
  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
1 

 
 
 
Prečo sa každý rok tešíme na Vianoce?  Znova 

a znova sa usmievame pri myšlienke na Vianoce, 
samotná predstava v nás vyvoláva pocit šťastia a radosti. Prečo je to 
tak? Prečo sa netešíme každému okamihu života ? Iba myšlienka          
na vianočný čas v nás vždy zazvoní láskou. Vianoce sú čas 
ľudského dobra, čas odpustenia, čas podávania rúk. Vzácna chvíľa, 
preto ju milujeme a vždy sa nanovo tešíme na stromček ovešaný 
vianočnými ozdobami.  Zapálením vianočných sviečok symbolicky 
zapaľujeme aj radosť v našich očiach. Sviečky horia a my sa ticho 
radujeme, čaro Vianoc nepostrehnuteľne vkročí do našich sŕdc. 
Vianoce trvajú krátko, ale pripravujeme sa na ne veľmi dlho, 
rozmýšľame, aké darčeky kúpime, čo napečieme, aby sa naši blízki 
cítili čo najlepšie. No nie všetci máme to šťastie mať vlastné 
rodiny, mnohí z nás sú chorí, mnohí sú odkázaní na pomoc iných. 
Na svete je veľa bolestí a útrap, ale práve na Vianoce, akoby sa 
bolesť sveta trocha zmiernila. Čím to je ? Prečo práve na Vianoce sa 
ľudia dokážu stíšiť a byť na chvíľu ľuďmi? Prečo práve na Vianoce 
sa ľudskosť vráti k človeku a dobro sa rozhostí v našich 
rodinách? Nepokoj sveta akoby vo vianočný čas stratil silu a na 
chvíľu sa stratil z ľudského obzoru. Na Vianoce je na svete mier 
a v ľudskej duši pokoj. Prečo nie sú Vianoce stále? Nie so 
stromčekom a sviečkami, ale prečo obyčajné tiché, milé ľudské dni 
človeka netrvajú stále? Otázky hodné zamyslenia, práve na Vianoce, 
keď ľudské srdcia sú citlivejšie, viac otvorené pre druhých. Prajme 
si, nech čas Vianoc trvá celý rok,  naše prianie určite vyvolá úsmev  
u mnohých, ale veľa z nás si bude priať to isté, lebo pokoj a pohodu 
si človek nekúpi. Zdravie sa tiež nedá zaplatiť, no môžeme si 
pomáhať, môžeme sa 
snažiť žiť ako ľudia. 
A práve čas Vianoc 
môže byť pre nás 
všetkých začiatkom 
krajších vzťahov v rodi-
ne, na pracovisku, 
všade tam, kde žijeme 
svoje dni. Vianoce sú 
vzácny čas, otvárajú 
dvere láske a kráse 
v celej šírke ľudského 
žitia. Nepremárnime 
darovaný čas, Vianoce 
sú tu opäť. 

d d d Anna  Mitaľová 
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Na svojom 8. zasadnutí sa  mestské zastupiteľstvo zišlo 14. novembra za      

100% - nej účasti poslancov.  
Program rokovania : 
• prezentácia firmy EDYMAX Holding a.s. k výstavbe polyfunkčného objektu 

pri mestskom úrade a bytových domov 
• informácia o stave výberu miestnych daní a poplatkov k 31.10.2011 
• prerokovanie odpredaja administratívnej budovy na ul. Kpt. Nálepku 

a budovy mestskej knižnice formou verejnej súťaže  
• návrh Všeobecného záväzného nariadenia č.41/2011 – nový Trhový 

poriadok pre príležitostné trhy v našom meste 
• schválenie obce Šarišský Štiavnik za člena spoločného  obecného úradu.  
Po otvorení a kontrole uznesení zo 7. zasadnutia sa  podľa programu 

prezentovala firma EDYMAX Holding, a.s., ktorej cieľom je v centre mesta doplniť 
polyfunkčnú budovu a bytové domy. Podľa plánu na pozemku vedľa mestského 
úradu  by mala stáť  trojposchodová budova  s veľkou obchodnou prevádzkou 
a súborom menších prevádzok, ďalej uvažujú s výstavbou 24 bytov, ktoré by pokryli 
dopyt po bývaní v našom meste. O odpredaji pozemku sa viedli rôzne diskusie už 
dosť dlho. Nakoniec poslanci hlasovali za schválenie odpredaja pozemkov            
vo vlastníctve mesta formou verejnej súťaže.  

O výbere miestnych dani a poplatkov  informovala Iveta Kurčová, vedúca 
finančného oddelenia. Stav nedoplatkov  za vývoz TKO je 41 154,27 €,  neplatiči sú 
zverejnení na internetovej stránke mesta. V priebehu roka 2011 bolo rozposlaných 
pre fyzické osoby 82 výziev, 176 upomienok a 17 exekučných návrhov. 

Daň za psa je plnená na 92,76% a daň z nehnuteľnosti – stav nedoplatkov je 
21 340,92 €, informácie o neplatičoch sú tiež zverejnené na internetovej stránke. 
Počas roka sú neustále posielane upomienky a výzvy, z ktorých boli viaceré 
uhradené. Mestské zastupiteľstvo vzalo informatívnu správu o stave výberu daní 
a poplatkov k 31.10.2011 na vedomie. 

Po prerokovaní odpredaja administratívnej a sociálnej budovy na ul. Kpt. 
Nálepku (súp. č. 121)  poslanci nakoniec schválili odpredaj formou obchodnej 
verejnej súťaže s minimálnou cenou 210 000 €. Schválený bol aj odpredaj budovy 
mestskej knižnice na  Dukelskej ulici  s minimálnou cenou 68 000 €. 

Trhový poriadok -  Všeobecné záväzne nariadenie č.41/2011 pre príležitostné 
trhy v našom meste - bol daný  na pripomienkovanie Regionálnej veterinárnej 
správe do Svidníka, ktorá navrhuje upraviť niektoré body. Tento materiál bol 
vrátený na dopracovanie v súlade so zákonom a bude opätovne predložený          
na prerokovanie   na budúce zasadnutie zastupiteľstva.  

Poslanci odhlasovali uznesenie, že pre obec Šarišský Štiavnik bude mesto  
zabezpečovať činnosti v oblasti školstva vo veciach odborných a poradenstva          
vo výchovno-vzdelávacom  procese a prijíma obec za člena Spoločného obecného 
úradu v Giraltovciach. 

V interpelácií  poslanci zaujali stanoviská a názory k veciam verejným, 
spoločenským, kultúrnym a športovým, o ktorých sa môžete dočítať                      
na internetovej stránke mesta www.giraltovce.sk.                                  ooooo  AK 

http://www.giraltovce.sk
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1. Mestská polícia 5. októbra 2011 počas výkonu služby našla 
tašku, v ktorej sa nachádzal hudobný nástroj – klarinet. 
Stratená vec si našla svojho majiteľa predpísaným spôsobom. 

2. Konzum alkoholu na verejnosti hliadka MsP vybavila na mieste 
dohováraním dňa 6. októbra 2011. 

3. 12. októbra 2011 MsP prijala oznámenie o znečistení schodišťa 
vstupu do budovy polikliniky neznámym páchateľom.              
Po pôvodcovi tohto skutku sa pátra. 
Oznam o poškodení zelene - o orezaní ihličnanu a podozrení  
zo spáchania priestupku - MsP preverila a vykonanou 
previerkou zistila, že konaniu predchádzala žiadosť a následné 
povolenie k vykonaniu tejto činnosti. 
Toho istého dňa našla hliadka MsP väčšiu finančnú       
hotovosť v bankomate. Na základe vykonaných úkonov sa 
podarilo zistiť majiteľa hotovosti a peniaze vrátiť. 

4. MsP prijala 17.10.2011 oznámenie o poškodení kontajnera         
na separovaný odpad na Tehelnej ulici požiarom. Vec je 
v štádiu vyšetrovania.  

5. Toho istého dňa našla hliadka MsP na Dukelskej ulici detskú 
cyklistickú prilbu. Doteraz  sa k nej nikto neprihlásil, je ale 
možné požiadať o ňu dodatočne pri splnení podmienky 
identifikácie. 

6. Oznam o požiari na Dukelskej ulici hliadka MsP po preverení  
postúpila k vybaveniu HaZZ Giraltovce, ktorí požiar 
bezodkladne lokalizovali. 

7. Hliadka MsP 24. októbra 2011 zistila spáchanie priestupku  
na úseku občianskeho spolunažívania. S prihliadnutím         
na okolnosti bolo možné po poučení oboch strán vybaviť vec 
na mieste dohováraním. 

8. Nájdený vodičský preukaz 27.10.2011 hliadka odovzdala jeho 
držiteľovi oproti podpisu. 

9. Krádež časti kovového oplotenia zo sadu 28.10.2011 oznámil 
P.K. z Giraltoviec,  škoda na majetku vznikla vo výške cca 30 
€. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

10. Oznámenie o poškodení osvetlenia na pešej zóne prijala MsP 
toho istého dňa. Spôsobená škoda dosiahla sumu 90 €. 
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11. V ten istý deň neznámy páchateľ poškodil sklenenú výplň      
na vitríne pre vyvesovanie oznamov vedľa chodníka za mostom 
na Radomkou smerom do centra mesta. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

12. Za spáchanie priestupku na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými toxikomániami - podaním alkoholu 
mladistvej osobe uložila hliadka MsP blokovú pokutu J.D. 
z Giraltoviec dňa 28.10.2011. 

13. Prijaté oznámenie o skladovaní stavebného odpadu za garážou 
na Tehelnej ulici  vybavila hliadka MsP dohovorením                
po poučení o likvidácii a jej následnom vykonaní. 

14. Dohovorením a poučením o ďalšom postupe vybavila hliadka 
MsP oznámenie o narušovaní občianskeho spolunažívania  
medzi susedmi v byte.  

15. Za konzum alkoholu na verejnosti hliadka MsP uložila blokovú 
pokutu 1.11.2011 D.J. z Giraltoviec.  

16. Za rušenie nočného kľudu hliadka MsP uložila blokovú 
pokutu P.S. z Giraltoviec.  

17. Precíznou prácou pracovníka kamerového systému  hliadka 
MsP vypátrala páchateľa poškodenia stĺpika verejného 
osvetlenia. Išlo o D.K. z Mestiska. Po uhradení škody bol 
menovaný za svoje konanie  postihnutý blokovom pokutou. 

18. Firma Hunter 10. novembra 2011 spoločne s MsP vykonala 
odchyt zabehnutých a túlavých psov na území mesta. Sedem  
psov bolo umiestnených do ochrannej karantény. 

19. MsP odchytila v podvečerných hodinách tohto istého dňa psa, 
ktorý bol umiestnený v koterci mesta a jeho odchyt oznámený 
občanom mesta prostredníctvom mestského rozhlasu. Majiteľ 
psa  A.Š. z Giraltoviec si psa prevzal. Vec bola  vybavená 
v blokovom konaní. 

20. 15. novembra 2011 hliadka prijala oznámenie o vzbudzovaní 
verejného pohoršenia, ktorého sa dopustil  J.M. z Koprivnice 
v pobočke Slov. sporiteľne. Konanie menovaného bolo 
vybavené dohovorením na mieste  s poučením o možnosti 
postihu v prípade opakovaného konania. 

21. MsP vykonala 16. novembra 2011 besedu pre 26 žiakov SZŠ 
v Giraltovciach na tému návykových látok. 

22. Oznam o narušovaní občianskeho spolunažívania 
schválnosťami a poškodzovaní bytu hliadka vybavila na mieste 
s poučením o ďalšom postupe vo veci a odovzdaním veci         
do právomoci domovej správy. 
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Ak ste si prečítali predchádzajúce riadky o tom, čo sa deje 

v meste a to hlavne vo večerných a nočných hodinách, iste mi dáte 
za pravdu, že to nie je až také pokojné mesto, ako sa mnohým zdá. 

Nie je možné nevšimnúť si, že vzhľad mesta - hlavne v centre - sa 
výrazne zmenil smerom ku krajšiemu. Tento vynovený šat mesta bol 
náročný na finančné prostriedky, ale aj na úsilie a čas potrebný     
na vykonanie prác. Malo by byť záujmom všetkých nás, aby sa tento 
vzhľad zachoval  aj pre ďalšie generácie. Jednou z podmienok pre 
občana  je nezostať nevšímavý k tomu, čo sa deje okolo neho. 
Hlavne ak ide o veci, ktoré sú v rozpore so zákonom. Netreba sa báť 
byť vo veci angažovaný osobne a ak je to predsa pre niekoho 
problém, vždy sa nájde možnosť pomôcť spravodlivosti aj 
anonymne. Takto  je možné zabezpečiť verejný poriadok kvalitnejšie 
s výsledkom väčšej bezpečnosti pre široké okolie. 

Na záver kalendárneho roka by som čitateľom poprial 
s prichádzajúcimi  vianočnými sviatkami, aby boli sviatkami pokoja, 
porozumenia a lásky s Božím požehnaním pre všetkých ľudí dobrej 
vôle.    

