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Hlboko v duši máme odtlačené stopy detstva, aj tie, ktoré 
sme vyšliapali cestou do školy. Známa cesta, vždy si ju 
budeme pamätať a vy, dnešní školáci, raz určite tiež. 
S nostalgiou si pripomeniete tú známu cestičku, tisíckrát 
prejdenú, raz s obavami, inokedy s nádejou. Škola je učiteľka 
života a čas učenia je časom zdolávania prekážok, časom boja 
samého so sebou, časom prvých prehier, ale aj víťazstiev. Aká 
sladká je odmena za usilovnosť, vyčarí pohodu v mladučkej 
duši a na tvárach rodičov úsmev. Komu inému by  sa 
pochválili dobrou známkou, iba im, svojim rodičom, ktorí 
starostlivým okom sledujú dcérine a synove prvé  školské 
krôčiky. S obavami ráno vyprevádzajú do školy svoje ratolesti, 
posmeľujú ich a poučujú o tom, ako sa majú správať. A oni, 
malí žiaci, sa tam postupne naučia čítať, písať, počítať, 
vycibria si svoj vkus a – dúfajme - vypestujú si hlad po 
vedomostiach. Iba tí, čo sa budú usilovne pripravovať na 
vyučovanie, raz zožnú zaslúžený úspech.  

Nič nepríde zadarmo, iba v škole sa naučia všetko, čo raz 
budú v živote určite potrebovať, bez školy niet napredovania, 
niet múdrosti. Škola je studnicou vedomosti, studňou, z ktorej 
načierame poznanie. Nie vždy sa vám, milí žiaci, chce, nie 
vždy sa vám darí, no verte, bez školy by ste nemohli žiť 
plnohodnotný život. Vaši učitelia sú tak trochu vašimi 
druhými matkami a otcami, chcú vás čo najlepšie pripraviť 
pre budúce povolanie. Byť učiteľom, to je poslanie, učiť 
mladých, viesť ich krok za krokom alejou vedomosti nie je 
ľahký chlebíček. Denne odpovedať na more otázok, denne 
rozdávať kúsok po kúsku odrobinky múdrosti. Dobrý učiteľ 
vie deti pohladkať, viesť učivom, ale aj pokarhať a potrestať, 
ak je na to dôvod. Učiteľ má byť prísny, ale aj láskavý a deti 
ho budú milovať. Dieťa rýchlo vycíti lásku, pochopenie a dá sa 
viesť, ale naši učitelia to dobre vedia. Patrí im vďaka za roky 
strávené v škole, za roky, keď ich srdce bilo pre ich žiakov. Tí 
starší pedagógovia to majú vpísané do žíl, tých mladších radi 
poučia, aby naše deti raz s láskou spomínali na tú svoju cestu 
do školy. Tak šťastné vykročenie, milí žiaci! 

 
Anna  Mitaľová 
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Rokovanie MsZ sa konalo v našom meste 26.8.2010. Na 
zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov, ospravedlnení boli Martin 
Končár a Emil Bzdiľ. Po otvorení MsZ primátorom mesta 
Jánom Rubisom a procedurálnych otázkach prednosta Ján 
Čabala vykonal kontrolu uznesení. 

Nasledovala monitorovacia správa k rozpočtu mesta na rok 
2010, ktorú predložila Iveta Kurčová, vedúca finančného 
oddelenia. Plnenie príjmov bolo k 30.6.2010 na úrovni 44,49%, 
plnenie výdavkovej časti rozpočtu na úrovni 49,86%. Cieľ 
a zámer rozpočtu sa darí plniť v súlade so schváleným 
rozpočtom. Zároveň  vedúca finančného oddelenia  informovala 
o úprave rozpočtu na rok 2010. Rozpočet bol upravovaný v 31 
položkách a poslanci navrhované zmeny schválili. 

Vedúci oddelenia správy majetku mesta Ľubomír Filo 
predložil poslancom prehľad platieb nájomného a zálohových 
platieb za služby v bytových  a nebytových priestoroch k 31.7. 
2010. Poslanci dostali zoznam neplatičov za rok 2009, 
vyúčtovanie pre nebytové a bytové priestory a rok 2009 a 
tiež nedoplatky z vyúčtovania nájomného a záloh za služby. 
Rokovalo sa aj o dlžníkoch z rokov 2004, 2005, 2007 a 2008, 
výška dlhu je 10 881,77 €. 

Schválenie predaja pozemkov pod garážami na  Tehelnej 
ulici predložil vedúci oddelenia výstavby Emil Mati. Ide 
o pozemky pod garážami Ľudmily Čajkovej vo výmere 18m2, 
Martina Koššalu vo výmere 25m2, Jaroslava Maťaša vo výmere 
6m2 a Daniela Sokola vo výmere 2m2, v sume 35 €/m2. Poslanci 
tento návrh schválili.  

Ďalším bodom programu bolo schválenie počtu poslancov 
mesta Giraltovce na nové volebné obdobie 2010 - 2014, ktoré 
predložil primátor mesta Ján Rubis.  Zastupiteľstvo schválilo 
počet  jedenásť poslancov. 

Nasledujúcim bodom programu bolo schválenie rozsahu 
výkonu funkcie primátora mesta na nové volebné obdobie  
2010 – 2014. Poslanci jednohlasne schválili výkon funkcie 
primátora na plný úväzok. 

Prednosta Ján Čabala predložil zásady postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach mesta. Navrhol  zriadenie 
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komisie v zložení:  Slávka  Vojčeková, Štefan  Bačkay,  Ladislav 
Tomko a náhradník Stanislav Macák. Poslanci tento materiál 
schválili. 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva predložil 
prednosta Ján Čabala. Po vzájomnej dohode navrhované zmeny 
rokovacieho poriadku poslanci odsúhlasili. Doplnil sa článok 
12 rokovacieho poriadku, prehľad kontrolnej činnosti 
predkladá prednosta mesta na ďalšie mestské zastupiteľstvo. 
V článku 13 kontrolu dlhodobých uznesení predkladá hlavný 
kontrolór mesta raz polročne. 

Kontrolórka mesta Margita Pachová predložila prehľad 
o kontrolnej činnosti mesta. Vo svojej podrobnej správe 
informovala o výsledkoch svojej práce v kontrolnej činnosti, 
neboli zistené väčšie nedostatky.  

