe prekvapenia prišlo na záver v podobe 
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chutnej kapustnice a rôznych sladkých dobrôt, na ktorých sme si 
spoločne s našimi deťmi pochutili. 

Veľké poďakovanie za krásne strávené popoludnie s našimi 
najmilšími, patrí nielen im samotným, ale aj ich učiteľkám – Jane 
Dlubačovej, Štefánii Vargovej a Emílii Tchuríkovej, ktoré pod 
vedením riaditeľa Martina Koššalu vedia aj takto užitočne tráviť  čas 
s deťmi.             

    ooooo  Jarmila Tomková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábery z Vianočnej akadémie SZŠ  z pásma Stavanie snehuliaka. 
Foto: Gabriela Maliňáková 
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Niekoľkotýždňová usilovná príprava členov Literárneho krúžku 

na Gymnáziu v Giraltovciach vyvrcholila 20. januára t. r. Okresným 
kolom súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko. 
V tomto roku sa Okresné kolo konalo v malej Divadelnej sále Centra 
voľného času v Giraltovciach.  

Ráno, okolo ôsmej hodiny, sa začali schádzať prví súťažiaci 
a postupne sa k nim pridávali ďalší a ďalší...  Medzi prítomnými 
panovala príjemná atmosféra, takmer bez  náznakov trémy. Niektorí 
si opakovali naučené texty, aby podali čo najlepší výkon, iní zase 
využili šancu spoznať nových kamarátov.  

Prítomných na začiatku súťaže privítala príhovorom 
predsedníčka poroty Marta Lehetová, učiteľka slovenského jazyka a 
literatúry z giraltovského Gymnázia. 

Súťažilo sa v troch kategóriách:  
1. kategória - žiaci 2. a 3. ročníka základných škôl. 
2. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka základných škôl a  prímy 8-

ročných gymnázií.  
3. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka základných škôl, sekundy 

a tercie 8-ročných gymnázií. 
 
Prvá kategória boduje!  
  
Najmenší uchádzači o víťazstvo sa nenechali zahanbiť. Hoci 

najmladší, svojimi prednesmi potvrdili, že majú čo ukázať. Našli sa 
medzi nimi úplní nováčikovia, ale aj ostrieľaní profesionáli.  

„Mám trochu trému, ale na tejto súťaži som sa zúčastnila aj 
minulý rok. Chodím tiež prednášať aj na iné recitačné súťaže,“  
povedala jedna zo súťažiacich a opäť sa vrátila k opakovaniu svojho 
textu.  

Opakovanie sa vyplatilo, pretože každý zo súťažiacich, zarecitoval 
svoju povesť bez najmenšieho zaváhania. Skupinu piatich dievčat 
doplnil jediný chlapec, Patrik Gurčík, zo ZŠ  

v Giraltovciach, ktorý okrem svojho prednesu zaujal krojovaným 
jánošíkovským oblečením a vyslúžil si Pochvalné uznanie poroty. 
Ako talent v tejto kategórii sa prejavila Alexandra Brajová zo ZŠ 
v Mestisku s povesťou od Petra Urbana, ktorej porota udelila prvé 
miesto. Na druhom mieste sa umiestnila Barbara Bačová zo ZŠ na 
Ulici  8. mája vo Svidníku a tretie miesto získala Katarína Jakubová 
zo ZŠ na Karpatskej ulici vo Svidníku. 
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Mali z čoho vyberať! 
 
Druhá kategória patrila v súťaži k najsilnejším. Všetci bojovali 

s jasným cieľom - zvíťaziť. Podarilo sa to prímanke Kristíne 
Kaňuchovej z Gymnázia v Giraltovciach. „Veľmi sa teším, že som 
vyhrala a taktiež sa teším aj na krajské kolo do Prešova. Dúfam, že 
sa mi aj tam bude tak dobre dariť,“ dodala Kristínka. 

Za skvelé výkony porota  odmenila druhým miestom Tímeu 
Harvilovú zo Spojenej školy vo Svidníku a tretím miestom Viktóriu 
Dzurjuvovú zo ZŠ Giraltovce. Keďže peknými prednesmi sa od 
v tejto kategórii zapojilo veľa súťažiacich, porota udelia Pochvalné 
uznanie Daši Rešetárovej zo ZŠ na Ulici 8. mája vo Svidníku. 

 
Sekunda prišla povzbudzovať! 
 
Žiačka sekundy z Gymnázia v Giraltovciach, Silvia Štrusová, 

súťažila v 3. kategórii. Spolužiaci ju   prišli povzbudiť. A oplatilo sa, 
v tretej kategórii získala prvé miesto.  

„To dievča recituje srdcom!“ vyjadrila sa jedna z porotkýň. Silvia 
Štrusová patrí k skúsenejším recitátorom, keďže v minulom 
školskom roku obsadila v tejto súťaži v celoslovenskom kole druhé 
miesto. 

Druhým miestom v tretej kategórii sa môže pochváliť Dominika 
Gladišová zo ZŠ na 

Komenského ulici vo Svidníku a tretím miestom Natália Blašková 
zo ZŠ v Mestisku. Pochvalné uznanie poroty získala Lenka 
Margeščíková zo ZŠ na  Karpatskej ulici vo Svidníku. 

Umiestnenie na víťazných prvých miestach vo všetkých 
kategóriách znamená postup do krajského kola. 

 
 
Organizátori ďakujú  
 
Centru voľného času v Giraltovciach za ústretovosť a materiálne 

zabezpečenie celého priebehu súťaže. Okresné kolo sa aj vďaka ich 
pomoci mohlo uskutočniť na veľmi dobrej úrovni a v príjemnej 
atmosfére. 

                              ooooo   Lucia Bačkayová 
 
 

Zo záberov Roba Miklu: 
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Víťazka 1. kategórie, 
 Alexandra Brajová, ZŠ Mestisko. 

 
Prednášala úryvok 

z povesti od Petra Urbana 
s názvom  Hrdá deva. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víťazka 2. kategórie, Kristína Kaňuchová, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 

 
 

Víťazka 3. kategórie, 
Silvia Štrusová, Gymnázium Giraltovce. 
 
Porotu oslnila úryvkom povesti od 
Blažeja Beláka s názvom 
Bludný kruh v Janovej. 
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 (ak) -  Veľmi príjemné a milé stretnutie konalo v nedeľu 25. 
januára 2009 v poľskom mestečku Wielopole Skrznskie.  
Dvadsať dôchodcov z nášho mesta sa stretlo v príjemnom 
prostredí s dôchodcami z poľských mestečiek Višňova, 
Breszinky, Glinik a iných dedín na Stretnutí s oblátkou. 
Podujatím na privítanie Nového roka a vykročenie doň si 
spoločne poľskí a giraltovcňskí  popriali s oblátkou všetko dobré, 
zdravie, šťastie, dobrú pohodu a veľa tvorivých síl. 