                                                         ooooo  Ondrej Cina 
 
 
 
 
 
 
 

 novembrové počasie bolo mimoriadne príjemné, slnečné ale aj veľmi 
suché? Ani povestný Martin k nám na bielom koni neprišiel. 
Meteorológovia  predpovedajú aj suchý december, takže sánky, lyže 
a zimné radovánky na snehu musia na svojich nadšencov ešte chvíľu 
počkať. 

 v novembri sa začala na  Kukučínovej ulici výstavba  12 – tich bytov 
nižšieho štandardu? Jeden dvojizbový byt pozostáva z troch 
unimobuniek, ktorých výrobca a hlavný dodávateľ celej stavby je firma 
Rikostav Giraltovce. 

 CVČ Giraltovce bude mať svoju televíziu, v ktorej  bude informovať 
o svojej činnosti? Vysielanie bude prebiehať jeden deň v týždni na novej 
internetovej stránke http://www.cvcgiraltovce.sk/. Program budú tvoriť 
rôzne reportáže či rozhovory z jednotlivých podujatí, záujmových 

http://www.cvcgiraltovce.sk/
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útvarov, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, aktuality 
a samozrejme záznamy akcií. 

 v reštauračnom zariadení Skalný Orol  je otvorená nová predajňa mäsa 
a mäsových výrobkov? Široký výber čerstvých výrobkov z Poľska 
ponúkajú za výhodné ceny.  

 koniec roka by sme  mohli označiť ako obdobie zelených stužiek? 
Maturanti  usporadúvajú stužkové slávností práve v tomto období. 
Skúšku dospelosti v tomto školskom roku zloží  59 žiakov z gymnázia a  
66 žiakov zo SSOŠ.  

 CVČ bude verejnosť informovať o svojej   pripravovanej činnosti 
v bulletine, ktorý nájdete vo svojich  poštových schránkach vždy            
na začiatku mesiaca? S prvým  číslom  ste sa  už mali možnosť 
oboznámiť v novembri. 

 nová predajňa prevažne športového oblečenia láka pekným výkladom 
v bývalom obchodnom dome Jednota?  Oblečenie si vyberú aj 
elegantne naladení páni či dámy alebo tehulky. 

 obyvatelia bloku Z (oficiálne:  blok na Duklianskej ulici číslo 62/69), 
členovia Spoločenstva vlastníkov bytov „ZETKA“ oslávili tohoročný 17. 
november brigádou? Počas nej vypratali a skrášlili okolie svojho 
bydliska a pripravili ho tak na blížiacu sa zimu.  Po skončení brigády sa 
stretli na spoločnom posedení venovaného skolaudovaniu svojej 
bytovky. Počas tohto leta sa totiž uskutočnili stavebné práce pri 
zateplení bloku a vybudovaní vstupných „domčekov“ , práce na streche 
a pri inštalovaní kondenzačných kotlov ústredného kúrenia v suteréne 
budovy.       

 novootvorená prevádzka fast food občerstvenia ponúka balkánske 
špeciality? Čevabčiči, ražniči, šaláty či iné dobroty nájdete v budove pri 
autobusovej stanici.       

ooooo     Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
Siedmi poslanci MsZ v Giraltovciach sa rozhodli za svoje 

finančné odmeny z mimoriadneho zasadnutia na návrh poslanca 
Martina Končára zakúpiť pre klientov DSS v našom meste plazmový 
televízor, ktorý im slávnostne spoločne odovzdali v rámci 
Mikulášskej nádielky. Svojím skutkom chceli potešiť srdcia tých, 
ktorí  svoj voľný čas využívajú  práve  takouto formou.  

                                                                                 ooooo   /r/ 
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Poslanci MsZ (zľava)  
Jaroslav Harajda, Marek Hliboký,  
Miroslav Deutsch, Martin Končár, 
Lucia Imreová, Pavol Tchurik 
a Slávka Vojčeková odovzdali  
plazmový televízor. 
Foto: Mária Osifová 
 
 
 
 
 

CHCEM SA AJ TOUTO CESTOU  V MENE 
VŠETKÝCH KLIENTOV, ALE AJ V MENE 
ZAMESTNANCOV VEĽMI PEKNE POĎAKOVAŤ       
ZA DAR - PLAZMOVÝ TELEVÍZOR, KTORÝ SME PRI 
PRÍLEŽITOSTI MIKULÁŠA DOSTALI OD SKUPINY 
POSLANCOV MSZ V GIRALTOVCIACH. OCEŇUJEM, 
ŽE NEĽUTOVALI DAROVAŤ ODMENU POSLANCA NA 
TAKÝTO ÚČEL - PRE OBČANOV MESTA, KTORÍ 
ŽIJÚ VEDĽA NICH. 

Ďakujeme ! 
Vojčeková Slávka, riaditeľka DSS  
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V zasadačke mestského úradu sa nedávno uskutočnila spevácka 

súťaž pre deti a mládež z okolitých škôl s názvom Giraltovský hudák 
2011. V XVII. ročníku súťažili v ľudovom speve žiaci materských, 
základných a stredných škôl vo veku od 5 do 18 rokov. Mladé talenty 
sa predviedli v piatich kategóriách, každý z nich vystúpil s dvoma 
piesňami zo svojho regiónu. Podmienkou účasti bola  jedna pomalá a 
jedna rýchla ľudovka a zabezpečenie si vlastnej korepetície. Hlasové 
skúšky boli mladým súťažiacim umožnené v obradnej sieni. 

Súťaže sa  zúčastnilo 41 súťažiacich, 7 spevákov v prvej kategórii, 
6 v druhej, v tretej 13, v ďalšej 10 a v poslednej kategórii 5. 

Víťazkou  prvej kategórie do 6 rokov sa stala Daniela Koreňová,  
za ňou nasledovali Melánia Vargová a Aneta Suchaničová, všetky tri  
sú  z  giraltovskej MŠ. Na prvom mieste v kategórii do 9 rokov sa 
umiestnila Magdaléna Perželová zo ZŠ Kračúnovce a tesne za ňou 
skončili Ivana Koreňová zo SZŠ Giraltovce a Juliana Vargová            
zo svidníckej ZUŠ. V tretej kategórii do 12 rokov zvíťazil Samuel Tkáč 
zo ZUŠ v Giraltovciach a ďalšie miesta obsadili Daniela Janočková  
zo ZUŠ v Hanušovciach nad Topľou a Dominika Paňková zo ZUŠ      
vo Svidníku. Víťazstvo spomedzi spevákov do 15 rokov si vybojovala 
Eva Kočišová a druhý skončil Marcel Daňko, obaja boli z našej ZUŠ, 
tretie miesto si odniesla Júlia Nemcová zo svidníckej ZUŠ. Z prvého 
miesta v najstaršej piatej kategórii sa tešila známa speváčka 
Marianna Štefániková zo ZUŠ Giraltovce, s  druhým a tretím miestom 
odišli chlapci Adam Jurč zo ZŠ Kračúnovce a Ján Mata zo SOŠT        
vo Svidníku. Speváci boli vyhodnotení vo dvoch fázach, pred obedom 
odmenili mladších účastníkov a popoludní starších. Určiť víťazov 
a vybrať tých najlepších nebolo vôbec jednoduché. Šancu mal každý 
jeden, u viacerých účinkujúcich však bolo víťazstvo takmer zrejmé 
a jasné.  

V porote zasadli manželia Milan a Andrea Rendošovci a Ľubomír 
Varinský. Organizátorom podujatia bolo oddelenie kultúry MsÚ a ZUŠ 
v Giraltovciach, program moderovala pracovníčka oddelenia kultúry 
Mária Osifová. Hosťami boli folkloristi ľudovej hudby súboru Topľan, 
ktorí hudobne sprevádzali aj súťažiacich z giraltovskej ZUŠ. Publikum 
aj odborná porota boli s výkonmi nových talentovaných spevákov 
veľmi spokojní.  

ooooo     Martina Štofková  
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Víťazka najmladšej kategórie Daniela Koreňová v hudobnom doprovode  
Ľubice Tušekovej   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ľudová hudba FS Topľan.                                                                  Foto autor 
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Každoročne v prvom novembrovom dni si aj 
v našom meste pripomíname pamiatku 
zosnulých. Hroby, vyzdobené kvetmi 
a plamienkami sviečok, pri nich ľudia 
postavajúci v tichých spomienkach, modlitbách 
a piete... V Giraltovciach sa každoročne uskutočňuje 
akcia s mottom Kto v našich srdciach žije – 
neumiera... Aj v tomto roku sa vo vynovenom 
interiéri  Domu smútku  stretli  smútiaci pozostalí, 
ktorým v poslednom roku niekto zomrel.  Takto sa 
stretávajú najbližší príbuzní už niekoľko rokov. 
Pozývajú ich najvyšší predstavitelia mesta na čele 
s primátorom Jánom Rubisom.  

Po otvorení smútočného aktu v sprievode  tichej 
smútočnej hudby zazneli poetické smútočné slová 
a príhovor primátora mesta Jána Rubisa, v ktorom 
pripomenul,  že život každého človeka je dôležitý 
a aj keď odišiel,  navždy ostáva v srdciach a 
spomienkach svojich najbližších, ale i spoluobčanov. 
Potom do vázy, položenej na kvetmi slávnostne 
ozdobenom katafalku, kládol po jednom bielom 
klinčeku. Súčasne s tým zapálil Ján Čabala,  

prednosta mestského úradu, 
sviečku a položil ju na katafalk. 
A pri každom kvete a každom 
plamienku zaznelo meno, dátum 
úmrtia a vek tých, ktorí 
v poslednom roku odišli z našich 
radov.  

Kvet, plamienok, meno, dátum a 
vek sú symbolmi, s ktorými sa ešte 
raz spája bolestná spomienka 
najbližších príbuzných. V kvete, 
plameni,  mene,  dátume  a  veku sa 
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ako keby znovu zosobnil život každého človeka, 
s ktorým sa jeho najbližší znova zbližujú a zároveň 
lúčia. Hneď na začiatku zaznelo päť mien obyvateľov 
domova sociálnych služieb v našom meste. A potom 
ďalší. Muž v rozkvete síl, žena s podlomeným 
zdravím, starší i mladší, ba i deti sotva niekoľko 
hodín či dní po narodení. A po nich prázdne miesto. 
Tu spomínali  deti na otca a žena na manžela, tam 
ostala žena, ktorej zomrel manžel, sama, lebo deti sa 
rozpŕchli po svete. Rodina smúti za dobrými starými 
rodičmi,  mladý otec s mamičkou za  deťmi. 

Akt vyvrcholil, ľudia v tichej piete prichádzali,  
z vázy brali kvet a z katafalku sviečku, aby ich 
odniesli na cintorín, kde ich položili na hroby tých, 
s ktorými sa prišli v tento deň znova rozlúčiť. Tým 
sa skončila vydarená smútočná akcia, ktorá sa stala 
dobrou tradíciou napĺňajúcou pietu a hlbokú 
spomienku na blízkych, čo  nás opustili, ale v našich 
srdciach ostali.          ooooo  František Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pietny akt na spomienku zosnulých.                    Foto: autor 
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V tradičnom termíne primátor nášho mesta Ján Rubis otvoril 

Predvianočné predajné trhy. Vo svojom otváracom príhovore nezabudol 
privítať vzácnych hostí, ktorí pri tejto príležitosti navštívili Giraltovce.          
Za typického počasia, aké býva na začiatku druhej polovice novembra – 
chladno, bez snehu, ale zato hmlisto – privítal prítomných obyvateľov 
mesta a okolia. Zvlášť oslovil poslanca NR SR za Smer – SD Mikuláša 
Krajkoviča zo Svidníka a pravidelných  príjemných hostí z družobných 
miest v Poľsku. Z Wielopolia Skrzynskieho wojta Czeslawa  Leju a z mesta 
Ustrzyki Dolnie  primátora Henryka Suluju s delegáciou.   

Kultúrnu časť otvorenia  v chladnom novembrovom počasí rozohriali 
členovia folklórneho súboru Topľan. Predstavili sa všetky zložky, ľudová 
hudba súboru sprevádzala  speváčky, ktoré zaspievali niekoľko ľudových 
piesní, ale aj  vystúpenie tanečníkov a tanečníc.  

