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Strecha pod nebom, 
nohy zemou zopäté, 
listami farbím si dom. 
 
Nikdy som nikde nebol. 
Predsa však svetom som sám. 
 
Som kúzlo, dáždnik, paleta, 
prečítaj si môj osud, 
v teplom dotyku tela, 
v hrejivých plameňoch. 
 
Bezplatný darca 
nepatrím nikomu 
a všetkých som. 
 
Som krehký, i mocný. 
Zázrak, posol stvorenia. 
 
Som. Tvoj strom. 

 
 
 

 
 

Môcť sa nadýchnuť, v ktorúkoľvek hodinu dňa. 
Rozbehnúť sa a sadnúť si do trávy, v čase únavy. 

Obdivovať krajinu. Strieborné stužky riek v údoliach 
a ďakovať za pokoj vo všetkých ročných obdobiach. 

 
S očami plnými krásy, čo vnútro naplní. 

V krajine, kde žijem. 
 
 

Mária Drabbová 
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Napriek ľudským snahám, činom či želaniam predsa sa  točí.  

Rok – nadeľujúci čas práce i odpočinku. Ponúka ďalšiu jar do nášho 
sveta. So slnkom nám prináša do životov akoby viac radosti. 
S prírodou sa zobúdza cez zmysly aj naše srdce. Vnímame svet 
a jeho premeny v dlhších dňoch. Viac šťastia z pohybu vonku, 
v záhradách, v uliciach mesta. Po zimných mesiacoch si 
vychutnávame a vážime každý deň, pribúdajúce vône, kvitnúce 
stromy, zurčiace potoky. Rimania v čase budovania svojho impéria 
považovali za oku lahodiace prírodné prostredie vhodné pre človeka, 
len ľudskou rukou zušľachtené. Naše chápanie akoby sa tiež 
prispôsobilo týmto názorom. Upravujeme svoje najbližšie okolie, aby 
sme mohli dať životnému priestoru podobu svojich predstáv. 
Ostatné okolie je vhodné len na doladenie, vylepšenie a naberanie 
zdrojov pre tento účel vhodných. Takéto pracovné „bzučanie“ sa 
prenieslo a apríl je prezentovaný ako mesiac ochrany prírody.  

Kto by sa jej mal venovať a kde, je ľahko pochopiteľné možno 
práve teraz, keď sledujeme vzdialené prírodné katastrofy, 
zasahujúce milióny ľudí. Tieto katastrofy nie sú katastrofálne pre 
prírodu samotnú, lebo jej samoobnovovacia činnosť je úžasná. 
O katastrofách hovoríme preto, lebo zasahujú do životného 
prostredia človeka a ľudská existencia je závislá na prírodných 
podmienkach. Teórie o zanedbateľných vplyvoch ľudskej činnosti na 
charakter prírody a klimatické procesy Zeme by sme mohli 
akceptovať, keby všetko netvorilo jeden kruh. Naše konania sa 
hromadia a niekedy po kvapkách narúšajú biologicky krehkú 
rovnováhu na Zemi. Jej fungovanie závisí od každej zložky. 
Súčasťou domina je jednotlivec a jeho prijatie úlohy v tomto 
systéme. Nemyslím si preto, že ochrana prírody je vecou jedného 
mesiaca v roku a netvorí ju iba upratanie vlastných príbytkov. 
Nezabúdajme, že našim najväčším príbytkom je Zem samotná.  

Chránime prírodu v NP, CHKO, vzácne sú pre nás endemické 
druhy flóry aj fauny, ale my žijeme zväčša vedľa týchto ostrovčekov. 
A naše okolie je úzko prepojené s ostatnými celkami. Nabúranie 
systému v jednej časti sa prejaví zmenami v iných biotopoch. 
Starostlivosťou o prírodu vlastne nerobíme nič naviac. Často je to 
len zahládzanie našich vlastných stôp. Ochrana prírody nespočíva 
v kampani, na ktorú použijeme znova ďalšie prírodné zdroje. Je - 
mala by byť! - našou súčasťou a trvalým konaním. V mnohom 
prístup predkov haníme. Ich nevedomosť nás udivuje. Bolo by 
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prospešné, aby sme nepocítili „rozhorčenie“ mladších generácií, že 
sme boli vzdelaní, ale hlúpi a princíp lenivosti a ľahostajnosti sme 
povýšili nad život. Príliš rýchlo strácali či zabúdali na naše jarou 
prebudené srdcia. Chrániť prírodu možno teda znamená chrániť 
nás samých pred povýšenosťou, ktorú sme si neoprávnene 
prisvojili. Udržateľný rozvoj je iba rozumným dodržiavaním 
prirodzených princípov a vôľou, ochotou nemyslieť iba na dnešný 
deň. Symbióza znamená súhru a hromadenie vecí v živote ešte 
neznamená naplnenie života.  