V interpeláciách poslankyňa Slávka Vojčeková mala 
pripomienku k Jánovi Magdoškovi, týkajúcu sa preberania 
Domu smútku, konkrétne k hygiene a upratovaniu budovy. 
Vyjadrila sa aj k ochrannému valu pri rieke Topľa a žiadala 
vyvesiť plán konečnej úpravy pešej zóny mesta do vývesných 
skriniek. Poslankyňa Mária Digoňová sa vyjadrila k osvetleniu 
na Záhradnej ulici, tiež pripomienkovala poplatky za trhové 
miesta, že sú vysoké a odporučila obohatiť program trhov. 
Poslanec Stanislav Macák žiadal rozšíriť priestor pri SOŠ pre 
SAD. 

Poslanec Dušan Verčimák sa poďakoval za pekne upravené 
chodníky. Informoval sa o použitú zeleň pri likvidácii 
v miestach novej stavby pešej zóny. Zeleň, ktorá sa podľa 
vyjadrenia záhradníka ešte príjme, bola použitá na iných 
miestach.  

V bode rôzne predložil vedúci odd. správy majetku mesta 
Ľubomír Filo materiál na schválenie týkajúci sa  odpredaja 
pozemkov, konkrétne parcely KN 409/2 vo výmere 8m2 
a parcely KN 821 vo výmere 55m2, pre Východoslovenskú 
energetickú a.s. Košice v cene 16,60 €/m2. Tento materiál 
poslanci schválili. Primátor mesta na záver poslancov 
informoval o stretnutí poslancov z družobných miest Ukrajiny a 
Poľska s predstaviteľmi a poslancami nášho mesta v septembri 
t.r. 

Po predložení návrhu uznesenia a jeho schválení primátor 
mesta zasadnutie mestského zastupiteľstva  ukončil. 
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1. Dňa 14. júla 2010 hliadka MsP prijala oznámenie vo veci 
rušenia nočného kľudu na Bardejovskej ulici. Hliadky  vybavila vec 
na mieste dohovorom. 
2. Dňa 18. júla 2010 v čase o 00.12 h hliadka MsP zistila 

porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vodičom Škody 
120, ktorý  tzv.“gumovaním“ pneumatík na parkovisku pred 
Mestským úradom rušil nočný kľud. Konanie vodiča prerokuje 
Obvodný úrad vo Svidníku. 
3. Dňa 19. júla 2010 prijala hliadka MsP oznámenie o hluku 

medzi obytnými domami na Tehelnej ulici. Hliadka na mieste 
pristihla hlučnú skupinku miestnej mládeže. Vec bola vybavená na 
mieste dohovorom s výzvou. 
4. Dňa 21. júla 2010 hliadka MsP na základe oznamu operačného 

strediska Krajského riaditeľstva PZ vykonala služobný zákrok na 
Dukelskej ulici kvôli porušovaniu nočného kľudu, ktorý oznámil 
anonym na linku „158“. „Rodinné posedenie“ bolo vyriešené na 
mieste dohováraním s poučením o možnosti uloženia sankcie. 
5. MsP v spolupráci firmou Hunter vykonala odchyt dvoch 

zabehnutých a túlavých psov na území mesta Giraltovce. 
6. Na základe žiadosti o spoluprácu tunajšieho OO PZ  poskytla 

pre potreby konania o priestupku obrazový záznam z kamerového 
systému celkovo 2-krát, v jednom prípade pri zisťovaní páchateľa 
priestupku proti majetku sa aktívne podieľal aj pracovník obsluhy 
kamerového systému. 
7. Dňa 31. júla 2010 došlo pri plnení služobných povinnosti 

hliadkou MsP  ku spáchaniu prečinu „útoku na verejného činiteľa“. 
Vec je v štádiu vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní 
(OR PZ Svidník).     
8. V júli 2010 MsP počas výkonu služby na území mesta našla vo 

večerných hodinách dva na rôznych miestach voľne umiestnené 
bicykle, jednu  náprsnú tašku s dokladmi a hotovosťou a v jednom 
prípade  aj mobilný telefón. Všetky uvedené veci boli ich majiteľom 
odovzdané  predpísaným spôsobom. 
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 Tohtoročné leto bolo horúce, ale často nás prekvapili rýchle 
búrky, ktoré za krátky čas rozvodnili toky riek. Víchrice zase 
pováľali stromy a spôsobili obyvateľom mnohé škody. Aj 
rozmáčaná pôda spôsobuje ľudom zosúvanie zeminy 
a ohrozuje ich domovy.  

 Naše mesto je opäť rozkopané, ale už teraz sa tešíme na nové 
centrum Giraltoviec 

 Je september, škola volá a naše mestečko ožilo. Ráno sa žiaci 
a študenti ponáhľajú do škôl a popoludní sa riadne 
spomaleným tempom vracajú naspäť domov. No po letnej 
pohode pribudlo kriku a životné tempo sa rozprúdilo naplno. 

 Od polovice leta si môžeme vychutnať v našom meste aj iný 
druh zmrzliny než doteraz. Každý deň inú príchuť točenej 
zmrzliny ponúka podnikateľ zo svojho stánku na Kukučínovej 
ulici. 

 Široký výber kozmetiky ponúka na predaj novootvorená 
predajňa drogérie v priestoroch budovy Jednota.  

 Prívrženci tanca a príjemného posedenia si môžu nájsť „ to 
svoje“ v novootvorenom klube, ktorý sa nachádza v zadnej 
časti obchodného domu Jednota. 

 Pohostinstiev v našom meste pribúda, ale s nimi aj hluku 
a neporiadku. Mnohí obyvatelia, žijúci v ich blízkosti, sa 
právom sťažujú na rušenie nočného pokoja. 

 Kým cez letné prázdniny žiaci giraltovských škôl oddychovali, 
v ich školách sa pracovalo s plným nasadením. Každá škola 
v našom meste sa od septembra môže pýšiť novým šatom. 
Žiaci sa môžu tešiť na zateplené a esteticky pôsobiace školy. 

 Hubárska sezóna sa úspešne začala. Plné košíky vášnivých 
hubárov svedčia o dostatku húb v lese. Kto si ich z rôznych 
dôvodov nemohol nazbierať, mohol ich kúpiť od predajcov, 
ponúkajúcich „dodávku“ húb priamo až k vašim príbytkom. 
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 V krajinách s tropickým podnebím rastie exotické ovocie, 
ktoré na Slovensko musíme dovážať. Horúce počasie tohto 
leta spôsobilo, že na mestskom úrade nám zakvitol 
banánovník a onedlho sme mohli pozorovať zelené plody. 
Dúfame, že tieto banány aj dozrejú a slávnostne usporiadame 
exotickú oberačku. Strom banánovníka darovala  mestu pred 
dvoma rokmi občianka Mária Hliboká. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvé plody banánovníka  
Foto: Mária Osifová                 ooooo  /r/ 
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Kultúrne leto v Giraltovciach otvoril nultý ročník festivalu 

country hudby. Country večer pripadol na 18.júl 2010, navyše ako 
bonus to bol krásny nedeľný podvečer. Aj keď sa hľadisko úplne 
nezaplnilo, podľa klobúkov, ktoré mali prichádzajúci diváci na 
hlavách, bolo vidieť, že tento hudobný žáner má prívržencov aj 
v našom meste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecenstvo v country štýle a skupina Veteráni 
 
Prvé tóny country hudby vylúdila skupina Veteráni 

s moderátorom a spevákom Gejzom Tóthom, ktorý divákov aj 
sprevádzal celým večerom a svojimi vstupmi vypĺňal  priestor medzi 
produkciami jednotlivých kapiel. V podaní košických Veteránov sme 
si vypočuli známe české country pesničky ako Buráky, Tulácke 
blues, Tak já jdu dál a ďalšie, ale aj vlastné piesne v štýle country.  