Hostia si potom v sprievode  primátora mesta, funkcionárov MsÚ 
a poslancov MsZ  prezreli  trhovisko. Hneď na začiatku ich ponúkol majiteľ 
dúškom tradičnej medoviny.  Bolo čo obdivovať.  Giraltovské predvianočné 
trhy -  mnoho ľudí ich  nazýva aj katarínske - v tomto roku privítali okolo 
stovky rôznych podnikateľov a firiem, ponúkajúcich tradičné trhové tovary 
a služby.  Medzi predajnými stánkami sa stretli návštevníci rôznych 
vekových kategórií. Jedni  prišli iba obzerať, iní si čo-to vybrali a kúpili. 
Mnohí návštevníci, najmä muži, sa stretávali hlavne pri stánkoch 
s občerstvení. Trhoviskom rozvoniavali pečené klobásky, údené kolienka, 
rôzne pečienky a iné dobroty.  Dala sa tu kúpiť medovina, víno, pivo a iné 
občerstvujúce nápoje. Aj tí, ktorí prišli nakúpiť, si mali z čoho vyberať.  Kto 
prišiel v piatok a v sobotu na Predvianočné predajné trhy, neobanoval, 
pretože napriek typickému novembrovému počasiu s hmlou mal 
neopakovateľný zážitok.  Veď sa tu dali vidieť a kúpiť také tradičné  trhové 
špeciality ako turecký med, cukrová vata, ale aj medovníkové srdcia, 
maličkosti na pamiatku či rôzne drobnosti, ktoré sa zídu v domácnosti.     
Na predaj boli aj symboly Vianoc – vianočné stromčeky. Síce len umelé, 
ale aspoň vydržia nielen do blížiacich sa tohoročných Vianoc, ale aj 
niekoľko nasledujúcich rokov.  

Každý kto prišiel na giraltovské Predvianočné trhy neobanoval, 
a odniesol si mnoho zážitkov a spomienok. 

                                                                     ooooo  F. Džalai 
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Predajné stánky ponúkali široký sortiment tovaru.      Foto: autor 
 
 
 
 
 

 
Koncom novembra sa v giraltovskej sále kultúrneho domu uskutočnilo 

Katarínske posedenie. Počas neho sa stretli členovia občianskeho združenia Zväz 
postihnutých civilizačnými chorobami (ZPCCH). Väčšinou sú to aktívni 
dôchodcovia, ktorí zároveň spolupracujú s organizáciou Jednota dôchodcov 
Slovenska (JDS). Akcie sa zúčastnil predseda tejto okresnej organizácie               
vo Svidníku Michal Artim, zástupkyňa primátora a riaditeľka DSS Slávka Vojčeková, 
gynekológ Ladislav Ľuník, praktický lekár Jozef Deutsch a členka revíznej komisie 
Slovenského zväzu a predsedníčka ZPCCH v Kukovej Helena Baranová. 

 V úvode stretnutia sa hosťom slávnostne prihovorili podpredseda Slovenského 
zväzu postihnutých civilizačnými chorobami  Michal Varcholík a predsedníčka 
giraltovskej  základnej organizácie Mária Osifová st. Spoločne aj ocenili  jubilantov 
a odmenili ich diplomom a kvietkom. Príjemnými slovami sprevádzala programom 
pedagogička Margita Gazdičová a počas tomboly vedúca oddelenia kultúry 
mestského úradu, pani Alena Kmecová. Príjemné stretnutie prebiehalo v rodinnom 
kruhu a atmosféra bola skvelá. Účastníci sa výborne zabávali a z ich tvárí 
vyžarovali pohoda, spokojnosť a dobrá nálada. Veselo im bolo nielen počas 
vystúpení, ale aj po ich skončení. 
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Zľava Michal Artim, 
Mária Osifová st. 

a Michal Varcholík 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Program sa začal hudobným pásmom malých škôlkarov v sprievode ich 

učiteľky. Deti, väčšinou pochádzajúce z hudobníckych  rodín,  zaspievali viaceré 
známe folklórne piesne. V ľudovom duchu pokračovala ženská spevácka 
skupina Topľanky, ktorú hrou na akordeón sprevádzal Ondrej Majer. Po chutnej 
večeri mal aj sólo a  sám aj spieval hosťom do tanca. 

 Na stoloch  nechýbali domáce koláče, ktoré napiekli samotné členky zväzu. 
Pripravili aj tombolu s milými pozornosťami, po nej už nasledovala voľná zábava, 
veselá vrava i živá diskusia. Je potrebné oceniť ich úsilie, neustálu prácu, aktívnu 
činnosť, ale aj elán a energiu pri organizovaní podobných podujatí. Veď napokon aj 
teraz každý prispel svojím dielom a tým sa pričinil o krásnu myšlienku spoločne 
stráveného popoludnia. Ak je to možné, stretávajú sa viackrát do roka a pravidelne 
organizujú športové dni či dni zdravia. Podporu im poskytuje aj mestský úrad         
na čele s primátorom Jánom Rubisom, svojimi radami im pomáhajú  lekári, sociálni 
pracovníci či poradcovia z poisťovní.  

Želajme im teda hlavne pevné zdravie, ktoré si prajú mať aj oni sami a okrem 
toho veľa vitality. Nech medzi nimi naďalej pretrvávajú vzájomné pochopenie, úcta, 
priateľstvo a blízkosť, 
ktoré ich  spája. 

 

Martina Štofková 
 

 
 
 
 

Členovia ZPCCH  
Giraltovce 
 

Foto: archív  
ZPCCH 
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Potravinová pomoc z Európskej únie konečne dorazila aj           

do  nášho mesta. Dočkali sa jej tí, ktorí sú  v hmotnej núdzi a 
v predvianočnom období im určite padla ako darček z neba.           
Pre  409 žiadateľov pomoci (vyše 10 % obyvateľov mesta) rozdali 
16 380 kg potravín. 

Od pondelka 21. do stredy 23. novembra v Giraltovciach 
rozdeľovali potraviny,  hladkú múku a niekoľko druhov cestovín. 
Pomoc dostávali  všetci ľudia v hmotnej núdzi, aj poberatelia 
starobných a invalidných dôchodkov, ktorých výška nepresahuje 
305 eur. Pomoc v podobe 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu 
dostali  dôchodcovia  a tie  rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi. 
Pravdepodobne nie všetci, ktorí na túto dávku mali nárok, sa o ňu 
aj prihlásili. Do konca augusta t. r. všetci museli totiž podať žiadosť  
o pridelenie potravinovej dávky s potvrdením úradov o tom, že im 
podľa výšky príjmov naozaj dávka patrí. 

Na Hviezdoslavovej ulici mesto vytvorilo vhodný priestor            
na distribúciu pomoci medzi žiadateľov a úlohou  rozdeliť potraviny 
poverilo terénnych sociálnych pracovníkov  a ich asistentov, ktorí  
najlepšie poznajú skupiny obyvateľov, ktorí o pomoc požiadali. Aj 
keď rozdelili viac ako 16 ton potravín, všetko prebehlo hladko a bez 
komplikácií. Žiadatelia si zaslúžia pochvalu za disciplinované 
správanie sa počas preberania dávok. Treba pochváliť aj tých, ktorí 
si pomáhali aj  navzájom.  
Dôchodcom a tým, ktorí si nemohli 
potravinovú pomoc prevziať osobne, 
či už zo zdravotných alebo iných 
dôvodov, dávku odviezli domov. 
Poďakovanie za tento čin patrí 
koordinátorom aktivačných prác, 
ktorí pomohli rozviezť potraviny.  

Na záver je  potrebné vysloviť 
veľkú vďaku všetkých darcom, ale 
aj vedeniu mesta Giraltovce, ktoré 
túto potravinovú pomoc občanom 
zabezpečilo. 

ooooo   Daniela Palijová 
 
Rozdelilo sa viac ako 16 ton potravín. 
           Foto: autor 
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V roku 2006 sa stal víťazom druhého ročníka SHS a predtým 

vyštudoval učiteľský smer. V detstve hral na klavíri a navštevoval 
ZUŠ, vyučoval hru na klavíri, klávesoch a gitare. Má vo svojej 
zbierke štvornásobnú výhru v súťaži Slávik, okrem toho sa 
umiestnil na 2. mieste v súťaži OTO 2007 a v tom istom roku bol 
nominovaný na cenu Aurela v kategórii najlepší spevák.                 
Na medzinárodnom hudobnom festivale Carphatia v Poľsku zvíťazil 
s piesňou Mám pocit, nedávno získal aj cenu SOZA za najhranejšiu 
pieseň roka Dážď. Doteraz vydal tri albumy, postupne plánuje vydať 
aj ďalší. Peter Cmorik prezradil o svojej hudbe viac. 

1. Jeden deň si vystupoval vo Svidníku a hneď na druhý 
deň si prišiel k nám do Giraltoviec. Skús porovnať svoje 
vystúpenia tu a v našom okresnom meste.  

- Boli to dve akcie pod rovnakým zastrešením k 17. novembru 
a musím povedať, že som hral v dvoch rôznych netradičných 
zoskupeniach. Vo Svidníku som hral na akustickej gitare 
s bubeníkom, čiže sme tam hrali len my dvaja a bolo to veľmi 
zaujímavé, zvláštne a jedinečné. V Giraltovciach sme hrali 
v rovnakom zložení a pribrali sme aj klávesy. Išlo teda o dva rôzne 
koncerty, ktoré vlastne boli charakterovo akustické, ale v dosť 
veľkom priestore. 

2. Cesta k nám bola iste dosť dlhá a náročná, ako ste ju 
zvládli v takomto počasí? 

- Och, asi najdlhšia na svete (smiech). Ale nie, my sme v podstate 
zvyknutí veľa cestovať, takže je to pre nás v podstate bežné. Prísť 
sem nám nerobilo žiadny problém, práve naopak.  

3. Pamätáš sa na svoj prvý kontakt  s hudbou, kedy si začal 
so spevom?  

 - So spevom to bolo pomerne neskoro. Narodil som sa však do 
hudobníckej rodiny, takže prvý kontakt prišiel hneď na začiatku. 
Bolo to bezprostredné, keďže u nás všetci hrajú a spievajú. V kapele 
som začal spievať, až keď som mal šestnásť rokov. V tom čase som 
však ešte nebol sólový spevák, ale spieval som vokály. Normálne 
som začal spievať v kapele sólo možno až niekedy                              
vo svojich dvadsiatich rokoch, čiže pomerne neskoro.  
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4. Predtým, ako si vyhral, si pôsobil ako učiteľ. Ako sa ti 
páčila táto práca? 

- Pred niekoľkými rokmi som pracoval ako učiteľ, ale to už bolo 
naozaj dávno, lebo už neučím. Pôsobil som v ZUŠ a bolo to fajn. 
Chodili tam žiaci, ktorí chceli aj niečo vidieť a naučiť sa a ja som im 
ukazoval cestu, že ak by to mali približne robiť. Rád na to 
spomínam, lebo to bolo príjemné obdobie.  

5. Ako si spomínaš na svoje víťazstvo v druhej sérii súťaže 
SHS  po piatich rokoch?  

- Bola to príjemná súťaž, kde som si zaspieval piesne, ktoré mám 
rád a niektoré z nich dodnes veľmi rád spievam. Takže bolo to fajn 
a hlavne výsledok bol dobrý. Je to však už päť rokov a odvtedy sme 
sa posunuli ďalej.  

6. Koľkokrát si vyhral sošku v hudobnej ankete Slávik 
a aký je to pocit?  

- Počas piatich rokov som vlastne vyhral štyrikrát zlatého slávika 
ako spevák roka, v poslednom ročníku som bol strieborný, pretože 
prvenstvo získal Rišo Müller. Prajem mu to, lebo začal veľa pracovať  
na turné. Mám  veľmi jeho ako osobu, ale aj piesne a tvorbu. 
Zaslúži si to, lebo má už za sebou oveľa väčšiu a dlhšiu kariéru.  

7. Ak sa nemýlim, vydal si tri albumy. Kedy plánuješ 
nahrať štvrtý a aké sú tvoje ďalšie hudobné plány? 

- No už teraz je to vlastne v pláne a nové pripravované piesne už 
hráme v koncertnom programe. Aj giraltovské publikum malo 
možnosť počuť štyri alebo päť vecí, ktoré ešte nie sú na žiadnom 
albume, takže budú na štvrtom. Zatiaľ nemáme presný termín, ešte 
teda nevieme, kedy ho máme vydať. Takže uvidíme, ako sa nám to 
podarí nahrať, skompletizovať atď. Všetko to závisí od toho, akí 
budeme šikovní. Náš deadline, čiže úplne posledný čas                
na nahrávanie albumu je jeseň budúceho roku. Takže dúfam, že 
dovtedy vyjde. Mojím plánom je vždy hrať, spievať, koncertovať, 
zabávať ľudí a tým aj seba.  

8. Aký hudobný žáner počúvaš, máš aj svoj spevácky idol?  
- Kedysi som svoj idol mal. Od detstva som bol azda najväčším 

fanúšikom Freddieho Mercuryho a to mi v podstate aj ostalo. Mám 
však rád počúvanie rôznej hudby. Počúvať iných interpretov, ako to 
oni robia a inšpirovať sa nimi je hlavne akoby aj moja práca a moje 
ďalšie vzdelávanie. Okrem skupiny Queen by som však nechcel 
nejako konkretizovať iba jedného interpreta, lebo by to v podstate 
ani nebola pravda.  

9. Existuje niekto, s kým by si si niekedy rád zahral 
a zaspieval? 
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- S každým dobrým muzikantom by som si veľmi rád zahral, vždy 
vzniká nejaké jedinečné spojenie a skvelý výsledok zo spoločnej 
práce. Čiže so všetkými, s ktorými by to fungovalo. 