Hermann Hesse napísal: „Duša tvoja je celým tvojím svetom.“ 
Bojím sa tých jaziev sveta v našich dušiach. Ak má naša duša toľko 
jaziev, koľko svetu - prírode dávame, pravdepodobne sme stratili 
veľkú časť toho pôvodného, ľudského v nás. Sme zrnkami piesku vo 
vesmíre, predsa však máme mnoho darov, ktoré sú zároveň našimi 
skúškami. Skúsme ich využiť a tvoriť. Aj v tomto mesiaci, každý ako 
dokáže. Nie pre seba, pre nás všetkých. 

ooooo  Mária Drabbová 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mestská polícia 1. januára 2011 odchytila dvoch psov 
krížencov, ktorí sa voľne pohybovali v centre mesta. Pretože sa 
nepodarilo zistiť ich majiteľov, psy boli umiestnené v ochrannej 
karanténe. 

2. Nález skládky použitého stavebného materiálu vedľa hlavnej 
cesty pri vjazde do Parku mieru zo dňa 10. januára 2011 
hliadka MsP vybavila tak, že vyzvala písomnou formou v zmysle 
zákona o obecnej polícii a v zmysle priestupkového zákona jej 
pôvodcu na likvidáciu podľa predpisov. Pôvodca výzvu 
uposlúchol, preto postačovalo na vybavenie veci dohováranie. 

3. Na Tehelnej ulici hliadka MsP  19. januára 2011 našla 
zabehnutého psa, ktorý sa svojmu majiteľovi stratil. Po 
odovzdaní psa majiteľovi bol majiteľ poučený o postupe pri 
strate psa. Vec bola vybavená dohováraním na mieste. 

4. V januári 2011 hliadka MsP v zmysle svojich právomocí na 
úseku dopravy vybavila nedisciplinovaných vodičov celkom 11-
krát dohováraním a v desiatich prípadoch uložila na mieste 
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blokovú pokutu, v dvoch prípadoch vrátila majiteľovi kľúče od 
bytu, v jednom prípade od motorového vozidla, v jednom 
prípade vôdzku na psa. 

5. Dňa 20. januára hliadka MsP zdokumentovala priestupok na 
úseku verejného poriadku – vzbudzovanie verejného pohoršenia 
celkom dvakrát. V obidvoch prípadoch konanie podozrivých 
vybavil Obvodný úrad vo Svidníku v správnom konaní. 

6. Neznámy páchateľ sa dopustil krádeže troch koliesok 
z kontajnera na TKO BOBR 1100 l na škodu mesta Giraltovce. 
Ku skutku došlo vo dvore Domu služieb v presne nezistenom 
čase od 14.  do 21. januára 2011. Vec je v štádiu šetrenia. 

 
ooooo  Ondrej Cina 

 
 
 
 
 
 
 
Giraltovčania otvorenie hovoria, čo si o tom naozaj myslia 
 

Mesto Giraltovce každým rokom realizuje nové stavebné 
projekty, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu, modernizácii, 
no predovšetkým k spríjemneniu okolitého prostredia. Jednou 
z posledných stavieb, s ktorej prácami mesto začalo  v júni 
minulého roku, je vybudovanie úplne nového námestia a pešej 
zóny s nákladmi približne 932 000 eur. Finančné prostriedky 
sa mestu podarilo získať prevažne z fondov Európskej únie. 

Zatiaľ čo po novovybudovanej pešej zóne sa Giraltovčania 
prechádzajú už od novembra, na nové námestie si budú 
musieť ešte chvíľu počkať. Podľa projektu, na ktorého 
realizáciu dohliada Jozef Chanas a manažér projektu je Emil 
Mati, bude výstavba obohatená o ďalšiu zeleň, informačné 
panely, fontánky na pitie, hlavnú fontánu a potôčik. Okrem 
toho na námestí pribudne pamätník obetiam 2. svetovej vojny, 
ktorý sa teraz nachádza v parku oproti MsÚ.  

Novovybudovaná pešia zóna nahradila dovtedy starý 
rozbitý chodník  a takmer nulovú zeleň, ktorá tam občanom 
naďalej  chýba.  „Všade sa  hovorí, že  v  meste je málo zelene. 
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 Naša pešia zóna je toho príkladom...čistý betón, dúfam, že sa 
to ešte zmení,“ tvrdí Filip Schrenk (18). Vedenie mesta si tento 
nedostatok uvedomuje. No zatiaľ je všetko iba v plánoch. 