Giraltovských dôchodcov veľmi milo prekvapilo prijatie, 
pohostenie a štedrosť Poliakov. Mali možnosť navštíviť  drevený 
kostol s roku 1764. Tam im kňaz veľmi obšírne a zaujímavo 
porozprával históriu  tohto kostola, pozreli si aj múzeum 
kantora a v popoludňajších hodinách sa zúčastnili na podujatí 
venovanému Stretnutiu pri oblátke. Po kultúrnom podujatí, 
v ktorom sa predstavili jednotlivé dedinky s programom 
venovaným Vianociam., nasledovalo posedenie spojené 
s občerstvením, hudbou a zábavou. S poľským mestečkom 
a jeho obyvateľmi sa Giraltovčania rozlúčili v neskorých 
večerných hodinách. Odchádzali plní dojmov a zážitkov. 

Dúfajme, že takéto stretnutie sa nám podarí zorganizovať aj 
v našom mestečku ako sa  záverom aj skonštatovalo. 

 
 
 
 
 
 
 

Ako veľmi milé a srdečné stretnutie možno charakterizovať  
zápis deti do prvého ročníka na SZŠ v Giraltovciach. Deň 
predtým, 14. januára t. r., sa uskutočnili Deň otvorených 
dverí  pre všetkých záujemcov o túto školu.  

Hneď pri vstupe do budovy školy veľmi vkusne vyzdobili 
priestor, a vkusná výzdoba pokračovala  aj vo vnútorných 
priestoroch školy. Pripravovali ju učiteľky spolu zo žiakmi 
a rodičmi. Oslovili sme riaditeľa, učiteľky, ale aj niekoľkých 
žiakov a  zisťovali  sme,  ako sa  im v škole páči, aký je rozdiel 
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v porovnaní so štátnou školou, ako vyzerá  jedna vyučovacia 
hodina, koľko žiakov majú v triede, či je rozdiel učiť v štátnej  
a v súkromnej škole, a nakoniec, či do prvého roku existencie 
školy sa prihlásili len samí výborní žiaci alebo aj takí 
s horším prospechom. 

 Žiačka Karin Mašlejová  sa pochvalne  vyjadrila 
o výzdobe školy,  s pani učiteľkou je spokojná a nemusí nosiť 
veľa kníh. 

Janka Dlubačová, učiteľka prvého ročníka, začala učiť 
bez problémov. Túto prácu má veľmi rada, deti sú 
talentované, šikovné, a preto aj práca s nimi je oveľa ľahšia. 
Spolupráca s vedením je veľmi dobrá. A čím vynikajú tieto 
deti? Všetko vlastne vychádza z toho, že deti sú zvedavé, chcú 
vedieť nové informácie a hravou formou sa im snažia priblížiť 
tú-ktorú tému, aby to dokázali  pochopiť, ale na druhej 
strane, aby nepociťovali obmedzovanosť. 

Názory pridali aj žiaci: 
Štvrták Patrik Mesarč: - Učivo je to isté ako na štátnej 

škole, iba je lepší prístup. 
Prvák Gregor Janovič: - Zo začiatku som mal obavy, ale 

už som si zvykol. V škole sa mi páči. 
Učiteľka Štefania Vargová učí štvrtákov a tu je jej názor: 

„Nedá sa porovnať so štátnou školou.Tu je to práca o deťoch, 
s deťmi, pre deti a štátna škola... Všetko sa tu zabezpečuje 
spoločne, spolupráca s vedením je na vysokej úrovni. V triede 
mám 10 žiakov,  s ktorými sa veľmi dobre pracuje. Je veľký 
rozdiel, ak sa pracuje s 10 žiakmi, ktoré môžem vyvolať počas 
hodiny aj viackrát, ale v štátnej základnej škole som sa k 
niektorému žiakovi počas vyučovacej hodiny  ani nedostala. 
V triede nemám vyberaných žiakov. Sú tu jednotkári, ale aj 
trojkári.  Pri vyhodnotení prvého polroka tohto školského 
roka určite budú prekvapení, pretože na vysvedčení sa im 
priemer zlepší. Súkromná škola si žiakov nevyberala, pohovor 
robila s tými, čo sa prihlásili. S vysokého počtu žiakov v 
štátnej základnej škole som mala dvoch integrovaných žiakov 
a aj jednu tretinu Rómov.“  

 
ooooo    Alena Kmecová    ooooo 
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Nový rok  nám v kalendári priniesol ako vždy január a tento prvý 

mesiac v roku zaznamenal množstvo rozličných podujatí v CVČ. 
Začali sme ho hneď 1. januára  slávnostným otvorením klziska na  
multifunkčnom ihrisku Centrum, ktoré detí počas prázdnin 
využívali nielen počas dňa, ale pri umelom osvetlení aj vo večerných 
hodinách.  

Volejbalový turnaj 
Novoročné športovanie sme zorganizovali aj pre rodiny, ktoré 

majú radi volejbal. Pre vyše sto účastníkov tohto pekného športu 
nepostačovali iba priestory telocvične, ale využili sme aj jedáleň ZŠ 
v Giraltovciach. V predsviatočný deň (Troch kráľov) - 5. január  si 
rodičia a staršie deti zahrali volejbal, menšie deti nielen šantili v 
telocvični či povzbudzovali svoj tím, ale mohli si zahrať stolný tenis, 
stolové  hry a  pozerať  rozprávky v jedálni. Tu sme mali aj 
občerstvenie, ktoré ako veľmi chutný guľáš,  čajík a kávu pripravili 
šikovné kuchárky spolu so svojou vedúcou Zuzanou Magdoškovou. 
Patrí im poďakovanie za prácu a príjemnú atmosféru tohto 
podujatia. 

Od rána až do večerných hodín trvali zápasy a neskôr súboje 
o prvenstvo a krásne ceny, ktoré výhercom darovalo CVČ. Na 
vyhodnotenie čakali všetci. Priebeh a výsledok turnaja potvrdili 
slová jedného z účastníkov, ktorý sa vyjadril: „Vďaka 
organizátorom, že sa tak excelentne zhostili  druhého ročníka tohto 
turnaja.“  

Otcom myšlienky  pravidelného organizovania turnaja je 
Stanislav Tomko, ktorý  aj v tomto roku nastúpil so svojím tímom. 
Ako sa sám vyjadril, potešilo ho, keď ako nestor turnaja dostal 
poverenie odovzdať ceny víťazom: 

1.miesto: rodina Mitaľová, 
2.miesto: rodina Mackulínová,  
3.miesto: rodiny Čorbová a Rubisová. 
Dospelí súťažili aj v kartách a prvú cenu tu získala rodina  

Rubisová.  
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Ostatným, pasívne 

zúčastneným, ktorí sa rozhodli stráviť voľný deň so svojou rodinou 
v športovom duchu ďakujeme a tešíme sa na stretnutia pri ďalších,  
nielen športových aktivitách nášho CVC-čka. 