10. Čo robíš, keď nespievaš? Ako vyzerá tvoj život bez 
spevu?  

- To isté, čo robievajú všetci, mám úplne bežný a normálny život. 
My, hudobníci okrem toho veľa hráme, cvičíme na nástrojoch, 
skladáme hudbu, celý môj deň sa vlastne točí okolo hudby.  

Peter Cmorik nám ochotne venoval svoj čas a jeho 
koncertovanie na Slovensku pokračuje. Ďakujeme mu za rozhovor 
a prajeme veľa podobných úspechov na ceste hudobnej slávy.  

ooooo    Martina Štofková 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Cmorik 
s riaditeľom 

CVČ 
Jánom 

Vookom 
 

       Foto: autor 
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Už po tretíkrát sa žiak kvarty osemročného gymnázia Martin 

Hirňák zúčastnil celoslovenskej literárnej súťaže Gerbócova 
literárna Snina. Vyhodnotenie súťaže aj s medzinárodnou účasťou 
(Srbsko, Chorvátsko, Francúzsko, Česko, Rumunsko, 
Luxembursko) sa uskutočnilo  18. 11. 2011 v Snine. Konkurencia 
v tejto súťaži je z roka na rok väčšia. V jubilejnom 10. ročníku 
poslalo porote 334 súťažných prác 188 súťažiacich. Práce boli 
zaradené do štyroch kategórií. V kategórii B - poézia, v ktorej súťažil 
aj Martin (pripravovala ho učiteľka  Marta Lehetová) bolo 
najsilnejšie zoskupenie súťažiacich. Za svoje súťažné básne získal 

3. miesto.       
Do ďalšej literárnej tvorby 

mu želáme veľa úspechov 
a veríme, že k doterajším 
dvom oceneniam 
v literárnych súťažiach 
v tomto školskom roku 
pribudnú čoskoro ďalšie. 

        
 Marta Lehetová, 

Gymnázium Giraltovce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ocenený Martin Hirňák 
Foto: Martin Hirňák st. 
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Vo štvrtok 27. októbra 2011 sa v našom gymnáziu konal  

Halloweensky deň.  
Na chodbách školy sme v tento deň mohli natrafiť na rôzne 

strašidlá, bosorky, upírov...  V maskách prišli všetci žiaci, ktorí 
nechceli byť v tento deň skúšaní a nebolo ich málo. Príkladom išla 
predovšetkým trieda sexta, organizátor podujatia, ako aj 
naše učiteľky anglického jazyka Jana Čorbová a Mária Kopčáková 
a vyučujúca estetickej výchovy Jana Tlučáková, ktorých 
halloweenske kostýmy za žiackymi v ničom nezaostávali. 

Podujatie vyvrcholilo počas 4. vyučovacej hodiny, keď sextáni 
vtrhli do tried, pričom vystrašili nejedného žiaka a učiteľa, aby 
vybrali najlepšie masky. Vo vestibule školy potom odovzdali ceny za 
najoriginálnejšie masky a súčasne vyhodnotili súťaž o najkrajšiu 
tekvicu, ktorá bola vyhlásená týždeň predtým.      

Po vyučovaní bol pre mladších žiakov osemročného gymnázia 
v špeciálne upravenej učebni anglického jazyka pripravený program 
a niekoľko zaujímavých halloweenskych prekvapení.  Žiaci súťažili 
v  rôznych aktivitách a hrách. Najšikovnejšia skupinka získala 
odmenu. 

Celý deň sa niesol vo veľmi príjemnej, strašidelno - halloweenskej 
atmosfére a žia-
kom aj učiteľom 
sa veľmi páčil. 
Veríme, že po-
dobné podujatie 
sa nám podarí 
zopakovať aj 
o rok.     

Veronika 
 Strončeková, 

sexta Gymnázium 
Giraltovce  

 
Žiaci sexty – 
organizátori 

podujatia 
so svojimi 
učiteľkami 
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Počas príprav na Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jedna 
z halloweenskych 

masiek 
Foto: Ing. Ingrid Meščanová 
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Big bad wolf (Veľký zlý vlk) je pracovný názov medzinárodného projektu 

Comenius, do ktorého sa od septembra 2011 zapojila Súkromná stredná 
odborná škola v Giraltovciach. Cieľom projektu je poukázať na to, akí 
podobní sme si aj napriek tomu, že žijeme v rôznych častiach Európy. 
Chceme teda preskúmať národné kultúry jednotlivých členských krajín 
a zároveň prostredníctvom výletov stanoviť hranice prirodzeného prostredia 
predátorov. 

Ak načrieme hlbšie do našej národnej kultúry, zistíme, že tradícia 
,,veľkého zlého vlka“ siaha do dávnej histórie  tak našich, ako aj ostatných 
európskych predkov. Svedčí o tom bohatosť zmienok nielen o tomto 
zvierati, ale aj o dravcoch ako takých.   

,,Kto sa bojí vlka, nech nejde do lesa.“  Táto stará múdrosť platí              
pre tento projekt dvojnásobne.  Jednak preto, lebo tieto zvieratá, ktoré 
často vzbudzujú u ľudí strach a hrôzostrašné predstavy, sú nenávidené a 
zavrhnuté, si pri lepšom poznaní určite zaslúžia našu úctu a svoje čestné 
miesto v prírode, ale i kultúre.  A rovnako i preto, že účasť na projekte 
znamená nielen príjemné a pekné zážitky, ale aj množstvo usilovnej práce 
a odhodlania najmä v situáciách, keď treba použiť iný ako materinský 
jazyk. Komunikačným jazykom celého projektu je totiž angličtina a preto 
práve jej ovládanie tvorí významný predpoklad ,,vstupu do lesa“, teda do 
projektu. Okrem našej krajiny totiž na projekte participuje ďalších deväť 
krajín, a to Španielsko, Portugalsko, Litva, Estónsko, Poľsko, Island, 
Rumunsko, Taliansko a Nórsko. Ako vedľajší 
efekt projektu očakávame zlepšenie 
komunikačných schopností v anglickom 
jazyku, čitateľskej gramotnosti, IT zručností, 
odhalenie prírodného a kultúrneho dedičstva, 
ktoré ponúka naša krajina a rovnako aj 
partnerské krajiny. A to všetko jedným 
z najefektívnejších spôsobov učenia sa, 
spojením teórie s praxou. Momentálne        
na projekte pracuje 12 žiakov školy, ktorí sa 
mu venujú predovšetkým v čase mimo 
vyučovania. Odmenou za poctivo 
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vykonávanú prácu je pre každého z nich možnosť vycestovať minimálne          
do jednej z partnerských krajín a aktívne sa podieľať na práci                        
na medzinárodnej úrovni.  Táto skutočnosť predstavuje neoceniteľný prínos 
pre ďalší praktický život študentov. Spoznávať krásy cudzej krajiny 
v sprievode miestnych ľudí je omnoho viac, ako navštíviť danú krajinu 
s papierovým bedekrom v ruke alebo iba o nej čítať v novinách či                    
na internete.  

Nám sa takto prednedávnom podarilo navštíviť Španielsko. Na týždeň 
sme opustili školské povinnosti a vydali sa v ústrety objavovaniu pokladov 
tejto krásnej krajiny. Španieli pre nás pripravili bohatý program, ktorý 
začínal ráno a končil v neskorých nočných hodinách. Španielsky spôsob 
života nás inšpiroval k vytvoreniu nového ustáleného spojenia ,,španielsky 
čas“, vo význame ,,mať na všetko čas“, pretože počas celého výletu vládla 
pokojná, pohodová atmosféra. Plní očakávaní sme prileteli na barcelonské 
letisko, odkiaľ sme sa metrom presunuli do centra Barcelony. Naše prvé 
stretnutie s novými priateľmi prebehlo v obrovskej ZOO, odkiaľ sme sa asi 
po dvoch hodinách vybrali do Národného parku Collserola, kde nás čakali 
prehliadky oblasti s výkladom skúsených sprievodcov.  Vo večerných 
hodinách sme prišli do mesta Montbui, v ktorom sídli škola našich 
španielskych partnerov. Hneď na druhý deň ráno  sme mali možnosť ju  
spoznať, nielen prostredníctvom jej návštevy, ale aj aktivít, ktoré si pre nás 
Španieli pripravili. Pre žiakov bola pripravená hodina anglického jazyka 
a pre všetkých  krátky kurz kreslenia stôp a rovnako aj kultúrny program          
vo forme španielskych tancov pod vedením učiteľa hudby.  Učitelia a žiaci 
nás potom veľmi milo prekvapili tradičným občerstvením z domácej výroby. 
Poobede sa naši žiaci vracali do nových domovov, mali totiž možnosť 
vyskúšať si aj to, aké je to žiť v španielskej rodine, kde strávili dve noci.      
Na vyše dva dni sme potom zakotvili priamo v Pyrenejách, kde bol pre nás 
pripravený bohatý program. Čakali na  nás prechádzky po okolí, návšteva 
Centra divokej zveri, kde sme mali možnosť vidieť naživo kŕmenie takých 
zvierat ako líška, divá mačka, srnka či jazvec až po sledovanie hviezd či 
pitvanie sovej pelety.   Vo večerných hodinách sme sa opäť zdokonaľovali 
v španielskych tancoch. Po dvoch dňoch  sme sa  vrátili do Barcelony, kde 
sme strávili príjemné dopoludnie obdivovaním tejto  krásnej metropoly. Plní 
zážitkov sme sa potom vracali dlhou cestou domov.  

Najbližšie nás čaká Vernár a objavovanie našich pokladov. Často sa 
nám stáva, že za cudzími prírodnými krásami sme schopní precestovať 
tisícky kilometrov, pričom  niekedy ani nevieme, čo všetko nám ponúka 
naša vlastná krajina.  

Čaká nás množstvo práce, ale sme presvedčení, že to má zmysel 
a výsledok bude stáť za to. Skúsenosti a zážitky nám totiž nikto nikdy 
nevezme.                ooooo   SSOŠ 
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24. 10. 2011 sa naša škola zapojila do 
súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice. Podujatia sa zúčastnili všetci žiaci 
a pedagógovia školy.  

Deň v školskej knižnici otvoril riaditeľ 
školy  Martin Koššala. Počas akcie sa triedy zmenili na tvorivé 
dielne, v ktorých študenti spolu s pedagógmi  vykonávali 
určené aktivity. 

Žiaci prvého ročníka navštívili hrob giraltovského 
evanjelického farára Adama Hlovíka, lingvistu a zberateľa 
ľudových piesní, ktorý pôsobil v Giraltovciach v rokoch 1831-
1851.  Pokračovali prácou v škole – spoločne vytvárali  
s použitím kníh a časopisov turistického sprievodcu 
Giraltoviec a vo frazeologických slovníkoch vyhľadávali  
a zaznamenávali frazeologizmy, v ktorých sa objavujú dravce.  

Žiaci druhého ročníka tvorili Knihu svojho života ako koláž 
výstrižkov z novín a časopisov, komiks na tému Hamburger a 
jablko  a bedeker turistických zaujímavostí Slovenska. 
Pracovali s odbornou literatúrou a internetom. 

Tretiaci začali deň besedou s pracovníčkou banky pani 
Máriou Harčaríkovou  o financovaní mladého človeka, 
pokračovali návštevou mestskej knižnice a tvorili brožúru 
Bezpečnosť práce.  Organizovali happening a z prianí 
študentov školy vytvorili Reťaz prianí. 

Medailóny slovenských spisovateľov  v elektronickej podobe 
spracovávali študenti končiaceho ročníka. 

Vybraná skupina žiakov predvádzala v knižnici umenie 
origami a vytvárala záložky do kníh.  

Deň v školskej knižnici obohatilo sledovanie filmov Bílá 
nemoc a Na západe nič nového. 

Výsledky práce prezentovali študenti v školskej knižnici. 
Vytvorené práce boli vystavené v priestoroch školy a školskej 
knižnice i na webovej stránke školy.  