Ako druhá sa nám predstavila romanticko - dobrodružná 
skupina zo Spojených štátov východoslovenských, na čele 
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s Michalom Hudákom - skupina Žobráci z Prešova. V jej repertoári 
je možné nájsť  tradičné country a bluegrassové skladby, ale aj 
džezové tradicionály a svetové evergreeny. Michal Hudák, jeden 
z najlepších slovenských moderátorov, pohotovými reakciami, 
postrehmi a vtipnými vstupmi nepretržite rozosmieval publikum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Hudák bavil celé publikum 
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Na záver večera sa predstavila stálica slovenskej country hudby, 
jedna z najúspešnejších európskych skupín súčasnosti, 
niekoľkonásobná držiteľka Európskej asociácie country hudby – 
košickí Veslári.  Kto vydržal do konca tohto večera a vypočul si aj 
túto kapelu, prezentujúcu modernú americkú country scénu, určite 
nešiel domov sklamaný, ale naopak, plný krásnych hudobných 
zážitkov. 

Pred vystúpením týchto kapiel môžeme kľudne dať „country“ 
klobúk dole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrovský úspech mala skupina Veteráni  
 
 
 
 
 
   Sobota 21. augusta 2010 prilákala do Parku mieru 

predovšetkým milovníkov tanca. Tanečný súbor Merlin zasvätil  
divákov do krásy írskych tancov. V úvode večera navodila príjemnú 
atmosféru skupina Návrat, s ktorou sme si zaspomínali na hity 60-
tych – 90-tych rokov. Keďže sa medzitým zvečerilo, mohli sme si 
naplno vychutnať ohňovú show zoskupenia Favilla. 
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Energická írska tanečná show  
 
 
 
Z ich odvážnych choreografických kúskov nám bolo poriadne 

horúco. Po ich programe sme sa dočkali  írskej tanečnej show 
Merlin. Z hodinového programu 
sa na nás valila obrovská energia. 
Vysokú umeleckú úroveň sme 
sledovali v 14-tich tancoch vo 
veľkolepom javiskovom, zvuk-
ovom, svetelnom i kostýmovom 
prevedení. 

 
Bodku za Kultúrnym letom 

2010, ktoré môžeme označiť za 
žánrovo pestré,  dala ešte ohňová 
show, počas ktorej nehoreli len 
fakle, ale aj vlasy fakíra ☺. Viac 
fotografií z týchto podujatí nájdete 
na stránke mesta 

www.giraltovce.sk 
 
       ooo  /mo/  ooo 
 

Chrlenie ohňa. Foto: Ladislav Lukáč 

http://www.giraltovce.sk
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Počas letných dní preletela mestom správička, že medzi 

finalistkami súťažiacimi na neďalekej Domaši, je aj   jedno dievča 
z Giraltoviec. A ozaj, Monika Trinkovičová, milé, skromné 
a samozrejme pekné dievča,  získala titul II. vicemiss. Bližšie vám ju 
predstavíme v nasledujúcom rozhovore. 

 
Monika, august sa končí a eufória zo súťaže už určite 

vyprchala, ale spomienky a pocity z nej budeš v sebe zaiste 
dlho nosiť. Priblíž našim čitateľom, ako si sa do súťaže dostala, 
kto ťa prihlásil a prečo až teraz ( máš 23 rokov), keď tam boli aj 
17- násť ročné dievčatá. 

Žijem v našom malom meste. Po ukončení gymnázia som 
nastúpila na prešovskú univerzitu – Fakultu humanitných 
a prírodných vied, kde študujem odbor učiteľstvo – slovenský jazyk, 
literatúru a pedagogiku. Bakalárske štúdium už mám ukončené, 
momentálne som v poslednom ročníku magisterského štúdia. Na 
súťaž Miss Domaša som sa chcela prihlásiť už skôr, ale po minulé 
roky som nenašla informácie o kastingoch. Tento rok to vyšlo, 
prihlásila som sa sama a postupovalo to veľmi pekne. Ako prvý som 
absolvovala kasting na Miss Tuning. Tam boli ľudia, ktorý 
organizovali Miss Plavky na Zemplínskej Šírave a tí ma oslovili, aby 
som prišla aj na ich kasting. Šťastie sa na mňa usmialo  a postúpila 
som do finále. 

Na Domaši po dvoch dňoch kastingu som počula radostnú 
správu, že som tiež postúpila do finále. 

 
Ako prebiehali súťaže a čo ti najviac pomáhalo? 
Z týchto súťaží mám veľkú  radosť, veď na každej z nich som sa 

pekne umiestnila. Začalo to umiestnením Miss sympatia a postupne 
to napredovalo. Bolo to dosť náročné obdobie, ktoré ma stálo  veľa 
času, nácvikov a prípravy. Výhodou bolo, že som si nemusela nijako 
upravovať postavu ani držať diétu. Čo mi pomohlo? Myslím, že je to 
spôsobené genetikou a tiež tým, že som človek, ktorý má rád pohyb. 
Rada si zabehám, zahrám tenis, korčuľujem a zájdem do fitka. To 
sú aj moje záľuby, ku ktorým ešte patria aj plávanie, tanec, 
modeling, cestovanie, ale aj dobrá kniha.  

 
Pred niekoľkými rokmi som ťa stretla v Prešove a hovorila 

si, že si bola na modelingu. Odkedy sa tomu vlastne venuješ? 
S modelingom som začala asi v 15-tich a venujem sa mu dodnes. 