 
Počítačový turnaj 
Počítačový turnaj  s názvom FIFA 05  má tiež svojich nadšených 

hráčov.  Aj teraz sa  pri počítačoch v učebni  centra vystriedalo 18 
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chlapcov, ktorí si chceli prostredníctvom týchto zázračných skriniek 
zahrať futbalový zápas. Lepší z tímu postúpili a vo finále sa stretli 
traja najlepší, ktorí si 15. januára odniesli diplomy a poukážky na 
vecné ceny v takomto poradí:  

1.miesto -  Vlado Bartoš,   
2.miesto – Dominik  Vojta, 
3. miesto – Patrik Čurlík.  
 
Karneval na ľade 
Zaujímavým podujatím je aj II. ročník Karnevalu na ľade, ktorý 

sme usporiadali v piatok 16. januára na klzisku multifunkčného 
ihriska. Deti sa schádzali akosi pomalšie a poniektorí sa dokonca 
nazdali, že karneval sa nebude konať, lebo začal odmäk. Naozaj 
mráz povolil a prišlo oteplenie, ale nášmu ľadu to neprekážalo 
a k večeru dokonca začínalo  vonku mrazom priťahovať. Všetkým 
nám dobre bodol čaj, ktorého sme mali plné dve varnice. Klzisko 
obsadilo vyše dvadsať masiek, teda menej ako minulý rok, ale zato 
detí bez masiek sa na klzisko nahrnulo oveľa viac než vlani. Ktovie, 
možno sa im nechcelo robiť masky, ale iba zúčastniť a zabaviť sa pri 
dobrej hudbe DJ Dandyho. 

Masky medzi sebou súťažili aj v športových súťažiach na ľade, do 
ktorých sme zapojili aj detí bez masiek. Najlepší z nich – víťazi 
dostali sladké odmeny a všetci teplý čajík. V súťaži o najkrajšiu 
masku sme ocenili desať masiek z radov žiakov a dvoch škôlkarov. 
Najviac zabodovali: 

1. miesto - Cigánka allias Janík Gdovin,  
2. miesto – Šašo alias Kristínka Kačmárová,  
3. miesto – Striga alias Stela Čmilňáková. 
Najmenšie masky predstavovali Piráta a Anjelika a skrývali sa za 

nimi Alex Cigán a jeho sesternica Tkáčova Deniska. Všetky masky 
sú vo fotogalérii webovej stránky www.cvcgir.edu.sk  

 
Spomienka na oslobodenie mesta 
Oslobodenie nášho mesta od fašizmu prišlo k nám od východu 

18. januára 1944. Tento deň    sme si   v CVČ  pripomenuli súťažou 
s tematickým zameraním na vojnové udalosti spred 65 rokov 
a položením kytice vďaky ku soche Plačúcej matky s dieťaťom 
v centrálnom parku pred starou radnicou.  

Na súťaži Oslobodenie mesta sa zúčastnilo 36 súťažiacich, t. j. 
12  trojíc z 5., 7., 8. a 9. ročníka ZŠ. Konala sa divadelnej 
miestnosti 19. januára t. r. v popoludňajších hodinách. V teste mali 
súťažiaci 26 otázok, ktoré, ako usúdila porota, bravúrne zvládli. 
Využili moderné vymoženosti získavania informácií z internetových 
stránok o našom meste a knihu  Dejiny Giraltoviec. Zaslúžia si 
chválu, veď v histórii mesta sa zorientovali skutočne na výbornú.  

http://www.cvcgir.edu.sk
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Krížovka im  robila už väčší problém. Žeby myslenie bolelo? Deti 
asi túto činnosť neradi robia, ale nakoniec tajničku: Centrum 
voľného času, vylúštil každý. 

Aj organizátorov doslova očarila vlastná tvorba súťažiacich, 
v ktorej mali vytvoriť najmenej štyri verše o našom meste a potom 
ich predniesť, alebo zaspievať. Veršíky zverejňujeme na začiatku 
tohto čísla Spravodajcu.  

Porota v zložení:  Ing. Ján Čabala, prednosta MsÚ, Alenka 
Kmecová, vedúca  oddelenia kultúry MsÚ a Mgr. Anna Balažová  po 
sčítaní bodov predstavila víťazov takto: 

1.miesto – 8. B  v zložení: Lenka Roguľová, Aneta Kecerová 
a Ján Rubis, 

2.miesto - 9. A 2 v zložení: Peťka Tušeková,  Lucia 
Štefaniová a Marta Juhásová, 

3.miesto – 9. A 1 v zložení: Daniela Žultáková, Daniela 
Študiová a Lenka Chrzanová.  

Všetkých súťažiacich potešili pekné vecné ceny od  Mesta 
Giraltovce a CVČ. Víťazi si prevzali aj  diplomy, za ktoré si môžu 
vybrať darčeky v obchode. Spoločne sme sa potom presunuli do 
malého parku na námestie, kde sme si pietným aktom s úctou 
pripomenuli oslobodenie Giraltoviec. Fotodokumentácia aj  z tohto 
podujatia zdobí našu web stránku. 

 
Súťaž Šaliansky Maťko 
Divadelnú sálu CVČ zaplnili súťažiaci a diváci aj 20. a 21. 

januára. Konala sa tam okresná súťaž s názvom Šaliansky Maťko. 
Ocenených  zaiste potešili pekné ceny, o ktoré si za svoje nádherné 
výkony aj statočne zabojovali. Malí, ale výkonmi veľkí recitátori 
prednášali umelecké texty jedna radosť! Pre vyše 80 účastníkov 
herci z  košického Divadla DRAK zahrali populárnu veršovanú 
rozprávku Čin- Čin,  ktorá  všetkých prítomných očarila.  

 
Ostatné podujatia 
Počas tohto chladného mesiaca si na svoje prišli aj fanúšikovia 

hokeja. Trikrát sme pre nich zorganizovali návštevu hokejových 
turnajov Extra ligy v Košiciach. 

Mažoretky sa niekoľkokrát predvádzali na plesoch v okolí mesta. 
Vystúpeniami  spríjemňovali atmosféru a dodávali zábave šmrnc.  

Plavci sa aspoň raz dostali na plaváreň v Stropkove (pre plynové 
problémy tiež nefungovala). 