Počas celého dňa bola školská knižnica centrom diania 
v škole.  Stala sa knižnicou pre všetkých.  
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A čo o akcii povedali žiaci? 
Dňa 24.10.2011 som si predĺžil dovolenku. Deň pod mottom 

Knižnica pre život bol plný akcií a nikto zo žiakov či učiteľov sa 
nemohol sťažovať alebo dokonca nudiť. Po otvorení dňa 
riaditeľom školy sme sa my, tretiaci,  zišli v triede, kde nás už 
netrpezlivo očakávala pani Harčaríková, pracovníčka banky         
na poste  poradca klientov. Celú hodinu sme na ňu „útočili“ 
otázkami, na ktoré profesionálne odpovedala. Po skončení 
besedy sme mali za úlohu vytvoriť brožúru Bezpečnosť práce. 
Kniha sa podarila a neskôr sme ju odovzdali hlavnej „knižnej“ 
– pani učiteľke Kalafovej. Hodiny sme prežili s úsmevom 
a dobrým pocitom. Veríme, že sa takéto skvelé akcie ešte 
v blízkej budúcnosti zopakujú.       T. Jadlovský, 3.A 

 
Dňa 24.10.2011 sa v našej škole konal projekt Knižnica pre 

život. Žiaci jednotlivých tried sa stretli vo vestibule školy, kde 
pán riaditeľ oboznámil študentov s priebehom a významom 
akcie. Každá trieda dostala program  svojej činnosti. Chlapci 
z našej triedy organizovali happening. Chodili po škole, 
oslovovali študentov a zisťovali ich priania,  týkajúce sa školy. 
Priania písali žiaci na papieriky, z ktorých chlapci našej triedy 
vytvorili reťaz prianí všetkých žiakov školy. Reťaz sme vystavili 
v školskej knižnici. Páčilo sa nám, že do akcie sa zapojili všetci 
žiaci.               žiaci 3. C triedy 

 
V pondelok 24.10.2011 sa v našej škole uskutočnila akcia 

s názvom Knižnica pre život. Po príchode do školy sme sa 
rozmiestnili so svojimi triednymi učiteľmi do tried. V triedach 
nám zadali úlohy, ktoré máme splniť v súvislosti s touto akciou. 
V triede sme sa rozdelili na dve skupiny a každá mala úlohu. 
Prvá skupina,  v ktorej som bol aj ja, mala z časopisov vybrať 
postavy, ktoré sa budú  podobať nám a dať ich na nástenku. 
Druhá skupina mala urobiť komiks na tému zdravá výživa. 
Tieto úlohy sme robili prvé štyri hodiny, počas ktorých sme 
tvorili a vymýšľali zaujímavé nápady. Na piatej vyučovacej 
hodine sme mali hodnotenie. Každý zo svojej triedy poslal 
dvoch zástupcov, aby prezentovali svoje nápady a myšlienky, 
ktoré spoločne v triedach robili. Každá trieda vytvorila 
a prezentovala svoje „diela“, svoje schopnosti a dopadlo to 
dobre. Bol to skvele prežitý deň v škole s množstvom nápadov 
a myšlienok žiakov školy.         S. Vidumský, 2.A 
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 V  našej škole sa  uskutočnila akcia školských knižníc 

Knižnica pre život. Na tejto akcii sa zúčastnili všetci žiaci našej 
školy. Bolo to veľmi zábavné, efektné a zaujímavé.  Každá  
trieda mala inú úlohu, na ktorej pracovala. Celý deň sme sa 
neučiIi, ale ani nenudili. Všetci sa zapojili do rôznych aktivít, 
napr. vyrábanie záložiek do kníh, prezentácie známych 
spisovateľov, nástenky...Všetky úlohy boli výborne spracované, 
odprezentované a pochválené.  Páčila sa mi  spolupráca žiakov, 
dobrá nálada a šikovnosť ľudí. Akcia by sa mohla opakovať 
každý rok v podobnom štýle, aby sme sa naučili niečo nové 
a možno sa aj dozvedeli  niečo nové o sebe.     

                                                 M. Kočišová, 2.A 
 
Akciu si na budúci rok určite zopakujeme a radi privítame 

všetkých hostí.                         
 ooooo   SSOŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci SSOŠ počas tvorby komiksu.                              Foto: archív SSOŠ 
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Všetci vieme, že sú krajiny, kde sú vojny, nepokoje a vzbury. 

Miesta, kde je mier zabudnutý alebo nepoznaný.  Žije sa tam veľmi 
ťažko a - ako to už vo svete chodí - najviac trpia tí, ktorí za nič 
nemôžu. Jedným z takých štátov je aj Afganistan. 

Súčasťou operácie NATO  s označením ISAF (International 
Security Assistance Force – Medzinárodné sily pre podporu 
bezpečnosti v Afganistane) sa v roku 2004 stali aj slovenské 
jednotky. Práve fotografie, zachytávajúce svet takejto vojenskej 
misie, tvoria putovnú výstavu Centra pre európske 
a severoatlantické vzťahy, Centra bezpečnostných štúdií a 
Ministerstva obrany SR  s názvom Nie sme tam zbytočne. 

Základná škola v Giraltovciach mala tú česť hostiť výstavu v 
dňoch 7. – 18.11.2011. Svojou prítomnosťou nás poctili aj vzácni 
hostia z Ministerstva obrany SR –  Pavol Vitko, vojenský fotograf 
a novinár, autor fotografií, plk. Jozef Kotas, veliteľ slovenského 
kontingentu v Afganistane a Vladimír Tarasovič, riaditeľ kancelárie 
štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR.  

Počas dvoch jedinečných besied pre verejnosť a žiakov sme sa 
mali možnosť dozvedieť mnoho zaujímavostí. Vďaka pútavému 
rozprávaniu  J. Kotasa sme mohli spoznať svet misií z vojenskej 
stránky – ako vyzerá život na vojenskej základni, čo tvorí náplň 
práce našich vojakov, aké zbrane a zariadenia používajú, ako 
prebieha odmínovanie priestorov a pod. Predtým sme napríklad 
mnohí nevedeli, že naši vojaci už 18 rokov v kuse v misiách 
odstraňujú míny zo zamínovaných plôch, že patria medzi svetovú 
špičku a školia mínerov z ostatných krajín.  P. Vitko, ktorý sa 
zúčastnil všetkých misií slovenských vojakov ako novinár, nám zasa 
sprostredkoval pohľad civila. Porozprával nám príbehy bežných 
ľudí, ktorých životy sa zlepšili práve vďaka slovenským vojakom. 
Mnohí zmenili názor na „zbytočnosť“ takýchto misií po tom, ako 
nám povedal, že mnoho škôl, nemocníc a mostov vo vojnami 
zmietaných oblastiach nielen v Afganistane stojí práve vďaka 
Slovákom. 

Hoci nám internet ponúka nevyčerpateľné množstvo informácií 
a faktov aj o vojenských misiách NATO, aj o Afganistane, nemôže 
nám sprostredkovať emócie, ktoré sme cítili z každej vety rečníkov. 
Ich vlastné zážitky v život ohrozujúcom prostredí, podané 
jedinečných spôsobom sa dotkli každého, kto sa besied zúčastnil. 
„Standing ovation“ našich žiakov a gymnazistov boli spontánnou 
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emotívnou bodkou za skutočne obohacujúcou prednáškou. 
Uzavrela tak veľmi vydarenú a zmysluplnú akciu, na ktorú môžeme 
byť všetci právom hrdí.  

Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme mladým ľuďom ukázať 
nasledovania hodné vzory a pomôcť im v budovaní si rebríčka 
hodnôt. Všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii, srdečne 
ďakujeme. 

ooooo    Základná škola v Giraltovciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zľava: 
Jozef Kotas,  
Vladimír Tarasovič 
a Pavel Vitko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beseda mala veľký úspech                               Foto: archív ZŠ 
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Základná škola v Giraltovciach je najväčšia plne organizovaná 

škola v regióne. V porovnaní s ostatnými školami, ponúkajúcimi 
primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, máme viac detí v jednom 
ročníku, čo nám umožňuje vytvárať rôzne zamerané triedy.    

V školskom roku 2011/2012 sme v piatackých triedach zaviedli 
nový vzdelávací model. Vytvorili sme  štyri  rôzne zamerané triedy, 
z ktorých každá sa učí podľa iného vzdelávacieho programu. Deti a 
ich rodičov sme aktívne zapojili do tvorby školského vzdelávacieho 
programu a dali sme im možnosť vyjadriť sa k hodinovej dotácii 
predmetov. Mali možnosť vybrať si  triedu podľa svojich obľúbených 
predmetov a záujmov. Vďaka tomu majú oproti ostatným triedam 
týždenne vyšší počet hodín z predmetov, ktoré sú im bližšie.  
Profilové predmety matematika a slovenský jazyk sú vo všetkých 
triedach kľúčové a venuje sa im rovnaká pozornosť. 

5.A je trieda, ktorej rozvrh je prispôsobený žiakom so slabšími 
vzdelávacími výsledkami. V tejto triede je zvýšená hodinová dotácia 
predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, pestovateľské práce 
a technická výchova.   

5.B je neoficiálne pomenovaná ako prírodovedná. Žiaci tejto 
triedy majú vyšší počet hodín matematiky, biológie a informatiky. 
Keďže zatiaľ si žiaci na systém práce na druhom stupni ešte len 
zvykajú, prírodovedné záujmové útvary im pribudnú až v druhom 
polroku. 

5.C je naša jediná čisto chlapčenská trieda, ktorej vzdelávací 
program je ušitý na mieru futbalistom. Ich predmetmi s najvyššou 
hodinovou dotáciou sú telesná a športová výchova a anglický jazyk. 
Samozrejmosťou pre týchto chlapcov sú popoludňajšie futbalové 
tréningy.   

 5.D je jazyková trieda, ktorej žiaci majú dominantne posilnenú 
dotáciu anglického jazyka. Postupne im počas ďalších rokov 
pribudnú ďalšie dva cudzie jazyky -  ruský a nemecký, ktorých 
počet hodín bude takisto oproti štátnemu vzdelávaciemu programu 
zvýšený.   

Máme za sebou prvý štvrťrok a toto rozdelenie žiakov hodnotia 
žiaci aj učitelia pozitívne, pretože triedy sú zložené zo žiakov 
s podobnými záujmami, čo výrazne zlepšuje prácu na hodinách. 
Podobné zameranie tried plánujeme aj pre budúcich piatakov 
v závislosti od ich preferovaných predmetov.       

ooooo   Základná škola v Giraltovciach 
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5.D - jazyková trieda                             Foto: archív ZŠ 
 
 
 
 
 
Od roku 2004 je cieľ iniciátorov Worldwide Day of Play 

(Celosvetový deň hrania sa), pracovníkov americkej káblovej 
televízie Nicklodeon, zameranej na detského diváka, odtrhnúť           
na jednu jesennú sobotu (alebo aspoň na pár hodín) deti a ich 
rodičov od obrazoviek televízorov a počítačov a podnietiť ich 
k zdravšiemu životnému štýlu.   

Prvý Worldwide Day of Play na Slovensku pod názvom Deň 
hrania v SR zorganizovalo občianske združenie Vedecká hračka   
pod patronátom predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja. Počas neho sa rôzne hralo vyše 3 000 ľudí na 84-och 
miestach Slovenska. 

Aj žiaci a zamestnanci Spojenej školy sa do Dňa hrania zapojili. 
Využili pekné počasie prvej októbrovej soboty na hranie sa. Školský 
dvor sa zmenil na ihrisko, kde si žiaci spolu s učiteľmi zahrali 
volejbal i futbal a kde si zmerali sily v rôznych súťažiach – napr. 
pretekali sa na kolobežkách, skákali vo vreciach, prezliekali sa           
na rýchlosť. 
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Súčasťou Dňa hrania bol aj pokus o prekonanie svetového 
rekordu v nitkovom telefonovaní.  Pani vychovávateľka  Silvia Horná 
vyrobila so staršími žiakmi nitkové telefóny z téglikov od jogurtov. 
O 11:00 sa žiaci zoradili podľa inštrukcií na trase vyznačenej 
plagátmi i smerovými šípkami a vytvorili reťaz. Po rozdaní 
očíslovaných „telefónov“ sa mohlo začať telefonovať – odovzdávať 
správu, ktorá prišla presne o 11:00 prostredníctvom SMS. Správa 
znela: DNES JE KRÁSNY DEŇ. Prvému žiakovi v rade odovzdala 
správu  Silvia Horná a ten ju ďalej povedal do mikrofónu nitkového 
telefónu, ďalší žiak si správu vypočul reproduktorom nitkového 
telefónu a podal správu ďalej mikrofónom. Takto sa vystriedalo 
všetkých 24 žiakov v rade. Posledný žiak v rade povedal správu ešte 
raz pred všetkými prítomnými.  Svedkovia rekordu – pán primátor 
Ján Rubis, Alena Kmecová a Jozef Novák potvrdili, že všetky 
podmienky na prekonanie  rekordu boli splnené. 

Po telefonovaní si žiaci ešte zahrali futbal a Silvia Horná hravé 
dopoludnie vyhodnotila. Všetkých žiakov pochválila za aktívnu 
účasť a odmenila ich malou sladkosťou. Hlavným cieľom dňa totiž 
nebolo vyhrať nejakú peknú cenu či byť prvý, ale stráviť dopoludnie 
s kamarátmi pri hre.    

                   ooooo  Jana  Lechmanová  
riaditeľka Spojenej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiaci pri hrách              Foto: Lucia Fečová 
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V poslednom období sa o drogových závislostiach 
a nutnosti účinnej prevencie a liečby pohovorilo pomerne veľa. 
Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá začínajú 
poskytovať tejto problematike čoraz väčší priestor.  

Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci 
trend. Najviac ohrozenými skupinami  populácie sú deti 
a mladí ľudia. Odborníci z praxe odhadujú, že závislých 
a experimentujúcich osôb s drogami je približne 30 000 
a usudzujú, že ak stúpajúci trend v užívaní drog na Slovensku 
bude pokračovať, tak drogový problém bude prítomný možno 
v každej slovenskej rodine. 