Zúčastňovala som sa rôznych fotení, promo akcií i módnych 
prehliadok. Tiež som sa zúčastnila Miss stredných škôl 
i modelingovej súťaže, v rámci ktorej mi nafotili profesionálny book.  
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Čo ti priniesli tieto súťaže vrátane vecných cien? 
Tieto súťaže mi dali nové skúsenosti, pekné zážitky,  spoznala 

som známych ľudí, našla si nové kamarátky, získala nové kontakty 
a tiež mi tieto „Missky“ priniesli nové pracovné ponuky, čomu sa 
veľmi teším. Nechcem o tom ešte veľmi hovoriť, ale ide o pracovnú 
ponuku s modelingovou agentúrou, fotenie do časopisu 
a spoluprácu s agentúrou, v ktorej sa môžem angažovať ako 
modelka i choreografka pre začínajúce modelky. To sú ponuky, ale 
skutočnosť môže byť iná, tak sa teším zatiaľ z toho, čo som už 
získala, čo mám. Nuž a pekných vecných cien som tiež získala 
nemálo, či už značkové oblečenie, kozmetiku, darčekové predmety,  
večerné šaty, športové oblečenie, obuv, módne doplnky, peňažné 
poukážky, ale aj wellness  pobyty na Zemplínsku Šíravu 
a v Tatrách, pobyt od spoločnosti Kocka Tours a honorovanú 
zmluvu v hodnote 2000 €. 

 
Tieto ceny a ponuky sú pre teba zaiste zaujímavé, lákavé 

a pekné, ale čo plánuješ ďalej? 
Modelingu sa chcem venovať i naďalej, samozrejme v súlade so 

školou, lebo vzdelanie je pre mňa prvoradé. Verím, že vždy bude 
mať svoju cenu a mladosť i krása sú to, čo časom pominie. No kým 
sú tu, chcem sa tomu venovať, lebo ma to baví. Verím, že sa to 
podarí zosúladiť so školou, keďže ma od  získaniu magisterského  
titulu delí už len posledný ročník. V tejto mojej záľube taktiež cítim 
veľkú podporu rodiny a priateľa. 

  
Monika, čo si okrem súťaží robila počas letných, dá sa 

povedať tvojich posledných, školských prázdnin? 
Máj rada prácu s deťmi, doma mám aj mladšiu sestričku, ktorej 

sa rada venujem, a tak som sa prihlásila na brigádu v Girlandii 
CVČ v Giraltovciach. 

Monika, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, prajem 
úspešné ukončenie školy, veľa zdravia a šťastíčka, lebo to je 
tiež veľmi potrebné a nech ťa na tvojich cestách vždy 
sprevádza tvoj anjel strážny a ešte, aby si vo svojich plánoch 
nepoľavila a išla za svojím cieľom. Želám ti, aby tvoju 
skromnosť, dobrosrdečnosť, úsmev a radosť zo života i krásu 
nezničili veľká sláva a úspešnosť v týchto súťažiach a neskôr 
v práci. K tomu ti držím palce a za všetkých čitateľov 
blahoželám a ďakujem.  

 
Na záver ešte rekapitulácia súťaží: 
 Miss Plavky Zemplínska Šírava 2010 – titul Miss Sympatia 
Miss Zemplínska Šírava 2010 – ocenenie 2. vicemiss 
Miss Tuning Slovensko 2010 – ocenenie 1. vicemiss 
Miss Domaša 2010 – ocenenie 2. vicemiss 
 

Rozhovor pripravila Helena Sušinková 
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Ocenená Monika Trinkovičová 
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V poradí druhým z troch plánovaných letných podujatí bol 
jednodňový zájazd (po minuloročnom úspechu zájazdu na Gemer), 
tentoraz na Spiš. Konkrétne - Spišský hrad, ZOO v Spišskej Novej 
Vsi a na záver Spišský salaš.  Plánujeme  trasu, dopravu, termín 
a čas, ale počasie ovplyvniť nemôžeme. A práve to bolo v tomto dni  
najlepšie, aké sme si mohli priať. I keď trasa bola dosť náročná na 
stúpanie a chôdzu vôbec, obdivuhodne všetko zvládli aj tí 
s pomôckami pri chôdzi, ani vek nebol prekážkou, rovnako ako iné 
zdravotné postihnutia, veď naša organizácia ich má v názve. 
Spokojnosť zúčastnených je našim cieľom,  je to  pre organizátorov 
dôležité. Organizácia takého dňa naozaj nie je jednoduchá a bez 
problémov. 

* * * 
Veríme, že v auguste rovnako kvalitne zvládneme aj náš športový 

deň, i keď s veľmi posunutým termínom. Dôvody sú známe – po 
tohoročných záplavách nefunkčnosť športového areálu a parku. 

* * * 
Posledný prázdninový  mesiac bol bohatý na početné aktivity 

a niektoré boli aktuálne aj pre spevácku skupinu Topľanky pri 
našej organizácii. Boli sme súčasťou zájazdu dôchodcov nášho 
mesta, ktorí sa v rámci družobných vzťahov s Poľskom zúčastnili 
spoločného programu v Breniszowe. Poľskí priatelia pre nás 
pripravili celodenný program - návštevu kúpaliska, soľnej jaskyne, 
vojenského bunkra vo Frisztaku a zúčastnili sme sa aj bohoslužby 
v meste Wielopole Skrzynskie. V popoludňajších hodinách sme sa 
do programu zapojili aj my svojím vystúpením. Dali sme si záležať 
hlavne  na výbere pesničiek,  vhodných na takéto stretnutie. Po 
ukončení programu pre nás poľskí priatelia pripravili bohaté 
občerstvenie, pri ktorom sme si aj zanôtili slovenské a poľské 
pesničky.  

* * * 
V dňoch  17.-19. augusta sa vo Svidníku uskutočnil XIII. ročník  

Celoslovenských športových hier Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Zastúpenie  mali všetky jej krajské organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska. Mesto Svidník privítalo všetkých zúčastnených, bolo 
teda jedným z organizátorov a hostiteľom súčasne. Vo večerných 
hodinách sa v Dome kultúry uskutočnil kultúrny program, 
v ktorom vystúpila aj naša speváka skupina Topľanky. 
„Reprezentovali ste nielen svoje mesto, ale aj okres Svidník.“, zaznelo 
na našu adresu a potešili ešte mnohé   ďalšie uznania za spestrenie 
a oživenie programu.  Určite za to mohol aj vhodný výber pesničiek, 
obsahovo zameraných na aktivity týchto dní.       

                                       Mária Osifová, predseda ZO ZPCCH 
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Dôchodcovia pred vojenským bunkrom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečné spoločné vystúpenie. Foto: Alena Kmecová 
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Domov sociálnych služieb v Giraltovciach ako jeden 
z partnerov realizácie projektu „Terapia nepozná hranice“,  
podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
PL –SR 2007-2013, zrealizoval výlet pre poľských klientov, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. – 13.8.2010 v blízkosti  
Giraltoviec. 