Už v januári  sa  znovu rozbehli futbalové zápasy  súťaže  Novak 
Cup, o ktorej výsledkoch a zapojených družstvách  budeme neskôr 
pravidelne čitateľov informovať. 

 
ooooo   (es)  ooooo 
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Podľa predpokladov vedcov, ktorí sa zaoberajú rómskym 

národom a hlavne jeho históriou, Rómovia sú národom, 
ktorý patrí k najstarším národom sveta. Údajne a podieľali 
aj na výstavbe jednej z najstarších civilizácii v prastarej 
Indii. 

Či už vinnou našou alebo iných národov a národností, 
hlavne v Európe sme sa dostali tam, kde sme. Podľa mňa 
práve svojou jedinečnosťou a podstatou sme tam, kde sme 
nemali byť. 

Ostatné národy sa na nás stále pozerajú ako na 
menejcenných, neprispôsobivých, hašterivých 
a, samozrejme, na ľudí, ktorí iba kradnú a nič nerobia. 

My, Rómovia, nemôžeme nikomu nanútiť, aby nás 
prijímali  ako ľudí,  ktorí majú kultúru, ktorí sú dobrí 
remeselníci, ale aj vysokovzdelaní. Prečo sme 
neprispôsobiví? No predsa preto, lebo nás vyháňali a nútili 
žiť v takých podmienkach, v akých by „bieli“ iste nežili. 

Prečo sme hašteriví? No predsa preto, lebo kdesi 
v podvedomí cítime, že na Róma sa stále nepozerá ako na 
človeka, ale iba na akúsi bytosť, ktorá je tu, a tak ju aj 
berme. 

Prečo sme menejcenní? No predsa preto, lebo na nás, 
Rómov, sa ostatní pozerajú ako na bytosť, ktorá nič 
nedokáže. Už od prvého ročníka ZŠ sa učitelia menej 
venujú rómskemu dieťaťu ako dieťaťu inej národnosti. 
Hľadajú sa rôzne výhovorky, len aby sa potom povedalo: 
„Veď je to Róm,“ a hotovo. 

Ak by bol postupoval tak učiteľ národov Ján Amos 
Komenský  alebo ruský vychovávateľ a pedagóg Anton 
Semjonovič Makarenko, nikdy by nič nedosiahli (nerobili 
rozdiely). 
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Od rómskeho dieťaťa sa vyžaduje, aby vedomostne 

prevýšilo úroveň dieťa inej národnosti, ináč sa dostane do 
špeciálnej školy. Pritom vieme, že kde to dieťa vyrastá, 
v akom prostredí a že nie je to vina  dieťaťa alebo jeho 
rodičov, ale z veľkej časti tej-ktorej spoločnosti. 

Či mám pravdu? Koľko deti inej národnosti než rómskej 
navštevuje Špeciálnu základnú školu? 

Ešte k tej menejcennosti. Róm sa dostane do roboty – 
čiže získa zamestnanie a už dopredu sa vie, že jeho 
hodinová mzda bude nižšia a už dopredu sa vie, že tam 
nevydrží. Prečo? No predsa preto, že je Róm. Nemá  
vytvorené také podmienky ako ostatní. Je veľa Rómov, 
ktorí práci rozumejú a vedia robiť, ale predsa je len Róm 
a zaberá miesto. Koľko je tých z inej národnosti, ktorí 
chodia do práce, len aby chodili a prácu neodvedú takú, 
akú by mali. 

Alebo zoberme si iný príklad! Nezamestnaní, zaradení do 
aktivačnej činnosti. 

Rómovia, vy ste Rómovia, teda iná bytosť -  vy budete 
zametať ulice, kopať, búrať, separovať, kosiť hrabať, ale 
bieli gadžovia - vy ste inej národnosti, vy budete upratovať 
v rôznych organizáciách, robiť pomocné sily v kuchyni 
a práce, ktoré by neznižovali vašu dôstojnosť, čiže robiť 
práce, ktoré nie sú v očiach verejnosti menejcenné. 

Prečo sme my Rómovia ľudia, ktorí iba kradnú? 
No predsa preto, lebo už dávno sa vytvorila o Rómoch 

mienka, že všetci kradnú a všetci sú zlodeji. 
Niekedy sa mi až mozog zastaví. Róm, ktorý prinesie 

drevo z lesa 4 m dlhé,  s priemerom 5 až 7 cm hrubým, je 
odsúdený na 3 až 4 mesiace podmienečne alebo aj 
nepodmienečne. Lenže človek inej národnosti, ktorý 
nakradol veľké milióny si sedí doma. Alebo druhý príklad. 
Kto sleduje televíznu reláciu na Markíze Smotánka iste si 
všimol, že sa tam objavujú ľudia, ktorí pre spoločnosť 
neurobili nič, iba ak ju okradli, a predsa sú to celebrity. 
Zoberme si privatizáciu. Koľko Rómov sa podieľalo na 
tomto rozkrádaní?  

Ak Róm sa dopustí akéhokoľvek trestného činu, hneď je 
vo väzení. Ak to urobí biely, tak niet dôkazov. Že mám 
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o tom   pravdu   nepochybujem,  lebo   vo   väzniciach,  keď  
to zoberieme na počet obyvateľov je viac Rómov ako bielych 
a pritom je omnoho viac spáchaných trestných činov 
u bielych ako u Rómov. Toto sú dôvody, prečo sa väčšina 
Rómov hanbí za svoj pôvod. 

My, Rómovia, za svoj pôvod by sme sa nemali hanbiť, 
len by sme mali pouvažovať nad tým: 
 
ü Prečo nič nepovieme kresťanom v autobuse alebo 

inde, keď si k nám neprisadnú, ak je iba pri nás voľné 
miesto? 
ü Prečo sa neohradíme voči tomu, že naše deti sú 

preraďované do špeciálnych škôl? 
ü Prečo nekontrolujeme deti aké majú výsledky 

v škole a prečo nespolupracujeme so školou? 
ü Prečo svoj talent nerozvíjame? 
ü Prečo sa uspokojíme s hocičím, aj keď cítime, že je 

to nespravodlivé? 
ü Prečo sa neohradíme v obchodoch voči 

predavačkám, ktoré chodia za nami a pritom pod svetlom 
býva  najväčšia tma (čiže kradnú iní)? 

V starobylých povestiach a historických rukopisoch sa 
o Rómoch píše ako o veľmi nadaných hudobníkoch, 
výnimočných remeselníkoch a spravodlivých ľuďoch. 

Na záver by som chcel odkázať Rómom: Nehanbíte sa za 
svoj pôvod, lebo pochádzate z jednej z najstarších civilizácii 
a správajte sa a žite tak, aby ste mohli hrdo povedať: - Áno, 
ja som Róm a mám právo na taký život, aký si vytvorím, na 
taký život, aký mi môže poskytnúť tá-ktorá spoločnosť! 

Žime tak, aby sme potvrdili pravdivosť starobylých 
povesti aj historických rukopisov. 
 