Pri hľadaní ciest a spôsobov riešenia problémov detí a 
mládeže vychádzajme z názoru,  že každý človek sa narodí 
dobrý. Zážitky, skúsenosti a prostredie, v ktorom vyrastá, 
formujú z neho bytosť so svojím cítením a konaním. Život detí 
a mládeže nemožno oddeliť od života ich rodičov a širšej 
spoločnosti. Silno tu pôsobí úzke vnútorné sociálne pole, 
ktorého predstaviteľmi sú v prvom rade rodina, neskôr škola 
a rovesnícke skupiny. Musíme si uvedomiť, že drogy nie sú 
problémom iba tých, ktorí s drogou experimentovať začínajú. 
Je to problém každého z nás, problém, týkajúci sa budúcnosti 
našich detí.  

Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa 
prevencii drogových závislostí všetci systematicky venovali. 
Základom prevencie je 
vytváranie optimálnych spo-
ločenských a životných pod-
mienok pre zdravý telesný, 
psychický a sociálny vývin 
jednotlivca. Za úroveň 
a podmienky takto chápanej 
prevencie samozrejme musí 
zodpovedať štát, ale za ich 
napĺňanie zodpovedáme 
všetci – rodičia, učitelia, lekári. 
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Preto 16. 11. 2011 sa  aj naša škola  zapojila do projektu 

Týždňa boja proti drogám, a  to  formou besied s odborníkmi 
pre žiakov 1. – 4. ročníka. Zavítali k nám  Anna Hrebeňáková 
z Podduklianského osvetového strediska, Jana Ufnáková, 
Edita Poddaná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
a  Jaroslav Gbúr, policajt OPZ vo Svidníku. Za ich aktuálne a 
zaujímavé besedy im veľmi pekne ďakujeme. 

Milé mamky, ockovia, babky, dedkovia, susedia, či 
kamaráti, spoľahlivou cestou, ako predísť tomu, aby sa vaše 
dieťa dostalo do problému s drogou, je  – venovať svojmu 
dieťaťu čas a seba, dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom 
ako treba žiť bez drogy, lebo akí sme my, také budú naše deti. 

Nezabúdajme na to, že deti si nikdy nebudú pamätať drahé 
veci, ktorými sme ich obdarovali, ale spomenú si na city, 
ktorými sme ich zahrnuli. 

Slávka Dzurjuvová, 
 ZŠ v Giraltovciach, Budovateľská 164/20 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počas besedy s policajtmi                       Foto : autor 
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November sme začali ako ináč než podujatím, 

ktoré k nemu  nesporne patrí -Hallowenskym 
stretnutím. Zišli sa na ňom deti v pekných 
maskách, ktoré si samé pripravovali. Spoločne 

prešli našu novú pešiu zónu, zaujali a aj postrašili náhodných 
divákov. Medzi  prvé ocenené masky patrili a vecným cenám sa 
potešili: 1. Jakub Kecer, 2.Daniela  Katriňaková a  3.Táňa Čížeková. 
Nakoniec všetci púšťali balóny šťastia a takto spestrili tmavú 
večernú oblohu. 

Svojich nadšencov má aj predstavenie Partička, ktoré  navštívili 
dospeláci v kine Scala a žiaci boli zase na svoje predstavenie 
v Cinemaxe v Prešove. V pláne bola návšteva filmu  Šmolkovia  3D,  
ale pre technické príčiny  im premietli film podľa výberu detí a to  
Twilight -1. časť Úsvit. Tak majú deti nádej, že ešte pre nich 
zorganizujeme  návštevu druhej časti. 

DJZ patrí tiež k našim obľúbeným miestam a tak sme navštívili 
so žiakmi dramatického krúžku jeho zákulisie. Historická budova 
má svoje čaro a pre deti, ktoré tam prišli prvýkrát, to bol veľmi 
pekný zážitok. Obdivovali fresky a celkový historický vzhľad 
hľadiska, ale aj šatne, kostýmerňu, vlásenkáreň a všetko, čo 
k divadlu patrí. Možno z nich vyrastú noví herci alebo budú 
návštevníkmi divadelných predstavení.  

S dospelými sme využili  programovú ponuku a navštívili   nové 
predstavenie muzikálu Quo vadis. Všetci účastníci boli nadšení, 
predstavenie sa nám páčilo a v preplnenom hľadisku to burácalo 
zaslúženým potleskom. Pre veľký záujem návštevu tohto 
predstavenia ešte zorganizujeme. 

K jeseni patria aj šarkany. Veľmi pekne ich namaľovali a urobili  
naši najmenší návštevníci z hodinovej škôlky so svojimi 
mamičkami. Bola radosť pozerať sa na tieto detičky pri ich práci, 
oni asi ešte nevedia, čo robia, ale chcú to robiť, tešia sa a dávajú na 
vedomie, že to robím JA. 

Prírodovedné múzeum v Košiciach sme navštívili s našimi členmi 
zo ZŠ Kračúnovce. Košice sú najväčšie mesto východu Slovenska, 
sú blízko a preto je aj potrebné navštevovať ho a spoznávať jeho 
kultúrne a historické pamiatky. V tomto peknom meste boli aj 
študenti  svidníckej Spojenej školy, ktorí sa tam zúčastnili             
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9. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. V kategórii 
Najlepší katalóg aj napriek silnej konkurencii  získali žiaci tejto 
školy – Vlado Zajac, Dávid Vaňko, Matej Podolonovič a Viktória 
Halajková - pekné 3.miesto. 

Takéto podujatia Centrum organizuje so zámerom  umožniť 
našim žiakom a študentom  zisťovať a vidieť  aké veľké bohatstvo 
histórie a krásy má naše Slovensko. K  takémuto poznávaniu patrí 
aj návšteva Synagógy v Prešove, ktorú sme zorganizovali pre 
giraltovských  žiakov. Našimi podujatiami napĺňame starú známu 
pravdu - Ak nepoznáš ani svoj kraj, do cudziny sa nezberaj. Zapojili 
sme sa aj do Európskeho týždňa boja  proti drogám. Odborný lektor 
Jaroslav Kusek vysvetlil prítomným účastníkom čo je droga, čo 
spôsobuje a že je skutočne veľa  iných možností, ako  využívať 
vzácny voľný čas, čo všetko sa im v Centre a v meste ponúka, len 
nebrať drogu. Aj pre tých, čo sa besedy nezúčastnili, platí: najlepšie 
je drogu vôbec nepoznať a ani sa o ňu nezaujímať. Droga je pliaga 
a na to prídu mnohí, ale až keď je neskoro. 

V športovej oblasti majú najviac úspechov ako ináč trojbojári 
a kulturisti, o ktorých je zvlášť článok. Ako sme už širokej verejnosti 
avizovali v októbri sme otvorili novú Športovú halu Igora Nováka, 
v ktorej prebieha pravidelná činnosť a schádzajú sa tam športovci 
rôznych odvetví. Ženy dvakrát týždenne na aerobiku, môžete sa k 
nim ešte pripojiť. Prebiehajú MsVL /mestská volejbalová liga/, 
halový futbal a aj iné podujatia a tak je hala sprístupnená 
užívateľom  denne od ranných do večerných hodín. Pri príležitosti 
Dňa študentstva  v nej vystupoval  
nielen pre našu mládež známy 
mladý spevák Peter Cmorik. 

Medzi športovcami je  žiadaný aj 
hokej, na ktorý organizujeme 
návštevy do Košíc, teraz organi-
zujeme aj návštevu  zápasu KHL  v  
Poprade.  

Na tento mesiac sme  pripravili aj 
iné zaujímavé podujatia, o ktorých 
sa dozviete aj prostredníctvom 
bulletinu – mesačníka CVČ,            
na ktoré vás srdečne pozývame. 

ooooo    Helena Sušinková  CVČ  
 

Pri tvorbe šarkanov           
Foto: Mária Kačmarová 
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Nadišiel čas adventu, keď sa tešíme na príchod Vianoc. Štvortýždňové 

adventné obdobie nie je len obdobím nákupnej horúčky, ale aj časom 
duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostné spomienky 
na Narodenie Pána. 

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný 
veniec, ktorý sa v dnešnej dobe teší veľkej obľube. Obsahuje štyri sviečky, 
tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Deťom sa 
zvyknú pripravovať adventné kalendáre, z ktorých si každý deň môžu 
vybrať nejakú tú sladkosť a odrátavať, koľkokrát sa ešte vyspia, kým príde 
Ježiško. 

Vianočný čas je krásny práve tým, že je viac príležitostí stretnúť sa 
s príbuznými, priateľmi a dobrými známymi.   

Na štedrovečernú hostinu sa už aj v minulosti vandrujúci členovia 
slovenských rodín usilovali vrátiť zo vzdialených oblastí alebo zahraničia. 
Dnes máme tiež veľa hlavne mladých ľudí vo svete za zárobkami. Mnohí 
sa určite tiež vrátia domov k svojim blízkym.  Na štedrovečernom stole 
bude  prestreté určite aj pre nich, nech to už dopadne ako chce. Aj 
v minulosti prestierali jedno miesto navyše pre pocestného. 

Na Vianoce majú k sebe ľudia bližšie, sú úprimnejší a ústretovejší. Sú to 
predsa sviatky lásky a pokoja.  V našich domácnostiach zavládne 
predvianočná nálada už čoskoro.  Treba upratať, vyumývať a vyleštiť 
všetko okolo nás, vyzdobiť byt, prichystať darčeky pre najbližších.  

Byt začne voňať vanilkou, medom, škoricou a ihličím. Tradičným 
pečivom Vianoc sú medovníčky, medvedie labky, linecké keksy a iné 
drobné pečivá, ktorých výhodou je, že sa dajú prichystať skôr, odležané  sú 
ešte chutnejšie. 

K Vianociam, najmä k Štedrému dňu, sa viažu aj rôzne zvyky. 
Štedrovečerný stôl musel byť bohatý aj kedysi. Výber jedál i množstvo 
chodov symbolizovali želanú hojnosť v rodine. Štedrovečerná hostina sa 
obyčajne začala prípitkom – buď vínom  alebo hriatym. Každý člen rodiny si 
musel pripiť a takto si zabezpečiť zdravie na celý nasledujúci rok. 
Všeobecne bola rozšírená povera, že na Štedrý deň vypité víno sa mení  
na krv. Potom nasledovali oblátky s medom a cesnakom. Požívanie oblátok 
malo zabezpečiť rodine pokoj, radosť a duševnú čistotu. Veľký dôraz sa 
kládol na symboliku konzumovania medu, ktorý sa jedol preto: „žeby ľudze 
buli dobre jak med.“ Cesnaku sa pripisovala zvláštna magická liečivá 
vlastnosť. Obľúbenosť a úctu k cesnaku preberá aj dnešná generácia. 

V minulosti nechýbala na štedrovečernom stole polievka zo strukovín     
(hrachu, šošovice, fazule), ktoré zabezpečovali plodnosť a hojnosť. 
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Strukoviny sa niekde dochucovali sušenými slivkami. Tradičnou vianočnou 
polievkou je kapustnica, polievka z kyslej kapusty alebo len z jej šťavy         
(jušky) a sušených húb. Huby v polievke nahrádzali mäso, aby bola viac 
pôstna.  Na stole vo všeobecnosti chýbali mastné a mäsité jedlá. Dovolené 
boli iba ryby, ktoré sa považujú za pôstne jedlo. Vianočných kaprov si 
môžete kúpiť už aj v podobe filetov, naporciované, nemusíte sa obávať, kto 
vám ho zabije a vypitve. V našich rodinách sa vianočný kapor podáva 
prevažne so zemiakovým šalátom. 

Na žiadnom štedrovečernom stole nesmeli chýbať opekance s makom, 
ochutené medom alebo cukrom, zaparené vriacim mliekom alebo vodou. 
Tie zabezpečovali hojnú úrodu a zdravie na nasledujúci rok. V niektorých 
rodinách pripravovali aj šúľance alebo rezance s makom a pirohy plnené 
rôznymi plnkami. 

Na štedro prestretých vianočných stoloch nemôžu chýbať ani dnes 
koláče, kedysi pečené len na svadby a sviatky. Ľudia boli radi, keď mali 
chlieb. Dnes na mnohých stoloch nechýba koláč nazývaný štedrák. Je to 
viacvrstvový koláč, ktorý sa plní makom, orechmi, lekvárom a tvarohom. 

Neodmysliteľnou obradnou pochúťkou  počas sviatkov bolo ovocie 
čerstvé i sušené, najmä jablká, hrušky a slivky. Ich konzumovanie malo 
zabezpečiť zdravie rodiny. Na toto domáce ovocie sa viazalo veľa povier. 
Jablko, rozdelené na toľko častí, koľko ľudí sedelo  pri stole, malo utužiť 
jednotu rodiny. Podľa tvaru jablka alebo orecha sa predpovedalo zdravie 
toho – ktorého člena rodiny. Dnes je už dostatok  rôzneho exotického 
ovocia, ale k nemu sa nijaké povery neviažu. Mnohí si ešte pamätáme,  
aké dlhé rady sme si  na pomaranče, banány či mandarínky v minulosti 
museli vystáť v jedinom zelovoci v meste. Pre našich potomkov priam 
neuveriteľné. 