Trojdňového výletu na Slovensku sa zúčastnilo 45 
účastníkov  ŠDS v Ustrzykoch Dolnych. Počas týchto dní  
navštívili  mestá  Prešov a Bardejov. 

Počas návštevy Hvezdárne a Planetária v Prešove nám 
bol k dispozícii program „Pohľady na oblohu“, ktorý 
názorne ukazoval, ako sa prejavujú na oblohe pohyby 
Zeme okolo osi a okolo Slnka. Popisoval rozdiel medzi 
letným a zimným dňom. Ďalej nasledovala ukážka 
najznámejších súhvezdí a niektorých planét na nočnej 
oblohe.  Bolo nám vysvetlené, prečo vidíme Mesiac vo 
fázach a čo sú to kométy a meteory. Najviac nás potešilo, 
že tento program bol aj v poľskom jazyku. Ďalej sme 
pokračovali  návštevou Hlavnej ulice mesta Prešov,  
kostola sv. Mikuláša a mnohých iných zaujímavostí. 

Návštevu okresného mesta Bardejov sme začali 
v Poľsko-slovenskom dome. Sprevádzal nás sám riaditeľ 
domu a jeho výkladu sme venovali pozornosť. Z odpovedí 
na naše otázky sme sa dozvedeli o jeho vzniku, 
financovaní, organizovaní kultúrno – spoločenských 
podujatí, seminárov a výstav. Najzaujímavejšou časťou 
návštevy v podzemných priestoroch bola mučiareň. 
Nezabudnuteľné zážitky sme získali pri najvýznamnejších 
historických pamiatkach – Bazilike sv. Egídia, jej 
samotnom interiéri ako i 76 m vysokej veži a goticko – 
renesančnej radnice, dominante historického jadra mesta. 
V neďalekých Bardejovských kúpeľoch sme mali možnosť 
obdivovať skanzen,  krásu drevených kostolíkov 
z neďalekých obcí Frička, Lukov, Krivé, Jedlinka, 
Hervartov, Tročany alebo Kožany. 
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Popri kultúrnych pamiatkach a prírodných zaujíma-

vostiach sme sa zúčastnili diskotéky spojenej s rôznymi 
súťažami a kultúrnymi ukážkami účastníkov projektu 
obidvoch strán. V závere výletu nás potešilo spoločné 
posedenie – opekačka, ktorá sa uskutočnila v priestoroch 
CVČ Slniečko v Giraltovciach, kde sme mali možnosť 
návštevy mini zoo, horolezeckej steny, galérie a bazénu. 

Výlet na Slovensku sa nám vydaril. Počasie vyšlo 
fantasticky. Tak ako na začiatku sme prichádzali 
s úsmevom, aj keď na jednej strane sme sa tešili, že ideme 
domov, no na druhej strane sme zasa boli smutní a plní 
otázok, kedy sem zasa  prídeme? Otázka, na ktorú sa 
teraz nedá odpovedať, ale možno raz sa niekto nájde, kto 
na ňu odpovie. 

 
Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce 

a poľskí účastníci ŠDS Ustrzyki Dolne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klienti z Poľska navštívili 
Bardejov a Prešov                      

Foto: autor 
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Domov sociálnych služieb v Giraltovciach od septembra 2010 

začína realizovať projekt pod názvom „Našimi očami cez okno do 
sveta“, prostredníctvom ktorého sa uchádzal o finančnú podporu 
11. grantového kola Nadačného fondu Slovak Telekom Podpora 
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

Cieľom projektu je poskytnúť možnosť využívania PC a internetu 
klientom s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní naučiť sa 
pracovať s počítačom a internetom. Ich stupeň postihnutia im 
nedovoľuje absolvovať riadny počítačový kurz, ale pomocou 
upravených syláb sú schopní získať niektoré počítačové zručnosti. 
Tie potom ďalej môžu využiť pre efektívne trávenie voľného času. 
Projekt má ambíciu pomôcť  klientom DSS zažiť pocit potrebnosti, 
úspechu a akceptácie, poskytnúť novú možnosť aktívne sa podieľať 
– participovať na každodennej komunikácii. 

Obsahovou náplňou projektu, ktorý bol podporený finančnou 
čiastkou 3 935 €, je realizácia kurzu v oblasti elementárnej 
počítačovej gramotnosti klientov DSS s využitím štyroch nových 
počítačov a  interaktívnej tabule, ktoré budú zakúpené vďaka 
finančnej podpore Nadačného fondu Slovak Telekom. 

 
Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce 

   
  
 
 
 
 

Chcem sa touto cestou poďakovať riaditeľovi 
a zamestnancom Súkromnej strednej odbornej školy 
v Giraltovciach za poskytnutie služieb spojených s ubytovaním 
a stravovaním, s úrovňou ktorých boli účastníci projektu 
maximálne spokojní. 

Zároveň moje poďakovanie patrí riaditeľovi a zamestnancom 
CVČ Slniečko v Giraltovciach za poskytnutie priestorov CVČ na 
realizáciu jednej z aktivít projektu. 

Slávka Vojčeková, 
riaditeľka Domova sociálnych služiebv Giraltovciach 
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„A či v zime a či v lete, dôchodcovia na výlete“ Tento slogan je 

príznačný aj pre nás dôchodcov. Radi sa zúčastňujeme rôznych 
výletov a zájazdov, je to pre nás príležitosť na chvíľu vypadnúť zo 
zabehaného stereotypu života. 15. júla na nás čakal výlet na 
kúpalisko Vrbov. Z Giraltoviec sme vyrazili ráno o siedmej hodine, 
nálada v autobuse bola výborná, všetci sme sa tešili na spolu 
strávený deň. Vodičom nášho autobusu bol Slávko Benček, jeho 
opatrná jazda nám dodávala istotu, že náš výletný deň skončí 
dobre. Slnko už od rána riadne pripekalo, ale v lete to má byť 
presne takto. Občerstvenia a jedla sme mali dostatok, veď výlet, to 
nie je obyčajný deň, ale deň osobitný, zvláštny a tak sa naň treba  
pripraviť. My starší to veru dobre vieme a tak sme sa aj zariadili. 
Smiech a prekáravé rozhovory naplnili celý autobus.  Na kúpalisku 
bolo nádherne a my sme sa tam cítili veľmi príjemne. Deň však 
ubehol nečakane rýchlo a nastal čas odchodu domov, cestou späť 
sme sa zastavili pri Spišskom salaši  Šivá brada. Aj tam vládla 
družná atmosféra, do Giraltoviec sme sa vrátili vo večerných 
hodinách, unavení, no spokojní. Naša vďaka patrí aj vedeniu nášho 
mesta, hlavne nášmu primátorovi Jánovi Rubisovi, že nezabúda na 
nás, tie už trochu staršie ročníky. Lebo iba s pomocou mestského 
úradu sa môžme každý rok zúčastniť nášho tradičného výletu. 