Tak to vidím ja ! 

ooooo  Jozef Cina  ooooo 
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Podľa  § 20, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 
tzv. školský zákon, v súlade s neskoršími zmenami a doplnkami je zákonný 
zástupca dieťaťa povinný prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. V tomto roku je termín spomínanej povinnosti stanovený  od 
15.januára do 15. februára  Týka sa detí, ktoré k 1. septembru 2009 
dovŕšia šiesty rok veku. Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne 
záväzným nariadením. Podľa § 20 citovaného školského zákona miesto 
a čas zápisu určí zriaďovateľ súkromnej školy. Za organizáciu a priebeh 
zápisu je zodpovedný riaditeľ školy. Je vhodné, aby pri zápise komisiu 
tvorili školský pedagóg, špeciálny pedagóg a pedagóg z materskej školy. 

Na zápis dieťaťa je potrebné uvádzať: meno, priezvisko dieťaťa, jeho 
dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydlisko. Tiež sa vyžaduje meno, priezvisko, adresa 
zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.  

Povinná školská dochádzka je desaťročná a  plní sa v základných 
školách,  v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole, pokiaľ si 
rodič nevyberie inú školu. 

Nový školský zákon priniesol novinku, podľa ktorej je možnosť 
individuálneho vzdelávania detí na prvom stupni základnej školy. Rodič oň 
musí požiadať riaditeľa školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné 
predpoklady. 

Ak chcú rodičia zapísať dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní 
k žiadosti priložiť  súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie,  tiež súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre 
deti a mládež. 

V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, môže riaditeľ školy s informatívnym 
súhlasom zákonného zástupcu rozhodnúť o odklade plnenia povinnej 
školskej dochádzky o jeden rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého 
ročníka. Súčasťou žiadosti je odporučenie lekára pre detí a mládež 
a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

Riaditelia škôl v termíne do 28.februára 2009 doručia na príslušný 
školský úrad prehľad o žiakoch zapísaných do prvého ročníka na školský 
rok 2009/2010. 

Podľa Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR 
na školský rok 2008/2009 sú v termíne od 23. februára do 27. februára 
v našom regióne jarné prázdniny a vyučovanie sa začne 2. marca 
2009.               

 ooooo  Jozef Kozák 
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Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si od ľudí informovanosť. Preto 

je potrebné zabezpečiť dostupnosť informácií a knižnice, ako súčasť 
informačnej siete, nemôžu zaostávať. Veľmi radi sme privítali 
projekt na informatizáciu knižnice a výsledkom je osem PC 
s pripojením na internet, ktoré sú prístupné našim čitateľom. Na 
nezáujem sa nemôžme sťažovať, mladší aj starší používatelia 
knižnice sa doslova vymieňajú na stoličkách. Ale tak je to správne, 
knižnica má slúžiť ľudom. 

No práca knižnice nie je len o informáciách, jej hlavným 
poslaním je zabezpečiť občanom prístup ku knižnému fondu, aby 
mali možnosť  vypožičať si potrebnú literatúru na štúdium alebo na 
spríjemnenie voľného času. Mestská knižnica poskytuje základné 
a špeciálne služby. Základné služby knižnice sú absenčné a 
prezenčné výpožičky, predlžovanie výpožičnej lehoty a poskytovanie 
faktografických informácií. K špeciálnym službám knižnice patrí 
rezervovanie požadovaných dokumentov, medziknižničná výpožičná 
služba (MVS) a informačná výchova.   

Stav knižného fondu k 31. decembru 2008 je 22 708 knižničných 
jednotiek, z toho odbornej literatúry 5 601, krásnej literatúry pre 
dospelých 10 223, náučnej literatúry pre deti 604 a literatúry pre 
deti a mládež  6 280 titulov kníh. Čitatelia majú možnosť požičať si 
absenčne aj prezenčne tieto periodika: Pravda, Život, PC, Mosty 
a Spravodajca mesta Giraltovce. 

V roku 2008 si čitatelia vypožičanli 16 242 kníh, z toho odbornej 
literatúry 1 789 kníh, z beletrie 4 960 titulov, z náučnej literatúry 
pre mládež  1 543 a z krásnej literatúry pre mládež  6 117 kníh.  
Periodiká si výpožičalo 1833 čitateľov. Zvýšil sa záujem aj o  
požičiavanie odbornej literatúry cestou MVS a v uplynulom roku sa 
zrealizovalo 54 výpožičiek zo Štátnej vedeckej knižnice z Prešova.  

V zozname čitateľov sa zaregistrovalo 435 používateľov knižnice, 
ktorí knižnicu v roku 2008 navštívili takmer šesťtisíckrát. Knižnica 
pravidelne pripravuje aj prednášky, besedy a iné kultúrno – 
vzdelávacie podujatia, v uplynulom roku sa zorganizovalo 27 
podujatí, z toho 13 zameraných na informačnú výchovu. Na týchto 
podujatiach sa zúčastnilo 623 žiakov a študentov. 
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Mestská knižnica v Giraltovciach je aj centrom stretávania sa 
ľudí na rôznych spoločenských akciách. V poslednom období sa 
návštevnosť knižnice podstatne zvýšila, možnosť využívať internet je 
veľkým lákadlom pre verejnosť a je len na prospech, že knižnica je 
miestom, ktoré detí a mládež využívajú denne.  

 
ooooo  Anna   Mitaľová  ooooo 

 
 
 
 
 
 
 
Primátorovi Mesta Giraltovce, Janovi Rubisovi, sa chceme 

poďakovať za spoluprácu a podporu v roku 2008 pri našich 
aktivitách nielen na území mesta, ale aj  mimo neho, v zahraničí. 

Pán primátor! 
Ďakujeme za vecné dary, t. j.  domáce kino a počítač, ktoré ste 

darovali nám, klientom domova. Urobili nám veľkú radosť. To, že 
každý štvrtok akože „ideme do kina“ sa stalo samozrejmosťou. 
Počítač slúži na výchovu, ale aj na zábavu. Upútal aj tých, ktorí ho 
doposiaľ brali ako nezaujímavú vec. 

Naše poďakovanie tiež patrí  poslancovi Prešovského 
samosprávneho kraja  Jánovi Holodňákovi, ktorý sa veľkou mierou 
a štedrým srdcom podieľa na podpore činnosti Domova sociálnych 
služieb v Giraltovciach. Ako zástupca zriaďovateľa DSS, ktorým je  
Prešovský samosprávny kraj, sa postaral v roku 2008 o pridelenie 
kapitálových finančných prostriedkov. Znamenali pre naše 
zariadenie nákup tranzitného motorového vozidla na prepravu 
klientov. Zorganizovať výlet a zabezpečiť dopravu pre menší počet 
klientov už nebude problémom. 