Aj keď štedrovečerná hostina stratila veľa zo svojich pôvodných 
obyčajov, stále zostáva slávnostnou rodinnou udalosťou. 

Na prvý i druhý vianočný sviatok sa už podávajú slávnostnejšie jedlá, 
ale tiež sa to riadi určitými obyčajami. Napríklad na Božie narodenie sa 
zvykne podávať ako hlavný chod hydina v rôznej úprave. Na Štefana, 
druhý sviatok vianočný, bývajú tiež jedlá z mäsa. Na Silvestra sa varí 
kapustnica s údeným mäsom a klobásou. V niektorých rodinách sa 
podávajú jedlá také ako na štedrý večer. 

Na Nový rok sa obyčajne pripravujú rezne  so zemiakovým šalátom 
alebo pečené mäso s kapustou a knedľami. Hydina je zakázaná, lebo má 
krídla, to by vraj šťastie uletelo. V tento deň sa máme dobre najesť, aby bol 
celý rok s dostatkom jedla a pitia. 

Povery, ktoré sa viazali k tradičným obradným jedlám, dnes už stratili 
zmysel, ale z pamäti ľudu ešte nevymizli. Záleží len na nás, či aspoň 
niektoré z nich ostanú v našich rodinách zachované pre budúce generácie. 

ooooo   Emília Kucharíková 
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Komunikácia je rozhovor 
človeka s človekom. Slovami 
ľudia vyjadrujú svoje 

myšlienky a názory. Sú to naše slová, ktoré nás charakterizujú, 
naše rozhovory sú obrazmi nášho ja. V poslednom čase ma zaujalo, 
ako málo sa rozprávame, ako málo času venuje jeden človek 
druhému. Zdá sa, že ľudská komunikácia sa výrazne obmedzila, 
bežné denné frázy a nič viac. Človek menej rozpráva a viac nasáva 
všetko, čo mu naše médiá servírujú v každom okamihu. Televízor, 
rozhlas, internet, všetko je dostupné, tak to využívame. Pozeráme sa 
na nespočetné seriály, potom si píšeme na internete a internetové 
dialógy nám nahrádzajú bežnú ľudskú komunikáciu, vypĺňajú náš 
voľný čas. Internet nám má slúžiť pri vyhľadávaní informácii, je to 
veľký pokrok ľudskej existencie. No dá sa aj zneužiť, človek má 
poznať mieru vo všetkom. Treba využívať moderné prostriedky, ale 
nechať si čas aj na iné aktivity, čas na návštevu, na rozhovor, čas 
na život človeka s človekom. V poslednom čase sa ľudia akoby 
stránili jeden druhého. Žijeme si svoje vlastné životy, 
komunikujeme s najbližšími, s kolegami v práci, pri stretnutí             
na ulici. To je všetko, niet času na návštevu, niet času na rozhovor. 
Vyhovárame sa na dobu, ale to nie doba sa zmenila, to človek sa 
zmenil, lebo dobu vytvárajú ľudia. My všetci, teda na nás všetkých 
je aj zodpovednosť. Kde nastala chyba, kde zlom v ľudskej 
komunikácii?  Dovolili sme masovokomunikačným prostriedkom 
zaplniť priestor, ktorý má patriť ľudskému rozhovoru. Televízor je 
zapnutý stále, internet má v našich rodinách tiež zelenú a naše 
ratolesti presedia nespočetné hodiny pri počítačových hrách. Kde sa 
stratili časy, keď deti behali, športovali, hrali sa? Nepotrebujú naše 
deti pohyb, radosť z detských hier? Ako vyzerá ich deň? Škola, 
učenie sa, počítač a ráno opäť ten istý kolotoč. Čas na hry, 
rozhovory  sa stratil, nahradili ho televízor a počítač. Komunikácia 
akoby sa v poslednom čase dala na ústup, človek spohodlnel, stačí 
stisnúť gombík a ponoriť sa do mediálneho sveta. No všetci cítime, 
že to nie je správne, že čosi podstatné sa z našich životov vytratilo. 
Chýba nám rozhovor, chýba nám komunikácia, lebo ľudské vzťahy 
sa vytvárajú iba vďaka našim slovám, vďaka našim myšlienkam, 
s ktorými sa podelíme vo vzájomnom rozhovore. Človek potrebuje 
dať priestor svojim myšlienkam, podeliť sa so svojím názorom. Inak 
prestane duševne rásť, prestane na sebe pracovať a bude iba 
pasívne nasávať  všetko čo mu masovokomunikačné prostriedky 
dennodenne prinášajú. 

                                                   ooooo    Anna  Mitaľová 
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Je názov projektu spolufinancovaný Európskou úniou 
z Europského fondu regionálneho rozvoja a štátneho 
rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Karpaty v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská 
republika 2007 – 2013. Na základe tohto projektu sa okres 
Bieszczady (Poľsko)  s našim mestom bude snažiť posilniť 
väzby cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi a miestnymi 
samosprávami na oboch územiach, v rámci rozširovania 
vzájomných kontaktov medzi Poľskom a Slovenskom.   

V rámci projektu boli vydané publikácie: album 
propagujúci turistické a kultúrne prednosti okresu 
Bieszczady, film na CD nosičoch propagujúci hodnoty 
regiónov oboch partnerov, turistický sprievodca 
a ekonomický sprievodca a zorganizované školenia na témy: 
propagácia okresu, obce, mesta, na ktorej sa zúčastnili 
zástupcovia oboch krajín.  

Dňa 25. 11. 2011 primátor mesta Ján Rubis podpísal 
dohodu o partnerstve.          ooooo   M. Osifová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján Rubis a Krzysztof Gasior pri podpísaní zmluvy.    Foto: M. Gadela 
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Mesto GIRALTOVCE realizuje projekt s názvom: 
 
 
 
Vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu a Štátneho 

rozpočtu SR sa projekt realizuje pre občanov Giraltoviec vo Svidníckom 
okrese na území Prešovského samosprávneho kraja v rámci OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 
Trvanie:  od 11/2011 do 10/2013 
Nenávratný finančný príspevok v celkovej výške    84 405,60 € poskytol 

Fond sociálneho rozvoja z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a 
štátneho rozpočtu. Finančná spoluúčasť mesta je 5 %  čo je 4 442,40 €. 

 
Hlavný cieľ projektu 
Intenzívnou sociálnou prácou rozvíjať schopnosti jednotlivcov, rodín a 

komunít predchádzať sociálnemu vylúčeniu, resp. podporovať ich 
integráciu do spoločnosti. 

 
Rámcová aktivita 
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 

podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné 
aktivity. 

 
Cieľové skupiny 
Prioritnou cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej 

komunity, rozdelení do štyroch podskupín: 
1.Obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým 

zdravotným stavom a seniori, 
2. občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, 

rodiny a komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo 
marginalizované, 

3. nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania 
(problémy s čítaním, písaním a počítaním),  

4. rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej 
školskej dochádzky. 

 
Kontakty: 
KOMUNITNÉ CENTRUM so sídlom: Dom služieb – I. poschodie, 

Dukelská 57/64, 087 01  Giraltovce (vchod z Fučíkovej ulice). 
Telefón - mobil: 0917/622 088 
E-mail: terenna.socialna.praca@giraltovce.sk 
Informácie: www.giraltovce.sk  

mailto:terenna.socialna.praca@giraltovce.sk
http://www.giraltovce.sk
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V decembri v záhrade s chemickou 
ochranou nemáme veľa práce. Na 
odchyt samičiek piadivky zimnej 
nalepujeme lepové pásy  upevnené na 
kmeňoch stromov. 

Rozšíril sa zoznam prípravkov 
povolených do ekologického 
poľnohospodárstva. Je to prípravok Agrovital, Biobit, Cuprofaro, 
Kocide, Polyversum, Thiovitjet a Vektafida. Postreky aplikované 
prípravkami EKO nenechávajú škodlivé látky, majú krátku alebo 
žiadnu ochrannú dobu, preto ich odporúčame v drobnej praxi 
záhradkárov. 

Po skúsenostiach z minulého roku si musíme teraz 
starostlivo premyslieť, ktoré druhy zeleniny budeme v záhradke 
pestovať. Staršie semená, ktoré nám zvýšili nie sú vždy 
plnohodnotné, pretože dlhým skladovaním niektoré druhy 
strácajú klíčivosť. Iba 1 až 2 roky si zachovávajú klíčivosť 
semená pastrnaku, pažítky a póru. Obyčajne 2 až 3 roky bývajú 
klíčivé semená cibule, petržlenu. Väčšina semien klíči 3 až 4 
roky ako bôb, zeler, hrach, fazuľa, rajčiak, mrkva, šalát 
a špenát. Priemerne 4 až 5 rokov sú klíčivé kapustovité zeleniny, 
reďkev, reďkovka a cvikla. Najdlhšie si zachová klíčivosť a to 5 
až 6 rokov melón, uhorky a tekvice. 

                                                      ooooo  Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 
 
9.12.2011 – Odmeňovanie darcov krvi  

Veľká sála Domu kultúry 
15.12.2011 – Prijatie jubilantov primátorom mesta  

Obradná sieň MsÚ 
31.12.2011 –  Ohňostroj a privítanie Nového roka 2012  

Pešia zóna 
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V nedeľu 6.11.2011 si priaznivci hrubej sily prišli na svoje. 

Giraltovská hala Igora Nováka hostila okresných silákov v 2. kole 
Okresného siláka. Predstavilo sa  7 borcov, ktorí predviedli skvelé 
výkony. Po 1.kole boli na prvom mieste dvaja pretekári, Erik 
Jaškanič a Patrik Gajdoš, v tesnom závese sa držal Dávid 
Belovežčík zo Svidníka. Na súťaž v Giraltovciach sa prišlo pozrieť 
oveľa viac divákov ako vo Svidníku. Po prezentácií sa mohlo začať 
so súťažou. Otvoril Ján Vook, riaditeľ CVČ Giraltovce.  

Prvou disciplínou boli kľuky na bradlách.  Dominoval v nej 
Patrik Gajdoš, ktorý urobil s 20 kg záťažou 25 opakovaní. V druhej 
disciplíne -  nosenie vriec s pieskom  sa blysol Dávid Belovežčík 
 časom 09:07. Okrem neho dosiahli čas pod 10 sekúnd ešte dvaja 
pretekári, P. Gajdoš a E. Jaškanič. Na Súťaži sme privítali 
primátora mesta Giraltovce Jána Rubisa, ktorý sa prišiel na nás 
pozrieť a podporiť nás. Treťou disciplínou sme sa prehupli              
do druhej polovice súťaženia. Mŕtvy ťah s váhou 160 kg najlepšie 
vyšiel Dávidovi Belovežčíkovi,  s touto váhou urobil 37 opakovaní. 
Po troch disciplínach viedol Jaškanič so 47 bodmi pred Gajdošom 
( 46 bodov). Tuhý boj pokračoval aj vo štvrtej  disciplíne Tlak so 
sudom piva, tu si svoj náskok Erik Jaškanič poistil plným počtom 
bodov. Posledná disciplína bola priam súbojom o medaily. Prvou 
dvojicou boli Vlastimil  Dobranský  s František  Hreha. Hreha 
vydržal o 3 sekundy dlhšie ako jeho súper a poistil si  6. priečku 
v celkovom hodnotení. Druhý nastúpil Matúš Bendík, s voľným 
žrebom súťažil sám. Ďalšou dvojicou boli Belovežčík a Pizúr. V tejto 
dvojici bol vytrvalejší Pizúr, jeho čas bol 1:06:28. Vo finále sa 
postavili proti sebe dvaja najlepší pretekári na body Gajdoš 
a Jaškanič. Jaškanič si svoj náskok nedal zobrať a aj túto 
disciplínu vyhral. Stal sa tak celkovým víťazom oboch kôl 
Okresného siláka. Druhý skončil Patrik Gajdoš z Beňadikoviec  
a tretí Dávid Belovežčík zo Svidníka.  

Túto súťaž usporiadalo CVČ Giralotvce, mediálne ju podporili 
Arspiman TV a Podduklianske novinky. 
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 Súťažilo sa v týchto disciplínach :   
1. Kľuky na bradlách s 20 kg, 
2. nosenie vriec 100 kg 
3. mŕtvy ťah s váhou 160 kg 
4. tlak suda 60 kg a 
5. držanie suda v predpažení.  

 

 Priezvisko/Meno OBEC 
Bradla 

op. 
Bradla 

b. 

Nose- 
nie 

v. čas 

Nose- 
nie 

v. b. 
M. ťah op. M.ťah b. 