Takéto veci verejné sa týkajú celého mesta a občania si na 
to vytvárajú vlastné názory. Keďže výstavba ešte nie je 
dokončená a celkový výsledok je mnohým nejasný, názory sú 
rôzne. Priaznivci pešej zóny sa tešia, že v meste pribudlo opäť 
niečo nové a zároveň očakávajú jej dostavanie. „Teší ma, že sa 
v Giraltovciach niečo také postavilo. Určite to spríjemnilo okolie 
mesta, a takisto to vyzerá celkom esteticky. Konečne sa 
prechádzame po normálnom chodníku a nie po blate. Teším sa 
na leto, ako to bude vyzerať. Toto mesto robí kroky vpred.“  
Podobný názor ako Viera Bačkayová (41) má aj Mária 
Strončeková (20): „Vyzerá to pekne, i keď škoda, že je to  také 
malé. No aj vďaka tomu sa Giraltovce viac začínajú podobať na 
mesto. Mne sa takéto veci páčia.“ 

Zatiaľ čo obyvatelia Giraltoviec sú na jednej strane 
naklonení aktivite mesta, na druhej im prekáža poloha pešej 
zóny. Fakt, že sa nachádza súbežne s hlavnou cestou, ju 
pravdepodobne predurčí len na rýchly presun z jedného 
miesta na druhé a jej oddychový význam sa zmení doslova len 
na „peší“. Svoj názor má na to aj Michal Kočiš (21) : „Som rád, 
že sa snažia mesto modernizovať, no nepáči sa mi  samotná 
realizácia. Ak sa povie námestie, ja osobne si predstavím 
miesto, kde sú lavičky, fontána, no predovšetkým tam nie sú 
žiadne autá a  človek sa môže v kľude porozprávať a relaxovať. 
No ak sa v Giraltovciach na námestí posadíte na lavičku, 
uvidíte veľké množstvo kamiónov, áut. Je len otázkou času, 
kedy na našom námestí skončí nejaké auto alebo kamión. Veď 
ani to zábradlie nevedia dokončiť!“  

Oblasť (od CD Karmen, MsÚ, Hotel Alfa po Dom služieb), 
cez ktorú má celková výstavba viesť, je dlhodobo 
v nevyhovujúcom stave, ako stavebno-technickom, tak aj 
estetickom. Predovšetkým územie pred Mestským úradom, 
kde sú staré chodníky a takisto zastarané parkovisko. 
Podobne na tom bolo aj osvetlenie, ktoré už bolo vymenené. 
Renovácia tak bola nevyhnutná.  
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Na také malé mesto aké sú Giraltovce je táto rekonštrukcia 

jednoznačne významný medzník. Po dlhom čase sa pridajú 
k mestám, ktoré majú svoje námestie. Avšak až konečná 
verzia naozaj ukáže, či pešia zóna a námestie budú naozaj 
spĺňať svoju funkciu. 

Lucia Bačkayová 
 
Prečítal som si článok slečny Lucie Bačkayovej, v ktorom 

sa vyskytujú zväčša pozitívne hodnotenia investičnej aktivity 
Mesta Giraltovce ohľadom ozdravenia priestorov centrálnej 
zóny mesta. Dovoľujem si vysvetliť realizované skutočnosti, 
ktoré sú v článku kritizované.  

Uvádza sa, že centrálna zóna s námestím je nevhodne 
umiestnená. Toto tvrdenie vychádza z poznania  doteraz 
realizovaných prác. Pri pozornejšom skúmaní celého 
realizačného projektu, ktorý bol a je dostupný na verejne 
prístupných miestach v meste a tunajšom mestskom úrade, 
by občanom nášho mesta bolo zrejmé, že doteraz vykonané 
práce revitalizovali len v podstate komunikačnú časť bez 
vhodnej oddychovej zóny. Realizačný projekt  rieši oddychovú 
a komunikačnú zónu v priestore, ktorý nie je možné zväčšiť, 
teda je to jednoducho tak dané. Rieši sa rekonštrukcia zelene 
a spevnených plôch vpravo v blízkosti štátnej medzinárodnej 
cesty  v smere Prešov – Svidník od Fučíkovej ulice na západnej 
strane po autobusovú stanicu na strane východnej. Námestie 
s výraznejšou oddychovou zónou bude  podľa projektu 
vybudované v priestore medzi hotelom Alfa a novou budovou 
Mestského úradu v Giraltovciach. V tejto časti pribudne 
verejná zeleň podľa nášho názoru v hojnejšom množstve.  
Nehovorím, že plán nemôže mať chyby. Pre konštruktívne 
riešenie veci s cieľom chyby eliminovať v procese výstavby 
záujemcom rád osobne predstavím realizačný projekt. Sme 
toho názoru, že  projekt, ktorý bol mimochodom niekoľkokrát 
na verejnom prerokovaní, je dobrým podkladom pre realizáciu 
diela  s výsledkom zmeny stredu nášho mestečka,  v ktorom 
náš občan a aj jeho návštevník radi pobudnú. 