Nielen vecné dary, ale aj osobné návštevy týchto charizmatických 
mužov v našom domove zakaždým zaktivizujú a rozžiaria oči nás, 
klientov. Rozhovory, stisky rúk, ale aj priateľské objatia, to sú 
prejavy porozumenia a náklonnosti tých ľudí, ktorí sa dokážu 
preniesť do života „anjelov“. A takými ľuďmi Ján Rubis a  Ján 
Holodňák určite sú. 

   
Klienti a zamestnanci 

Domova sociálnych služieb v Giraltovciach 
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Riaditeľka DSS 
v Giraltovciach 
Slávka Vojčeková 
v rozhovore so štedrým 
darcom, primátorom mesta 
Jánom Rubisom. 
 
Foto: Vladimír Líška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vďační klienti DSS ako výraz poďakovania darcom a sympatizantom 
pripravili kultúrny program. Hľadisko obsadili  aj darcovia tretí zľava  
Ján Holodňák.                                                       Foto: Vladimír Líška   
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Pestovateľom zeleniny začína práca 

v skleníku a v teplom parenisku. Vysaďte 
vypestované sadenice šalátu, vysejte 
reďkovku, môžete rýchliť cibuľku na zber vňate. 
Vysejte ranné (skoré) odrody brokolice, 
karfiolu, karelábov, karotky, petržlenu a špenát. 

V teplej izbe vysejte papriky, ale aj 
paradajky, baklažány a uhorky. S ich 
pestovaním budete neskôr pokračovať 
v skleníku. Vysievajte šalátové odrody cibule, ktoré 
pri včasnom výseve dosiahnu veľké rozmery. 

Už niekoľko rokov je známe, že kapustová zelenina (vrátane brokolice, kelu, 
ružičkového kelu, karfiolu) chráni človeka pred rakovinou prsníka, pľúc, 
hrubého čreva a konečníka. Ľudia, ktorí konzumujú kapustovú zeleninu aspoň 
dvakrát týždenne, majú o 40 % nižšie riziká chorôb na rozdiel od tých, ktorí ich 
konzumujú menej ako dvakrát mesačne. Kapustová zelenina obsahuje 
glukozinaláty a následne izothiakyanáty a tie majú protirakovinový účinok. 
Každý tretí obyvateľ Slovenska zomrie na rakovinu. Ak nás kapusta chráni pred 
rakovinou, jedzme teda kapustu a menej solenú. Šťavu z kvasenej kapusty 
radšej nepite, obsahuje veľa soli. Naučme sa nakladať kapustu s menším 
množstvom soli a konzerváciu dosiahnuť chrenom. To je pre slovenské zdravie 
dobrá správa. 

 
PRÁCE V BODOCH 
Zeleninová záhrada 
1. Prerezávanie stromov a kríkov. 
2. Rýľovanie a príprava záhonov. 
3. Nákup osiva. 
4. Ochrana kmeňov stromov náterom proti prehratiu. 
 
Kvetinová záhrada 
1. Preriedenie a zrezávanie okrasných stromčekov a kríkov. 
2. Výsev dlho klíčiacich letničiek. 
3. Kontrola uskladnených hľúz georgín, gladiol a ostatných cibuľovín. 
4. Oklepávanie snehu zo živých plotov, ihličnanov, aby sa nezlámali vetvy. 
5. Odber koreňových odrezkov. 
6. Výsadba prezimovaných dvojročiek. 
 
Skleník 
1. Kontrola vykurovacích systémov a upratovanie. 
2. Výsev zeleniny na rýchlenie. 
3. Vetranie za teplého počasia. 
4. Kontrola a pravidelná závlaha prezimovaných prenosných rastlín. 

ooooo  Ľubomír Krupa 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
• Timeu Hamarovú 
• Lauru Druskovú 
 
 
 
 

V mesiaci február svoje životné jubileá oslávia : 
 
Svistáková Mária  -  80 
Fatľová Alžbeta   -    75 
Kožlejová Anna      -    75 
Kurečaj Ladislav     -    70 
Kucharík Ján       -    65 
Packová Mária      -    60 
Katriňaková Pavlína -    60 
Longauerová Mária  -   60 
Rimák Anton       -     60 
Tušeková Anna      -    55 
Ciganová Mária     -      55 
Grega Ján       -   55 
Dlabalová Mária   -    50 
Lovas Jozef        -    50 
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 Pohyb obyvateľov od roku 2004 

Stav 
k 31.12.2004 

Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovani
e 

Stav k 
31.12.2005 

4150 48 25 42 70 4145 
Úbytok - 5 

Stav 
k 31.12.2005 

Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovani
e 

Stav k 
31.12.2006 

4145 58 31 48 74 4146 
Prírastok 1 

Stav 
k 31.12.2006 

Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovani
e 

Stav k 
31.12.2007 

4146 
 

40 25 50 92 4119 
Úbytok -27 

Stav k 
31.12.2007 

Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovani
e 

Stav k 
31.12.2008 

4119 47 30 35 59 4112 
Úbytok -7 

 
Z celkového počtu obyvateľov za rok 2008 je 2065 mužov a 2047 

žien. Priemerný vek u občanov nášho mesta je 34,15. 
Veková štruktúra je nasledovná : 
• do 18 rokov           -   1077 
• do 60 rokov           -   2597 
• do 90 rokov           -     437 
• nad 90 rokov         -         1      
Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je pani Zuzana 

Kuchariková, ktorá má 92 rokov.  
Približne v roku 1996 sa počet obyvateľov nášho mesta ustálil, 

ale v porovnaní s týmto rokom je nás menej o 35. Najvyšší počet 
obyvateľov za posledných 12 rokov – 4186 sme mali  v roku 1999. 
Odvtedy Giraltovčanov neustále ubúda. Aj posledný údaj je 
alarmujúci, lebo o pár rokov klesneme pod 4000. Pritom už sa 
nemôžeme ani veľmi vyhovárať na nízku pôrodnosť. Veď aj 
v uplynulom roku sa v Giraltovciach narodilo o 17 občanov viac ako 
zomrelo, ale všimnime si číslo 59, v roku 2007  dokonca číslo  92, 
ktoré sa skrývajú pod hlavičkou Odsťahovanie. To vypovedá o tom, 
že naše mesto neponúka ľuďom dostatok príležitosti na spokojný 
a šťastný život. Možno odišli za prácou, možno za lepším životom, 
ale je veľká škoda každého, kto sa odsťahuje. 
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V roku 2008 nás navždy opustili títo občania s trvalým 
pobytom v Giraltovciach 