Gajdoš Patrik Beňadikovce 25 7 09:57 6 11 3 
Jaškanič Erik Svidník  6 09:81 5 30 6 
Belovežčik Dávid Svidník 19 5 09:07 7 37 7 
Pizur Branislav Giraltovce 11 4 13:72 2 10 2 
Hreha František Bystré 8 2 10:06 4 21 4 
Bendík Matúš Želmanovce 10 3 20:04 1 9 1 
Dobranský Vlastimil Hanušovce n. T. 8 2 12:42 2 23 5 

  

Priezvisko/Meno OBEC 
Tlak 
suda 
op. 

Tlak 
suda 

b. 

Predpa-
ženie 
čas 

Predpa- 
ženie 

b. 

Body 
spolu 

Poradie 
2.kolo 

Gajdoš Patrik Beňadikovce 23 5 1:04:12 5 26 3.miesto 
Jaškanič Erik Svidník 25 7 1:20:97 7 31 1.miesto 
Belovežčik Dávid Svidník 25 7 1:02:03 4 30 2.miesto 
Pizur Branislav Giraltovce 17 3 1:06:28 6 17 5.miesto 
Hreha František Bystré 21 5 0:58:38 3 18 4.miesto 

Bendík Matúš Želmanovce 14 1 0:58:22 2 8 7.miesto 
Dobranský Vlastimil Hanušovce n. T. 16 2 0:55:10 1 13 6.miesto 

 
Tabuľka po dvoch kolách Okresného siláka:  

Meno Obec Body 
1.kolo 

Body 
2.kolo Poradie 

Jaškanič Erik Svidník 30 31 1.miesto 
Gajdoš Patrik Beňadikovce 30 26 2.miesto 
Belovežčik Dávid Svidník 25 30 3.miesto 
Pizur Branislav Giraltovce 18 17 4.miesto 
Bendík Matúš Želmanovce 13 8 5.miesto 
Hreha František Bystré 0 18 6.miesto 
Partila Marek Brezov 14 0 7.miesto 
Dobranský Vlastimil Hanušovce n. T. 0 13 8.miesto 
Švec Vladislav Dukovce 10 0 9.miesto 

Autor: Marek Pavúk 
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Regionálne futbalové súťaže už ukončili pred zimnou 
prestávkou svoju prvú časť. K jesenným pätnástim kolám 
pribudli ešte ďalšie dve z jarnej časti. V Majstrovstvách 
regiónu sa na čele zaslúžene usadila dvojica Humenné a Svit 
a na opačnom konci tabuľky tiež zaslúžene dvojica Veľký 
Šariš a Nižný Hrušov. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce 
zakončili rok 2011 takmer tradičným spôsobom. Doma 
víťazne a vonku s tesnou prehrou a celkovo obsadili dvanástu 
priečku so ziskom 23 bodov. Je to pozícia, s ktorou v Slovane 
určite nie sú spokojní. Dve domáce straty (Michalovce B, 
Haniska) urobili svoje a výhra v Spišskom Podhradí 
zabezpečila posun v tabuľke smerom hore. Teraz bude 
priestor na zhodnotenie účinkovania MFK Slovan 
a samozrejme s výhľadom do jarnej časti, ktorá môže byť 
rozhodujúca pre ďalšie účinkovanie Giraltoviec. Prečo?         
Vo futbalovej verejnosti sa už dlhšie rozpráva o možnej 
reorganizácii futbalových súťaži. Tá by mala spôsobiť nové 
usporiadanie mužstiev v súťažiach. Všetko sa odvíja od tretích 
líg, kde východoslovenské a stredoslovenské kluby už nechcú 
hrať terajšiu III. ligu východ pre veľké ekonomické náklady 
ako aj pre menšiu atraktívnosť  mnohých zápasov. Preto tieto 
kluby navrhujú reorganizáciu súťaží už od ročníka 2012/13. 
Klubom zo západoslovenského regiónu súčasná podoba 
vyhovuje. A nakoniec aj Únia ligových klubov ( táto riadi prvú 
a druhú ligu) súhlasí s rozšírením terajšej druhej ligy na 16 
účastníkov. Názorov a špekulácií je veľmi veľa a preto sme sa 
obrátili na šéfa východoslovenského futbalu, aby našich 
čitateľov oboznámil so súčasným stavom. Richard Havrilla pre 
SPRAVODAJCU ochotne povedal: „Rokovania o reorganizácii 
súťaží stále prebiehajú. Situáciou sa zaoberal Výkonný výbor 
VsFZ dňa 8.11.2011. V minulých dňoch som sa stretol 
s predsedami regionálnych zväzov zo stredoslovenského 
a západoslovenského regiónu a z tohto stretnutia vzišla zhoda 
na realizáciu reorganizácie. Nevyriešeným bodom zatiaľ ostáva 
doba, kedy by sa mala uskutočniť. Teda teraz v lete, alebo až 
o rok. V piatok 2. decembra sa máme predsedovia 
regionálnych zväzov stretnúť s vedením Únie ligových klubov.  
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Ak z tohto rokovania vzíde dohoda na nové usporiadanie 
súťaží už v lete 2012, tak potom sa úrychlene zvolá 
mimoriadne zasadnutie vrcholného futbalového orgánu         
na Slovensku  Radu SFZ a tá definitívne by mala rozhodnúť”. 

Našej redakcii sa podarilo zistiť o akú podobu súťaží ide: 
I. liga -   l2 účastníkov ( l zostup ) 
II. liga -  16 účastníkov ( l postup, 3 zostup ) 
3 x III. liga - ( BFZ + ZsFZ, SsFZ,VsFZ – 16 resp. 18 

 účastníkov (1 postup). 
 
Všetko by malo byť známe do konca tohto roku. V prípade 

reorganizácie bude mať už v lete 2012 Mestský futbalový klub 
veľkú šancu prebojovať sa do novej tretej ligy, kde už bol 
a rozhodne tam patrí. Z terajšieho Majstrovstva regiónu 
Východ sa do tretej najvyššej súťaže môže dostať až osem 
mužstiev, pričom už šiesta priečka by znamenala istotu a aj 
postup so siedmeho miesta je pravdepodobný. O ďalšom by 
rozhodovalo konečné umiestnenie Starej Ľubovne. Na konečné 
rozhodnutie si musíme ešte počkať. V každom prípade musia 
v Slovane pohotovo reagovať a nielen v Slovane, ale aj v celom 
meste. Takáto príležitosť prichádza len raz za dlhé obdobie. 
Úspešný môže byť len silný /aj ekonomicky/ klub 
a konkurencia je však veľká. 

ooooo   Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 
S otvorením Športovej haly Igora Nováka sa zároveň roztrhlo 

vrece so športovými aktivitami. Centrum voľného času organizuje 
dlhodobý halový turnaj vo futbale za účasti deviatich družstiev. Hrá 
sa vždy v nedeľu popoludní od 14.00 – 18,00 hod. a to znamená, že 
v jenom hracom dni sa uskutočnia štyri zápasy. Tento turnaj je pre 
milovníkov futbalu výbornou možnosťou navštíviť v nedeľu 
popoludní športové podujatie v atraktívnom prostredí v pohodlnom 
hľadisku. Doterajšia návštevnosť je veľmi dobrá a potvrdzuje, že 
Giraltovčania si na dobrý šport rýchlo nájdu cestu. Zatiaľ sa 
odohrali dve kolá s týmito výsledkami: 
      PRVÉ KOLO: 
Lužančani – Europa 6:4 g:   Cigan 5, Mir. Majerník 

M. Janovič 2, S. Varga, M. Varga 
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Primátor team – Topľan 8:3 g: Jar. Mitaľ 4, Jur. Mitaľ, Rubis, 
Živčák, R. Dvorský (vlastný),  
Bakalar, Leško, Živčák (vlastný), 

Topľanske parobci 112 12:5 g: P. Čurlík 7, J. Štefánik 3, Franko 2, 
M. Gašparík 2, Makuch, M.Dvorský, 

SZŠ team – Infinity SK 15:3 g: Michalčík 6, M. Jurč 3, Goč 2, 
P. Štefánik 2, Mašlej 2, 
Matkobiš 2, Smolko. 

DRUHÉ KOLO:                                       
Európa - SZŠ team  2:12 g:  Seman, Verčimák, Michalčík 5, 

Koššala ml. 3, Koššala st., Baran, 
Primátor team – Fijaš 4:12 g:  J. Štefánik 2, Jar. Mitaľ, Bačkay,  

Kočiš 6, Banga 3, Kitik 2, Ivančo,    
Topľan – Lužančani 3:7  g:  Briško 2, Bakaľar, Cigan 5, 

Sala, Gdovin, 
Infinity Sk – 112  10:8  g:   Matkobiš 4, Zolonkai 2, Vook, 

Krivka, Palko, Smolko, 
M. Dvorský 3, M. Gašparík 2, 
Čabala ml., R. Dvorský, Makuch.  

 
 Najbližšie hracie dni budú 11.12.2011, 18.12.2011 a 15.1.2011 
vždy v nedeľu. 
                                                                                      ooooo (md) 
 
 
 

 
Futbalovú rodinu MFK Slovan Giraltovce zastihla v piatok 

18,11,2011 smutná zvesť. Rady Slovana navždy opustil 
ANDREJ KOVAĽ vo veku 71 rokov. Tento výborný futbalista sa 
narodil 22. januára 1940. Pochádzal z neďalekého Brezova 
a svoje prvé futbalové kroky urobil v Marhani. Po prestupe do 
Giraltoviec sa stal pilierom účastníka I.A triedy. Vynikal 
rýchlosťou,tvrdosťou a húževnatosťou. O jeho kvalitách hovorí 
aj skutočnosť, že sa v silnej konkurencii futbalistov stal na dlhé 
obdobie aj kapitánom mužstva. 

Vynikajúci stredný obranca bol 
vzorom pre mladších hráčov a svojou 
skromnosťou udivoval v zamestnaní 
i v osobnom živote. Bol hráčom Slovana 
vyše desať rokov a natrvalo sa zapísal do 
jeho úspešnej a bohatej histórie. Česť 
jeho pamiatke!    

ooooo    Miroslav Deutsch  
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Andrej Kovaľ, horný rad, štvrtý zľava.            Foto: archív 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniela Harčaríka 
Vanesu Pelecháčovú  
Elu Vaškovú 
 
 
 
Božena Halušková - 85      
Mária Matiová   - 70      
Mária Hudáková  - 70      
Helena Švačová  - 70      
Ján Grela    - 65      
Jolana Michalková - 65      
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Marta Džoganíková - 65  
Štefan Legiň   - 55 
Božena Gočová  - 55 
Milka Čorbová   - 55 
Jana Kundrová  - 55 
Andrej Hliboký  - 55  
Milan Socha   - 55 
Miroslav Katriňak - 50 
Dušan Cigán   - 50 
Anna Tkáčová   - 50 
Marta Mariňaková - 50 
 
 

 
 
 

Ján Fedák  -  Darina Peštová 
 Giraltovce     Giraltovce 

Pavol Sivák   -  Denisa Billá 
   Svidník                 Giraltovce 

Juraj Kachman  -  Anna Bakalárová 
    Čierne nad Topľou      Giraltovce 
 
 
 
 
Koľko múdrosti, skúsenosti, radostí a žiaľu musí v sebe skrývať 

95 rokov ľudského života? 
Pani Zuzana Kucharíková sa narodila 24.11. 1916 a v tomto 

roku teda oslávila úctyhodné životné jubileum. Medzi gratulantov 
patril aj primátor mesta Ján Rubis, ktorý navštívil oslávenkyňu 
u nej doma.   

Pani Zuzana sa teší dobrému zdraviu a čistej mysli. Vychovala 
dvoch synov a jednu dcéru. V dnešnej dobe  ju už obkolesuje 
jedenásť vnúčat a dvadsaťpäť pravnúčat. Celý svoj život venovala 
práci, svojej rodine a pomoci blízkym. 

Vraví sa, že dlhovekosť je otázkou správnej životosprávy,  no 
určite nesmú chýbať láska a rodinná súdržnosť, ktoré bolo v dome 
pani Zuzany cítiť z každého pohľadu či slova. 

K blahoželaniu pána primátora sa pripájame aj my a želáme 
dobré zdravie, dlhú a spokojnú jeseň života.  Pravnúčik Petrík 
oslávenkyni zložil milú básničku.                                     ooooo  /r/  
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Babička už máš 95, 
tvoj bozk je sladký ako med. 
Má Ťa rada celá tvoja rodina, 
babička, babka, babina. 
 
Milá babka, 
táto básnička je pre teba. 
Ty si taká dobrá a milá, 
proste moja babina. 
 
Veľmi rád k tebe chodievam, 
pekne si ťa vystískam,  
cukríky zo stola pozbieram.    

                                               pravnúčik Petrík Kucharík   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primátor mesta Ján Rubis  pri gratulácii Zuzane Kucharíkovej   
Foto: Mária Osifová 
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Pošta, Hviezdoslavova ulica                                   Foto: archív, Mária Osifová 
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