 
Za Mesto Giraltovce,  Emil Mati 
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 pri hlásení v mestskom rozhlase používame už tri mesiace 
zvučku?  Na žiadosť občanov, ktorí nepočuli hlásenie pri úmrtí 
občana v našom meste, keď sme hlásili bez akejkoľvek hudobnej 
zvučky, budeme zvučku stále púšťať. V mestskom rozhlase 
hlásime bežné oznamy zvyčajne dvakrát denne,  ráno o 9.00h 
a poobede o 15.00h. Samozrejme, okrem dôležitých výnimiek.  

 vzduch sa nám pomaly otepľuje? Prichádza jarné počasie, aj keď 
sa mu veľmi nechce. Celý marec bol mierne teplý a snežienky  8. 
marca boli len veľmi ojedinelé. Možno že apríl už bude teplejší, 
ale zasa nie letný, ako to hlásia meteorológovia. 

 dlhodobým pozorovaním a skúsenosťou kedysi ľudia zistili, že 
jar prinášala problémy hlavne starším ľuďom? Na jar po zime 
ľudia strácali silu, prichádzala jarná únava, príroda síce ožívala, 
ale ľudský organizmus bol po zime vyčerpaný. Aj preto vznikla 
na marec pranostika: Marec – poberaj sa starec.  Priemerne 
zomrelo v našom meste za minulý rok 1,8 ľudí za mesiac. 
Tohtoročný marec bol však k našim občanom krutý,  rozlúčili 
sme sa až s 6-timi obyvateľmi. Na jar je organizmus oslabený po 
zime, telo má málo vitamínov a minerálov, ktoré treba doplniť. 
Výraznejšie problémy majú práve meteosenzitívni ľudia, ktorých 
počet stúpa hlavne vekom. 

 v stredu 9. marca  na základných školách medzi žiakmi 9. 
ročníkov prebehlo Testovanie 9 (predtým známe ako Monitor), 
ktoré sa každoročne uskutočňuje za účelom zisťovania 
individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z matematiky, 
vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský 
jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a zo slovenského 
jazyka a slovenskej literatúry. Výsledky testovania slúžia 
riaditeľom stredných škôl ako jedno z kritérií na prijatie žiaka. V 
základnej škole v Giraltovciach sa tohto testovania zúčastnilo 66 
žiakov. Úspešnosť testov zo SJ bola dosiahnutá na 59,39 %, 
z matematiky na 57,65 %, informoval nás Marián Pajdič, 
zástupca školy. Žiaci by testy zo SJ  zaradili medzi ľahšie, avšak 
matematika sa im zdala dosť náročná a na geometrické príklady   
potrebovali  viac času. 
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 pizza je veľmi populárny pokrm? Od 18. marca si môžete  
vychutnať pizzu zhotovenú podľa pravej talianske receptúry aj 
v podniku EUROPA CLUB.  

 veľká sála Domu kultúry je v rekonštrukcii? Pôvodná podlaha, 
ktorá bola už v stave „na zaplakanie“, bude kompletne 
vymenená za  podlahu v odtieni čerešňa, nový drevený obklad 
skrášli celý priestor, pódium sa zväčší do šírky a hĺbky. Neskôr 
sa plánuje vymeniť aj opona, ktorá by mala byť zaťahovacia na 
celé pódium. 

 vtáčí  spev oznamuje príchod jari? 1. apríl je Deň vtáctva aj 
preto, lebo v apríli k nám priletí asi 20 miliónov sťahovavých 
vtákov. Medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky a cíbiky, 
koncom marca  sa objavili prvé bociany, ktoré sme mohli 
pozorovať na budove Domu kultúry. K oslave Dňa vtáctva sa 
môže pridať každý, ak napríklad zavesí do záhrady vtáčiu 
búdku, zasadí strom alebo zabráni vypaľovaniu trávy. 

 úrad práce a Slovenský vodohospodársky podnik  zamestnávajú 
6-tich pracovníkov, ktorí čistia brehové čiary v okolí Radomky 
a Tople? Pracovníci sú zamestnaní na pol roka pod vedením 
Ladislava Matiho, pracovníka Povodia Bodrogu a Hornádu. 

 na vodičov motorových vozidiel čaká nová dopravná značka B 33 
Zákaz státia? Bude sa nachádzať na Kukorelliho ulici nad 
bránou pri výjazde od lekárne. 