 
P. č. Meno a priezvisko Roka narodenia Dátum umrtia 
1. Anna Dzurišová             1926 9.1.2008 
2. Zuzana Hajdová                          1921 23.1.2008 
3. Ing. Juraj Katuščak   1963 3.2.2008 
4. Ján Kovalčík             1924 12.2.2008 
5. Milada Mackulínová  1944 18.2.2008 
6. Anna Viskočaniová    1910 2.3.2008 
7. Anna Roguľová          1945 2.3.2008 
8. Tomáš Dendis             1995 29.3.2008 
9. Jozef Kovaľ                1935 10.4.2008 
10. František Novický      1954 26.4.2008 
11. Bianka Cydilová         2008 5.5.2008 
12. Jolana Šamková          1948 13.5.2008 
13. Anna Paľová               1912 19.5.2008 
14. Darina Švačová           1956 1.6.2008 
15. Gejza Schrenk             1922 11.6.2008 
16. Mária Ciganová          1930 30.6.2008 
17. Andrej Majerník         1940 8.7.2008 
18. Juraj Čorej                  1923 7.8.2008 
19. Pavol Mati                  1942 24.8.2008 
20. Anna Kudičová           1931 27.8.2008 
21. Anna Kuseková          1930 5.9.2008 
22. Anna Čorejová            1932 10.9.2008 
23. Juraj Harčarik              1919 11.9.2008 
24. Mária Kristiňaková               1919 15.9.2008 
25. Anna Kmecová          1923 24.9.2008 
26. Zdenka Šofranková      1984  7.10.2008 
27. Terézia Marcinová                                1943 10.10.2008 
28. Anna Tóthová    1931 31.10.2008 
29. Július Juhas                  1931  4.12.2008 
30. Ernest Fedák                 1939  6.12.2008    

ooooo    Marta Kmecová   ooooo  
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TURISTICKÝ ODDIEL TRI STUDNIČKY Z BREZOVA VYZÝVA: 
 
 
 
 
Turistický pochod  okolo troch studničiek sa v tomto roku 

uskutoční už po desiatykrát. Podľa informácií otca myšlienky tohto 
podujatia  a neúnavného propagátora turistiky v našom netypickom 
turistickom prostredí  Jána Gdovina z Brezova, oddiel na čele 
ktorého stojí,  absolvuje jarné pochody okolo studničiek, ktorých 
vek sa odhaduje na sto rokov a viac.  

Pri príležitosti okrúhleho, 10. výročia podujatia, sa členovia 
prípravného výboru Ján Gdovin, Ondrej Petrik, Ondrej Kovaľ, Ján 
Gazdič a Ján Petrik rozhodli pripraviť veľkolepejšie dvojdňové 
stretnutie milovníkov tohto zeleného športu. Zatiaľ navrhujú na 
stretnutie dva termíny: 

 
Prvý návrh 25. a 26. apríla 2008,  
druhý návrh – 1. až 3. mája 2008. 

 
Patronát nad podujatím prisľúbil starosta Obecného úradu 

v Brezove Juraj Horváth, Poľovnícke združenie obcí Brezov 
a Kalnište na čele s predsedom Jozefom 
Ivanom, poslanci Obecného 
zastupiteľstva a občania Brezo-
va,  cirkevná pospolitosť na čele 
s brezovským duchovným 
Mariánom Lojom a jeho bratom 
Jozefom, ako aj brezovskí 
kurátori.  

Podľa vyjadrenia J. Gdovina 
program jedno alebo až 
dvojdňového podujatia sa 
rozvrhne do viacerých bodov 
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a miest konania. Hlavným bodom bude, pochopiteľne, turistická 
vychádzka okolo troch studničiek, spojená príp. aj s ich jarnou 
očistou. Má dĺžku asi 12 km, prechádza brezovským, vaľkovským, 
štefurovským a giraltovským chotárom. Poslednou na trase je 
Studnička Panny Márie, kde organizátori predpokladajú dlhšiu 
prestávku. Odtiaľ účastníci prejdú do Starého Brezova, dnes už, 
žiaľ, mŕtvej obce, kde sa však nachádzajú ešte dôkazy v minulosti 
o čulom živote obyvateľov tejto časti Brezova.  

Turistický pochod skončí pri Obecnom úrade v Brezove, kde 
účastníkov bude čakať guľáš aj so zápražkou a všeličím iným.  

Tiahlom podujatia však bude vystúpenie renomovaných 
harmonikárov a ďalších ľudových umelcov. Účasť na tomto podujatí 
prisľúbili Levočské duo, teda Milan Rišš a Štefan Dravecký, 
akordeonistka Gitka Šoltýsová z Košíc, Ondrej Majer z Giraltoviec, 
Peter Haluška z Baudner Ranča, cigánsky barón z Hanušoviec 
Jožko Jožka aj Pali Rozkoš z Lužian pri Topli. 

Organizátori by radi na podujatí privítali rodákov a ďalších 
známych i neznámych hostí, ktorým ponúkajú ubytovanie 
a pohostenie vo svojich domoch. Nasledujúci deň sa chcú pochváliť 
Brezovom v jeho súčasnej podobe na nedeľňajšej  Svätej omši 
v kostolíku z 15. storočia, ktorý pamätá svojich zakladateľov, 
českých protestantov husitov či bratríkov, previesť ich obcou 
k Domu nádeje a zájsť na cintorín pospomínať si na tých 
Brezovčanov, ktorí obci zostali verní aj po smrti. 

Pouvažuje, vážení turisti, nezaváhajte a poďte si pozrieť kus 
čarovnej prírody, stretnúť sa so známymi a zoznámiť s neznámymi 
ľuďmi, zabaviť sa nezáväzne a neviazane v kruhu priaznivcov  green 
turizmu. 

 
Informácie a prihlášky do 28. februára t.r. na podujatie 

osobne alebo telefonicky prijímajú: 
 
Ján Gdovin na tel. čísle 054/73 64 378, mobil: 0902/648 

102 
 
Regionálne informačné a poradenské centrum v starom MsÚ 

v Giraltovciach, 
 
Emília Filová, na tel. čísle  054/732 29 14, T-mobile: 

0903/771 547, Orange: 0917/637 475.         
    

ooooo   (ef)    ooooo 
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce sú už 
v plnej príprave na jarnú časť III. futbalovej ligy. 