ooooo  Margita  Kmecová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci zájazdu                                                                 Foto: autor  
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Vyvrcholením celoročnej činnosti 
centier voľného času zvyčajne bývajú letné 
táborové pobyty v niektorej z atraktívnych 
lokalít našej republiky, prípadne 
v zahraničí. CVČ si tento rok na 10-dňový 
pobyt zvolilo pekné rekreačné zariadenie 
v Bystrej pri Humennom. Našich 35 detí 
s ostatnými účastníkmi tvorilo jeden veľký 
160-členný kolektív prázdninujúcich 
dievčat a chlapcov zo Slovenska 
a Ukrajiny. K pravidelným programom 
patrili  ranné rozcvičky, denné či večerné 
kúpanie v peknom veľkom bazéne, každý  
večer diskotéky, rôzne súťaže a športové 

zápolenia medzi jednotlivými oddielmi. Ako to už v táboroch býva, 
nesmela chýbať skúška odvahy, teda nočná hra, ale i táborové 
svadby, síce bez torty, ale zato s parádnou veselicou. Manželstvá 
trvali krátko ako prstienky z trávy, ktoré si snúbenci dali, ale 
spomienky na pobyt v tábore boli umocnené aj o tento zážitok. 
Prezident Bystralandie, mafia a ministri sa počas týchto horúcich 
dní snažili prispôsobovať aj program, a preto sme sa dlhšie zabávali 
večer a počas silného slnka sme odpočívali. Raritou pre deti boli aj  
penová diskotéka, či pesničky Roba Miklu pri opekačke a na 
diskotéke.  

O tom, že v tábore bolo deťom dobre, svedčí vždy rozlúčka, ktorá, 
ako ináč, je so slzami a prísľub, že o rok sa stretneme znovu. 

ooooo  /hs/ 
 
 
 
 
 

Máme v Giraltovciach miesto, ktoré by sme mohli nazvať Detským 
rajom? Možno chvíľku pouvažujete, ale poviete  skôr nie ako áno. To 
len ja som tak bez rozmýšľania odpovedala na otázku, odkiaľ sa 
vraciame v jednom horúcom letnom popoludní. A aby som to predsa 
len spresnila, tým Detským rajom bol pre mňa v tomto  dni bazén v 
CVČ a ten prvý dojem, prvá návšteva s deťmi boli také úžasné, že to 
pomenovanie vtedy  naozaj sedelo. Ja viem, k naozajstnému 
Detskému  raju  toho  ešte  veľa  chýba,  ale  výhra  je  už  aj  konečne  
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u nás takéto miesto v centre mesta s vyčleneným priestorom, kde sa 
dieťa nemôže stratiť v dave, kde je bazén nepreľudnený, s čistou 
vodou, s lavičkami a ležadlami okolo,  detským minizariadením na 
hranie, ale čo je najúžasnejšie, s dievčatami – dozorom, plavčičkami a 
inštruktorkami. A oni naozaj boli všetkým. Dokázali sa s deťmi vo vode 
hrať, spievať, naplno sa im venovať. V ten prvý deň to boli Monika 
Trinkovičová a Katka Pavúková, každý ďalší deň zas iné dievčatá, 
ktoré vedeli, čo je náplňou ich práce. Nedalo sa nevyskúšať si jazdu 
na autách a znovu s trpezlivým vysvetlením, usmernením, ale 
v mužskom zastúpení. A riadiť takéto štvorkolesové „autíčko“, to teda 
bol zážitok najmä pre chlapcov. To ešte zďaleka nie je všetko, čo nám 
ponúka CVČ, ale treba tam ísť s deťmi, vidieť a najmä využiť 
ponúkané, pripravené. V tom duchu som aj ja odporúčala každému, 
s kým som sa v tom čase stretávala.  Možno s mojím pomenovaním 
budete súhlasiť aj vy. 
 
 
   
 
Premeny nášho mesta k lepšiemu vidia a s uznaním konštatujú 

najmä tí, ktorí sa k nám vracajú po dlhšom čase, po kratšej či 
dlhšej prestávke. A práve leto je obdobím návštev, návratov na 
miesta svojho detstva, domovov. Nám domácim v kolotoči 
každodenných povinností často zovšednejú aj tie premeny, rozdiely 
a  iné hodnoty, spojené s minulosťou a históriou. 

Stretla som v nedeľu ráno na našej ulici neznámeho človeka 
a z jeho pohľadov na naše okolie a prírodu, bolo jasné, že je to 
cudzinec. Bol z Moravy, tu bol na návšteve a jeho obdiv práve 
k našej prekrásnej prírode a okoliu nášho mesta bol naozaj 
úprimný a znásobený priliehavými českými výrazmi.  

Alebo...v jedno všedné ráno sa pomalým, akoby zvedavým 
krokom pohyboval pozdĺž DSS tiež neznámy človek, nakúkal do 
medzier v plote. O chvíľu sa vraciam, ale vidím, že sa nedostal ďalej 
a na moju otázku v čom potrebuje pomôcť, jeho odpoveďou som 
bola prekvapená. Vyhľadáva na internete kultúrne historické 
pamiatky, osobne sa s nimi chce zoznámiť a postupne 
ponavštevovať. Aparát na krku potvrdzoval, že aj zdokumentovať. 
O našom meste sa dozvedel, že tu boli tri kaštiele a tento v DSS je 
jedným z nich. Pomohla som mu dostať sa do areálu zadnou bránou 
a  ukázala smer na k židovskému cintorínu, o ktorom tiež vedel 
a poradila som mu použiť komín, ako orientačný bod.  

Prečo to spomínam? Neviem, koľkí z nás o tom vedia viac, alebo 
aspoň toľko. Takéto vedomosti, informácie by mali patriť do výbavy 
každého z nás.  

ooooo  Margita Gazdičová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
22 

 
 
 
 

Od štvrtka 29. júla do nedele 1. augusta prebiehala v 
našom meste stavebná horúčka. Stavalo sa však z lega a 
stavitelia boli deti (od 6 do 12 rokov). Ich cieľom bolo postaviť 
veľké legové mestečko vo veľkosti 8x3,5 metra. Tento program 
pre deti pripravili pracovníci z Cirkvi bratskej, aby im spestrili 
prázdniny a aby takýmto kreatívnym spôsobom priblížili 
deťom kresťanské hodnoty. Deti si vyberali z množstva 
legových kociek, aby postavili akúkoľvek stavbu. Pod rukami 
im rástol dom alebo autíčko a tešili sa, keď mohli svojou 
stavbou prispieť do celého mestečka. Vyše 50 detí vytvorilo z 
lega krásne mestečko s veľkými mrakodrapmi, aj malými 
rodinnými domčekmi. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia 
pre deti, ktoré sa budú konať niekedy nabudúce v našom 
meste. 