 Liga proti rakovine  zorganizuje 16. apríla Deň narcisov už po 
pätnástykrát?  Môžeme ho podporiť  zakúpením si tohto 
drobného kvietka a tým prispejeme k podpore onkologických 
pacientov. Jeho nosením vyjadríme spolupatričnosť s  ľuďmi, 
ktorí prežívajú najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po 
liečbe. 

 naša planéta oslavuje 22. apríla sviatok? Tento deň bol 
vyhlásený ako Deň Zeme, jeho história siaha až do roku 1970,  
keď vedci, hlavne ekológovia v USA,  ovplyvnení   snímkami       
z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 
demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu      
za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Preto by 
sme si mali aspoň raz v roku uvedomiť (ak nie častejšie), aká je     
pre nás vzácna. Aspoň v tento jeden deň by sme mali niečo     
pre našu Zem spraviť, aby   každý rok viac a viac cítila, že má 
naozajstný sviatok! 
 

ooooo  Mária Osifová  ooooo 
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V poslednom období sa v spoločnosti čoraz viac hovorí 
o potrebe transparentnosti pri riadení a hospodárení 
v mestách a obciach. Poslanci mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach spolu s vedením mesta zaviedli niekoľko 
„drobných“ opatrení a zásad, ktoré prispejú k sprehľadneniu 
činností nášho mesta. 

- Okrem už zavedeného zákonného zverejňovania zmlúv 
a faktúr pripraví naše mesto aj nové zásady pre využívanie 
transparentného verejného obstarávania. Dodávatelia 
a zhotovitelia by sa mali po novom vyberať formou 
elektronickej aukcie, ktorá okrem zamedzenia korupcie 
prispeje aj k úspore financií. 

- Pre skvalitnenie samosprávnej činnosti mesta a zlepšenie 
kontaktu medzi občanmi, poslancami mestského 
zastupiteľstva a zamestnancami mestského úradu prijali 
poslanci zásadu jednoduchého kontaktu. Na webstránke 
mesta www.giraltovce.sk je zverejnený kompletný zoznam 
poslancov aj s uvedenými telefónnymi číslami a e-mailovými 
adresami, na ktoré môžu občania priamo písať svoje podnety 
pre volených predstaviteľov mesta. 

Všetky e-mailové adresy majú rovnakú štruktúru a to 
v tvare meno.priezvisko@giraltovce.sk. Takáto forma adresy by 
mala platiť aj pre všetkých zamestnancov mestského úradu. 

- Poslanci mestského zastupiteľstva požiadali vedenie 
mesta o technické dovybavenie zasadacej miestnosti. Počas 
zasadania mestského zastupiteľstva by miestnosť mala byť 
vybavená okrem mikrofónu a záznamovej kamery aj 
dataprojektorom, premietacím plátnom  a prístupom na 
internet. Pomocou dataprojektora by sa na premietacie plátno 
prenášali materiály a dokumenty, o ktorých práve poslanci 
rokujú. Touto požiadavkou chcú poslanci vyjsť v ústrety aj 
prítomným občanom, ktorí na zasadnutí nemajú k dispozícii 
prerokovávané materiály a často preto nevedia, o čom práve 
poslanci rozhodujú.    

Tatiana Birošová 
 
 

http://www.giraltovce.sk
mailto:meno.priezvisko@giraltovce.sk
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V našom regióne prebiehala do konca marca 2011 podporná 
akcia na zachovanie fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie 
a pracoviska rehabilitácie Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o.. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa v súlade so svojou stratégiou 
rozhodla, že toto zariadenie nie je potrebné pre jej poistencov 
a preto od 1. 4. 2011 ukončila zmluvný vzťah. 

Podporné stanoviská pre zachovanie rehabilitácie 
v Giraltovciach zaslali generálnemu riaditeľstvu poisťovne aj 
primátor mesta a riaditeľka Domova sociálnych služieb spolu 
s 39 starostami priľahlých obcí. 

V týchto dňoch prebiehajú medzi zmluvnými stranami 
rokovania. O výsledku budeme občanov informovať. 

Zároveň chceme podotknúť, že informácie o tom, že 
spoločnosť ILB má podlžnosti voči poisťovniam je nepravdivá a je 
ľahko overiteľná na stránkach príslušných inštitúcii. Spoločnosť 
má vyrovnané všetky odvodové povinnosti.   

 ooooo  Tatiana Birošová 
 
 
 
 
 