Od 5. januára sa denne stretávajú v areáli 
giraltovského štadióna. K doterajšiemu 

priebehu zimnej prípravy sa veľmi ochotne 
vyjadril tréner Slovana Ľubomír PUHÁK: 
„Do prípravy sa zapojilo 26 hráčov. V prvej 

etape nám ide o všeobecnú vytrvalosť. Je to 
dosť náročné, ale chlapci to znášajú veľmi 

dobre. Spestrením by mali byť prípravné 
zápasy. Spolu by sme ich mali odohrať 

asi sedemnásť. Väčšinou sa bude hrať 
na ihriskách s umelou trávou 

v Prešove, Bardejove a v Lipanoch. Táto prvá etapa vyvrcholí 
sústredením v Poľsku, kde by malo ísť 22 futbalistov. Tento 
pobyt poslúži aj na utuženie kolektívu.  Po návrate by sa 
káder mužstva mal zúžiť na číslo 20. Vo februári by sme sa 
chceli sústrediť na technicko – taktickú stránku a vylepšenie 
herného systému. S kolektívom sa pripravujú aj Matúš Jenčo 
(Solivar), Marek Mihok (Ľubotice), I. Pribiš  (Veľký Šariš) 
a z Českej republiky sa vrátil Zdeno Cigan. Tradične sa 
pripravujú aj najlepší dorastenci. Do prípravy sa nezapojili 
Erik Partila  a  Vladimír Keresteš. Doteraz sme odohrali tri 
zápasy. V Stropkove sme prehrali 2:3 keď bol dva razy 
úspešný Digoň. V Prešove sme uhrali s corgoňligistom 
výbornú remízu 2:2 po góloch Digoňa a Mihoka. V treťom 
zápase na umelej tráve v Prešove sme porazili Šarišské 
Michaľany 4:2. Strelcami boli  Ján Čabala, Ľ. Puhák,   Peter 
Blaško a Erik Partila.“  

Mužstvo MFK Slovan odohralo ešte v januári zápas 
s druholigistom zo Starej Ľubovne na umelej tráve 
v Bardejove. Tento zápas skončil remízou 3:3. Góly dali Marek 
Mihok, Erik Partila a Ján Vaľovský. Potom nasledujú dva 
zápasy v Poľsku a po návrate budú súpermi Slovana postupne 
dorast Bardejova, Bardejovská Nová Ves, Fintice, Prešov B, 
Spišské Podhradie, Bystré, Kalnište, Bardejov a Lipany. 

 

ooooo   (md)    ooooo 
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Na sklonku minulého roka, 26. decembra na Štefana, sa v Bare – Herni, v Dome 

služieb v Giraltovciach uskutočnil už  3. ročník Štefanského turnaja o Surgiho pohár 
v šípkach. Zúčastnili sa na ňom miestni štamgasti a majitelia klubových kariet, ktorí 
sú vášnivými vyznávačmi tohto športu. Do 4 - och skupín boli rozdelení títo 
účastníci: Peter „Chuľo“ Chovanec; Ján „Jany“ Hliboký; Zuzana Križanská; Andrej 
„Surgi“ Surgent; Andrej „Ali“ Pavlišin; Vladislav „Vladislao“ Kristiňák; Branislav 
Longauer; Patrik Križanský; Pavol Kundra jr.; Peter „Fisherman“ Bencúr; Peter 
Vaňko; Marián „Dego“ Juhás; Milan „Bubla“ Dulina; Stanislav „Magio“ Mihok a Anna 
„Anika“ Vaňková. 

V urputných bojoch nikto neprišiel o oko a súťažiaci si to rozdali v disciplínach 
301,501 Master Out a Cricket. Hlboko po polnoci sa do finále prehádzali najlepší 
štyria, ktorí sa v záverečnom rozstrele umiestnili v tomto poradí: 

1. miesto: Andrej Surgent, 
2. miesto: Marián Juhás, 
3. miesto: Ján Hliboký, 
4. miesto: Stanislav Mihok.   
Turnaj mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň. Potvrdil sa vzrastajúci 

záujem o tento triafací šport v našom mestečku a tiež rivalita medzi jednotlivými 
účastníkmi. Najbližším podujatím bude Veľkonočný turnaj, na ktorý už teraz 
pozývame ďalších vyznávačov tohto krásneho športu.  

ooooo  „Vladislao“ Kristiňák   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viťazi turnaja vpredu Stano Mihok, zľava A. Surgent, M. Juhás a J. Hliboký. 
                                                                                Foto: autor 
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GIRALTOVCE, Ul. Kpt. Nálepku, Mobil: 0905 865 233 

  Telefón: 054/4792321 
 

REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A PORADENSKÉ CENTRUM 
v Giraltovciach ponúka služby: 

● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizácia projektov 

 na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných dňoch. 

 
 
 
 
 

pôsobiaca v oblasti VTZ ponúka služby: 
EZ – ELEKTROZARIADENÍ 
•  Projektovanie 
•  Montáž 
•  OP a OS – revízie 
elektroinštalácií, bleskozvodov, 
veľkokuchynských el. spotrebičov, 
vonkajšieho verejného osvetlenia,  
domové dorozumievacie zariadenie  
a osvetlenie spoločných priestorov  
ZZ – ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
•  Montáž 
•  Oprava a modernizácia výťahov 
•  OP a OS – revízie výťahov 
výťahy. el. závory a brány, autozdviháky. 
VÝŠKOVÉ PRÁCE s vlastnou autoplošinou  
do 14 m 
Reklamy, vianočné ozdoby, oprava fasád 
a odkapových žľabov domov. 

Kontakt: 054/752 40 06 
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v priestoroch Radomka 
  FIRMA PONÚKA: 

- montáž izolačného dvojskla do drevených, 
 plastových okien a dverí, 

- výmena aj rozbitých izolačných dvojskiel, 
- zasklenie okien a dverí, 
- rámovanie obrazov. 

 
  FIRMA PREDÁVA 

- lexan, 
- plexi sklo, 
- keramické krbové sklo, 
- sklíčka do zváracích   masiek 
- zrkadlá, 

bezpečnostné sklá atď 
 
 

 
 
 

GERALT, s.r.o. 
Na trhu pôsobíme 12 rokov a  
v novootvorenej predajni v Giraltovciach ponúkame: 

Okná PVC a eurookná: 
Ø 5-komorový profil KBE, 
Ø nemecké kovanie WINKHAUS s mikroventiláciou, 
Ø vonkajšie a vnútorné parapety,  
Ø retiazkové žalúzie. 
Kompletné práce: 
Ø montáž,demontáž a výspravky okien, 
Ø termín dodania 2-4 týždne 
Ø zameranie a doprava  zdarma, 
Ø 5 rokov záruka,  
Ø certifikát. 
Dodaný tovar neobsahuje olovo. 

Garantujeme Vám kvalitné okná za dobrú cenu. 
Nájdete nás v budove starého mestského úradu 
(RIAPC), 
Na Dukelskej ul.č. 69/70, 087 01 Giraltovce    
Kontakt: 0917 637 475 
               0903 789 569 
e-mail: martina.pavukova.@centrum.sk 

Od 16. h do 20. h môžete 
zákazku nahlásiť na tel. č. 
0905 865 233. 

Stačí udať vaše číslo 
mobilu, prípadne mesto a číslo 
domu. 

Na druhý deň prídeme za 
vami domov a zákazku 
urobíme. 
 

mailto:martina.pavukova.@centrum.sk
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