Marek Jurčo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lego je u detí veľmi populárne                     Foto: Ľubomír Krupa 
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Život u nás na Šariši sa v minulosti, rovnako ako aj dnes, 
riadil podľa ročných období. Jeseň, podobne ako posledná časť 
leta, je pre roľníkov obdobím najväčšieho pracovného vypätia. 
Naši predkovia aj pre tú časť roka sformovali zvyky a obrady, 
ktorých síce nebolo veľa, ale patrili k najvýznamnejším z celého 
ročného cyklu. Boli to predovšetkým zvyky sprevádzajúce zber 
úrody, najmä ich posledná časť, dožinky. O našich predkoch sa 
v starých spisoch píše, že keď nadišiel čas žatvy, zobrali 
z prosného semená do dierkovanej varechy, pozdvihli ju k nebu 
a hovorili: „Ó, Pane, Ty  nám poskytuješ živobytie, daj, aby táto 
žatva bola pre nás čo najbohatšia.“ Znamená to, že naši 
predkovia mali v srdci pokoru pred Darcom všetkého 
požehnania.  Dožinkové zvyky sa konali po žatve. Dominovali 
v nich dve navzájom prepojené zložky, a to radosť z novej úrody 
a úsilie zabezpečiť dostatok obilia v ďalšom roku. K ním sa 
pripájali drobnejšie poverové úkony, ktorých cieľom bolo udržať 
si počas namáhavej práce dobrú fyzickú kondíciu a priaznivo 
vplývať na počasie. Pri viazaní snopov dávali pozor, či slama 
nevydáva suchý zvuk podobný pukaniu, ktorý považovali za 
predzvesť búrky. Keď hrozil dážď, kázali deťom vyvolávať 
riekanku: 

                       Neprš, neprš dážď, povezieme raž, 
                       Na koláčiky, na pagáčiky, tebe dáme tiež 
V mnohých oblastiach Slo-

venska pri ukladaní snopov 
z prvého voza nesmel nikto 
prehovoriť, aby ich myši 
nepočuli. Rozsah realizovaných 
zvykov závisel od toho, či žatvu 
musel zvládnuť gazda s členmi 
domácnosti, alebo mu pomáhali 
za rovnakú protislužbu ďalšie 
rodiny. Na záver žatvy sa vil 
dožinkový veniec, ktorý ženci 
priniesli gazdovi.  

 
 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
24 

 
Odovzdávanie venca bolo spojené s prednesením vinša, 

v ktorom spomenuli ťažkú prácu, svoju usilovnosť, no 
nezabudli gazdovi zaželať dobrú úrodu.  

Milý pán hospodár, milá pani hospodárka! 
Už sme vám požali, kde ste len čo mali. Keď sme to spravili 
Veniec sme uvili, s ním sa ponáhľali, ako sme vládali. By 

sme vám, hospodár, oddali tento dar a Boha prosili, by vám dal 
posily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zožaté obilie hneď vymlátili a dali zomlieť, o jedlo, 

pripravené z novej múky, sa vždy podelili aj so susedmi, tento 
zvyk vyjadroval prianie mať po celý rok toľko potravín, aby 
s nimi nielen vystačili, ale aby mali aj prebytok.  

 
ooooo  Anna Mitaľová 

 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
25 

 
 
 
 
 

Záhrada v septembri je 
miestom, ktoré navšte-
vujeme veľmi radi, pretože 
môžeme zbierať dozrieva-
júce ovocie. Od správneho 
termínu zberu závisia 
nielen veľkosť a sfarbenie 
ovocia, ale aj jeho chuťové 
vlastnosti a skladovateľnosť. 
Môžeme povedať, že v septembri zbierame jesenné  
a v októbri zimné ovocie. Začiatkom septembra sa 
vysieva reďkovka, ktorú zbierame v polovici 
nasledujúceho mesiaca. Vysievame aj poľný šalát 
a zbierame ho v novembri. Aby sme získali skoro  aj 
mrkvu, vysievame ju do hĺbky 1cm. To isté platí aj pre 
petržlen. 

V záhonoch ešte rastú kapusta, zeler, pór a neskorá 
mrkva. Na hnojenie v tomto období používame hnojivá 
s nižším obsahom dusíka. Zvyčajne stačí, ak zeleninu 
prihnojíme raz za dva týždne dávkou 20g hnojiva na 
jeden m2, najlepšie vo forme hnojivej zálievky. Čierne 
ríbezle majú zo všetkých plodov z našej záhradky 
najvyšší obsah vitamínu C. Tomuto drobnému ovociu by 
sme  mali venovať väčšiu pozornosť ako doteraz. 

Za daždivého počasia ošetrujeme vinič proti botrytíde. 
Pred prenesením izbových rastlín letnených vonku by 
sme ich mali prekontrolovať. Môžu mať škodcov molicu, 
strapku, štítničku a červec. 

 
Ľubomír Krupa 
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Charlottu Daňovú         Nellu Dreveňákovú 
Daniela Kureja                    Viktora Grundzu 
Emu Drábovú           Terezu Kopasovú 
Michaelu Fedorkovú        Galinu Kurejovú 
Emmu Ferekovú          Dianu Pizúrovú 
 
 
 
Mária Gregová   80     Mária Tkáčová    55 
Alžbeta Majerníková  70     Oľga Staruchová    55 
Mária Matiová      65     Andrej Jurč               50 
Ľubomír Filo       60     Pavel Hec      50 
Mária Kaňuchová     60     Pavel Štefanik    50 
Emília Horbajová     60     Ľudmila  Pantlikášová 50 
Magdaléna Kurečajová 55     Terézia Tušeková   50 
                                Hedviga Študyová       50 
 

 
 

 
Marek Cap   -  Jana Kolesárová 
   Kručov          Giraltovce  

Andrej Kléma  -  Darina Jurková 
    Giraltovce        Fijaš  

Marek Daňo  -  Katarína Katriňaková 
        Giraltovce          Giraltovce  

Marián Bilý  -  Patrícia Daňová 
  Hrabské        Giraltovce  

Slavomír Jeleňák  -  Iveta Čellárová 
   Železník       Giraltovce  

Peter Tušek  -  Veronika Pešková 
   Giraltovce        Dolný Kubín  

Mária  Miheličová  -   Ladislav Ceperko 
Giraltovce                               Stropkov 
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Futbalový kolotoč sa rozkrútil na plné 
obrátky. Najvyššia regionálna súťaž 
v mierne pozmenenom zložení opäť 

zabáva fanúšikov futbalu. Tí 
giraltovskí boli tri mesiace 
ochudobnení. Príčina je všepobecne 
známa. Jarná povodeň spôsobila na 