 
Niektorí ľudia vyžarujú dobro, v tvári majú akúsi aureolu pokoja, 

oči jasné a ruku vždy pripravenú na pohladenie. Presne ten dojem 
na mňa spravilo stretnutie s Magdalénou Pavlišinovou, autorkou 
peknej rozprávkovej dvojknihy Modrý vlk a Zo zelenej lúky. 
Spisovateľka sa narodila v našom meste, dlhé roky medzi nami žila 
a my starší ju dobre poznáme. Osudy ľudí sú však rôzne a ten jej ju 
zavial trochu ďalej od miest, kde vyrastala a na ktoré má určite veľa 
krásnych spomienok. Dlhé roky pracovala ako projektantka a písať 

začala až na dôchodku. V predslove svojej knihy sa 
úprimne vyznáva, že k písaniu ju priviedla láska 

k jej vnúčatám a ich túžba po rozprávkach. 
Táto láska k deťom ju priviedla aj medzi 

nás, aby sa s nami podelila o zážitky pri 
písaní svojich rozprávkových príbehov.  
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Oddelenie kultúry v našom meste spolu so základnou školou 
pripravilo k jej nedávno vydanej knihe zaujímavú besedu. Beseda sa 
vďaka učiteľkám Anne Šoltýsovej, Dane Študijovej a Monike 
Berkovej, ktoré vynikajúco pripravili svojich zverencov, stala  živým 
a neformálnym rozhovorom žiakov so spisovateľkou. Žiaci dôkladne 
poznali jednotlivé rozprávky, skamarátili sa so všetkými 
postavičkami z ríše zvierat a rastlín, ktoré sú hlavní hrdinovia jej 
príbehov a tak otázkam nebolo konca. Pýtali sa na všetko, čo sa 
týkalo napísania tejto knihy, zvlášť ich zaujímalo, čo je v nej 
skutočné a kde autorka popustila uzdu svojej fantázii. Spolu sme sa 
dopracovali k tomu, že skoro každý jeden príbeh mal reálny základ, 
ktorý autorka buď sama zažila alebo to prežil niekto z jej blízkych 
príbuzných a ona ho potom rozpracovala  podľa vlastných predstáv. 
Jednotlivým rozprávkam nechýbalo ani výchovné poučenie, ktoré 
však žiaci vždy šikovne odhalili. Pani Magdaléna Pavlišinová sa 
veľmi tešila, toľko zvedavých otázok sa jej vraj ešte neušlo ani na 
jednej besede. Aj našim žiakom sa toto stretnutie so spisovateľkou 
veľmi páčilo, ich zvedavé otázky nás často aj rozosmiali, ale hlavne 
veľmi potešili. Lebo v ich detských očkách horeli zvedavosť a záujem 
o túto knihu a to bol aj cieľ našej besedy - vzbudiť v našej mladej 
generácii vzťah ku knihám a čítaniu. Ktovie, či  práve medzi nimi 
nesedeli budúci spisovateľ alebo spisovateľka a možno práve táto 
beseda ich povzbudila k vlastnej tvorbe. 

ooooo  Anna Mitaľová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas besedy so spisovateľkou 
M. Pavlišinovou 

Foto: Mária Osifová 
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v posledných dňoch rezonuje v médiách a medzi občanmi 