štadióne Slovan veľké škody. Rieka 
Topľa opäť raz ublížila 
giraltovským futbalistom 
a poslala ich do futbalového 
vyhnanstva. Veľké škody vznikli 

na trávniku aj v sociálnej budove a preto museli všetky 
družstvá využívať ihriská a plochy v okolí. Slovan ako 
účastník III.ligy mal veľmi sťaženú prípravu a navyše 
sa funkcionári MFK Slovan rozhodli, že úvodné domáce 
súboje odohrajú u svojich súperov.  Takto vzniknutá 
šnúra piatich zápasov vonku v rade dala zabrať celému 
mužstvu. Bol to veľký nápor na psychiku hráčov. Po 
odohratí tejto série sa dá povedať, že slovanisti 
nesklamali. Samozrejme zisk troch bodov sa vedeniu 
klubu veľmi nepozdával, ale na druhej strane 
v Snine,Vysokých Tatrách a Barci boli blízko k remíze. 
Kolektív zverencovLubomíra Puháka prešiel dôležitými 
zmenami. V mužstve skonšili stabilní hráči Igor Pribiš, 
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Peter Blaško, ktorí odišli na hosťovanie do Raslavíc. Na 
vyše Miroslav Dic z pracovných dôvodov tiež absentuje. 
Giraltovský klub sa ich rozhodol nahradiť futbalistami 
z Nižnej Šebastovej. Najznámejší z nich je Ľuboš 
Kaňuch, ktorý tretiu ligu hrával už v Spišskom 
Podhradí a Sabinove. V Slovane by mal zvýšiť jeho 
údernú silu. Ďalší traja sú mladí talentovaní hráči: 
Jozef Džubara, Ivan Bednár, Martin Biľ. K nim treba 
prirátať Tomáša Dubasa zo Stropkova a do Giraltoviec 
sa vrátil Pavol Biroš. Tréner Slovana Ľubomír Puhák 
hodnotí úvod súťaže takto: „Myslím si, že ani v jednom 
zápase sme nesklamali. Chlapci nezvládli stretnutie vo 
Svite, ale tam nám chýbali viacerí hráči. Víťazstvo 
v Topoľanoch je veľmi cenné a dúfal som v zisk ďalších 
troch bodov. Ak však zoberieme do úvahy tradičnú 
prestavbu mužstva, tak tri plusové body sú dobrým 
základom. Teraz bude treba vyhrávať na domácom 
trávniku a som rád, že sa to podarilo už v ťažkom 
zápase s Nižným Hrušovom na rozmočenom teréne. Už 
v prvom polčase sme mali výborné šance, ktoré P.Uhrin 
a Ľ.Kaňuch nepremenili. Po prestávke sa nám skoro 
nevyplatila znížená koncentrácia  hráčov, ktorí sa 
v podvedomí už cítili víťazmi. Nakoniec po 
vyrovnávajúcom góle hostí tri minúty pred koncom 
ukázali svoj bojový charakter a získali tri body po góle 
Ľ. Kaňucha v záverečnej minúte. Verím, že pri dobrej 
tréningovej morálke náš výkon už v najbližších 
zápasoch porastie a prinesie aj adekvátny bodový zisk.“ 
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Foto: archív, Mária Osifová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
30 

 
 
 
 
 
5.9.2010 – 6.9.2010   Dni židovskej kultúry 
24.9.2010 – 26.9.2010  Výstava ovocia a zeleniny,  

   drobného a exotického vtáctva 
26.9.2010 Svet našimi očami – výstava fotografií,  

Michal Kočiš, Martin Rimák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponúkame na predaj v Giraltovciach 
trojposchodovú vilu so záhradou, ktorá sa 
nachádza v tichej lokalite na ulici SNP a má 
priaznivú polohu blízko centra mesta.  Vila sa 
rozprestiera na slnečnom svahovitom pozemku 
s rozlohou 629 m2 v nádhernom prostredí 
s prekrásnym výhľadom na mesto. Zastavaná 
plocha je 451 m2 , je tam 11 izieb, 1 kuchyňa,  
3 toalety, 3 kúpeľní, terasa a garáž. Celá 
nehnuteľnosť je podpivničená, s priaznivým 
prístupom z hlavnej cesty. Kolaudácia 
prebehla v roku 1993, k dispozícii je plná 
občianska vybavenosť. 

Vila je vhodná po malej rekonštrukcii na 
bývanie pre viacgeneračnú rodinu, prípadne 
ako rodinný penzión, alebo ako internát – 
ubytovňa pre zamestnancov firmy.  

Navrhovaná cena: 115 000 € 
Bližšie informácie na tel. čísle 0905/352 480 
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EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú 

kompetentné rady a spoľahlivých partnerov, s ktorými 
by mohli doviesť svoje životné plány k realizácii. 

 
Čo Vám chceme ponúknuť ako klientom? 
 

Ø Riešenie Vášho bývania výberom hypotekárnych 
úverov s najnižším úrokom. 

Ø Pomoc pri kúpe auta na úver a pri povinnom 
zmluvnom a havarijnom poistení. 

Ø Výber flexibilného zabezpečenia  majetku pri 
rôznych životných rizikách. 

Ø Vypracovanie efektívnych sporiacich programov pre 
deti. 

Ø Garantované a bezpečné formy odkladania 
a šetrenia peňazí. 

Ø Zabezpečenie príjmu pri chorobe alebo úraze. 
 
Čo Vám chceme ponúknuť ako 
spolupracovníkom? 
 

Ø Prácu v profesionálnom systéme v jednej 
z najdynamickejších spoločností na slovenskom 
trhu s 15- ročnými skúsenosťami. 

Ø Mladý, úspešný tím s obrovskou chuťou pracovať. 
Ø 39-ročné obchodné skúsenosti zo štrnástich krajín 

Európy. 
Ø Motivujúce finančné ohodnotenie. 
Ø Prepracovanú akadémiu biznis vzdelávania. 

 
 

V prípade záujmu nás kontaktujte  
na telefónnych číslach 

0908 56 30 56, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
V čase od 9:00 do 16:00 h pondelok až piatok. 

Dukelská 841, 087 01 Giraltovce 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
   MRAZNIČKY, 
    KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
     KLIMATIZÁCIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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