Giraltoviec, ale aj Svidníka téma koncertov Zdenky Prednej 
(finalistka Superstar, získala Aurela v roku 2005,  zlatú platňu za 
predajnosť a bola objavom roka). V týchto súvislostiach som sa 
stretol s viacerými tvrdeniami, že honorár bol neadekvátny, že som 
zneužil právomoci, či dokonca zneužil finančné prostriedky. Čo 
považujem za najdôležitejšie, je v prvom rade to, že ľudia by mali 
vedieť, že ja ako osoba nie som štatutár v CVČ, ktoré nemá ani 
právnu subjektivitu a tiež nedisponuje vlastnými finančnými 
prostriedkami. Všetky financie sú schvaľované MsZ v Giraltovciach 
a podliehajú kontrole finančného odboru, kontrolórky mesta a 
finančnému auditu mesta. Je potrebné povedať, že na takéto 
podujatia máme v rámci rozpočtu vyčlenenú sumu peňazí, ktorá 
nám ich dovoľuje organizovať. Ak by sme tie peniaze nemali, tak by 
sme si koncerty takéhoto rangu, bohužiaľ, nemohli dovoliť. Zaráža 
ma reakcia ľudí, ktorí niekoho obviňujú z netransparentnosti 
a z toho, že podujatie zneužil na svoje obohatenie sa. V médiách 
bola totiž uverejnená faktúra, ktorá bola vystavená priamo 
bratislavskou agentúrou, oficiálne zastupujúcou Zdenku Prednú. 
Preto celá tá suma nebola výmyslom nikoho, kto o tomto koncerte 
rozhodoval, ale priamou požiadavkou hudobnej agentúry. CVČ je 
organizácia, ktorá zabezpečuje záujmovú činnosť pre členov do 30 
rokov, pravidelné záujmové vzdelávanie prebieha v triedach, 
klubovniach, na športových zariadeniach a pod., medzi 
nepravidelnú záujmovú činnosť patrí aj návšteva galérii, divadiel, 
kín a pod. napríklad aj organizovanie koncertov pre našich členov. 
Zorganizovať tieto koncerty v diskotékových kluboch malo jediný 
cieľ: ušetriť ďalšie náklady, ktoré by vyplývali zo zmlúv o prenájme 
či už kultúrneho domu, športovej haly alebo o zabezpečení 
bezpečnostnej služby, upratovacej služby a kateringu (občerstvenie 
a strava pre organizačný tím), ktoré sú taktiež nevyhnutnou 
požiadavkou koncertu. Keby sa nepristúpilo k takému riešeniu 
situácie, dovolím si tvrdiť, že konečná suma by bola omnoho vyššia, 
čím by sme sa zase dostali do nevôle neprajníkov. Len na ilustráciu 
– Dom kultúry v Giraltovciach nebol v danom termíne k dispozícii 
kvôli objednávke a športová hala sa momentálne dokončuje. Preto 
sme sa po porade so študentmi, pre ktorých boli koncerty 
organizované, dohodli na tom, že giraltovský koncert bude 
v Kaviarni Letisko, pretože práve ju najčastejšie navštevujú. Ak by 
sme vo Svidníku chceli realizovať koncert v iných priestoroch, tiež 
by sme všetko museli hradiť, len pre zaujímavosť podľa prieskumu, 
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ktorý robila komisia, boli ceny  vrátene služieb takéto: športová hala 
508 €, kultúrny dom 695 €, Infinity music club poskytol  priestory 
a služby zdarma. Osobne mám  pracovný čas 13 – 15 hodín denne, 
preto by som chcel odkázať občanom na to, aby si na sociálnych 
sieťach/ Facebook, Pokec a iných/ pozreli, ako ma ľudia, ktorí sú 
platení štátom, obviňujú zo zneužitia peňazí daňových poplatníkov. 
Daňoví poplatníci týmto ľuďom platia za to, že počas pracovnej doby 
niekedy viac ako jednu, dve a viac hodín diskutujú a očierňujú ľudí, 
ktorí sa snažia niečo do mesta priniesť namiesto toho, aby peniaze 
a dôveru, ktorú do nich občania vkladajú, venovali rozvoju a práci 
pre inštitúcie, v ktorých pôsobia. Celá táto „kauza“ bola len 
výmyslom ľudí, ktorí sa po posledných komunálnych voľbách 2010 
nevedia zmieriť s neúspechom. Celá táto kačica vznikla na základe 
anonymu  človeka, ktorý pracuje v Prešove  a denník Korzár sa jej 
chytil, rovnako ako okresný týždenník, pre ktorý externou formou 
pracujú aj ľudia z už spomínaného denníka. Nehovoriac o tom, že 
články, ktoré mi boli poslané na autorizáciu neboli vôbec 
uverejnené v takom znení v akom som interpretoval ja – to samo 
o sebe poukazuje na objektivitu a relevantnosť týchto doslova 
bulvárnych špekulácii. 

Som nesmierne vďačný najmä primátorovi  Jánovi Rubisovi, že 
ma pred niekoľkými rokmi prijal a dal mi šancu, ktorú mi nedal 
vtedajší primátor mesta Svidník. Giraltovce mi poskytli zázemie 
a pomoc v situácii, keď som bol nezamestnaný. Všetci ľudia ma 
prijali za svojho a ja som sa túto dôveru, ktorú ste do mňa vložili 
snažil  vždy oplácať tým najlepším spôsobom – tvrdou a poctivou 
prácou. Z celej situácie ohľadom publikovania spomenutých 
udalostí som ostal smutný. Na dobré sa rýchlo zabúda. Cez CVČ 
sme do Giraltoviec pritiahli kultúrne, športové a spoločenské akcie 
takých rozmerov, ktoré Giraltovčanom môžu ľudia závidieť široko 
ďaleko. Celá slovenská spoločnosť je však založená na závisti. Preto 
prosím všetkých vás, aby sme to, čo sme v rámci CVČ vybudovali 
a čo nám môžu závidieť ľudia na celom Slovensku naďalej spolu 
budovali a pokračovali v úspešnej spolupráci. Nech nás neodradia 
ľudia, ktorí si svoj neúspech maskujú vymyslenými kauzami, ale 
ukážme im spoločne, že také malé mesto ako Giraltovce sa dokáže v 
zomknúť a dokázať veci rozmerov, ktoré prerastú hranice celého 
okresu. Treba si len uvedomiť, že tieto výmysly majú len jediný cieľ 
– zastaviť prosperitu a úspech tejto organizácie CVČ ako aj 
samotného mesta, pretože niekto nemá dostatok odvahy 
a odhodlania dokázať takéto veci. Preto úprimne ďakujem Vám, pán 
primátor a všetkým členom mestského zastupiteľstva, že som vo 
Vás našiel odhodlaných a odvážnych ľudí, ktorí svojou prácou 
prispievajú k prosperite a rastu Giraltoviec. 

 
Ján Vook, riaditeľ CVČ 
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O tom, že naša mládež nezabúda na tradície svojich 
predkov, ale naopak, prijíma ich ako súčasť svojho života, 
svedčí skutočnosť, že tohtoročné dlhé fašiangové obdobie 
ukončili v Giraltovciach mladí, žiaci nášho gymnázia.  

Fašiangový sprievod mestom v tradičných, ale aj 
moderných maskách, zhotovených žiakmi osemročného 
a štvorročného gymnázia, rozozvučal mesto hudbou, spevom 
a tancom. Mestom zneli tradičné  piesne, vo fašiangovom 
duchu predstavili žiaci gymnázia aj niektoré ľudové zvyky 
a tradície typické pre región Horného Šariša. Učiteľom 
a žiakom gymnázia sa tak zároveň podarilo veľmi pútavou 
a nenásilnou formou spestriť výchovno-vzdelávací proces, 
ktorého dôležitou súčasťou je v súvislosti s cieľmi nového 
Školského vzdelávacieho programu aj dôraz na 
sprístupňovanie regionálnych dejín a folklórnych tradícií 
súčasnej mládeži. Keďže posledný fašiangový deň pripadol 
v tomto roku na 8. marec, využili účastníci sprievodu túto 
možnosť na to, aby okoloidúcim  ženám zablahoželali k ich 
sviatku. Tesne popoludní sa fašiangový sprievod zastavil 
pred budovou Mestského úradu v Giraltovciach, kde ho 
privítali primátor Ján Rubis a ďalší predstavitelia mesta 
Giraltovce, u ktorých sa podujatie stretlo s veľkou odozvou 
a podporou. Vyvrcholením fašiangového sprievodu bola 
spontánna zábava na námestí spojená s konzumáciou 
fašiangového pečiva pripraveného pre túto príležitosť 
matkami žiakov gymnázia. 

Učitelia a žiaci Gymnázia v Giraltovciach vyjadrujú 
poďakovanie rodičom, verejnosti a Mestu Giraltovce za 
ústretovosť a ochotu podporiť toto podujatie, ktoré, veríme, 
začalo novú tradíciu v živote našej školy. 

 
Členovia krúžku propagácie školy  
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Fašiangový pochod mestom                      Foto: Štefan Ďuraš 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci V.O triedy Gymnázia v Giraltovciach s osemročnou formou 

štúdia sa zapojili v školskom roku 2010/2011 do recyklačného 
programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL 
SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už 
doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť mládeže o triedení 
odpadov a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo 
najvyššej miere.  
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V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernou 
nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia, ktorú poskytla 
spoločnosť ASEKOL SK. Každý žiak tak môže odovzdať do zberu 
nepotrebné drobné elektrospotrebiče, napríklad starý mobil, 
kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, 
discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež varnú konvicu, kulmu, fén, 
skrutkovač a podobne. Žiaci, zapojení do projektu, sa môžu 
zúčastniť aj zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických 
úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude 
organizátor projektu zadávať. Za nazbierané elektrozariadenia 
a splnené úlohy získa naša škola body, vďaka ktorým bude môcť 
žiakom obstarať učebné pomôcky, hry a tiež vybavenie pre voľný 
čas. 

Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na 
www.recyklohry.sk alebo na nástenke vo vestibule Gymnázia 
v Giraltovciach, ktorú pripravili žiaci V.O triedy. Do Recyklohier sa 
môžu zapojiť prostredníctvom žiakov gymnázia aj ich rodičia, ak 
majú doma vyradené drobné elektrospotrebiče a získať tak pre svoje 
deti body na nákup odmien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žiaci zapojení do projektu Recyklohry     Foto: Ingrid Meščanová 

http://www.recyklohry.sk
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  Múka, cukor, vajce, maslo, sóda bikarbóna, mlieko, soľ, 
tvaroh všetko zmiesiť a máme cesto na fánky. Tam je potrebné 
vedieť presné množstvo surovín... 

   Aj v tomto roku vo februári sme sa zúčastnili súťaže 
kuchárov SWEETCUP v Prešove a neodišli sme na prázdno. 
Žiaci  Jaroslav Kozma a Michal Partila za svoje fánky dostali 
od predsedu poroty ocenenie za kreatívnosť a výstižnosť témy: 
Fašiangy, Turíce... 

  Aj my prváci sme radi, že sme sa 
osobne mohli zúčastniť tejto súťaže, ako 
diváci a dúfame, že raz budeme aj my mať 
možnosť súťažiť a zvíťaziť. 

 
   Žiaci 1. ročníka 
SSOŠ v Giraltovciach 

 
 
 
 
 
Obdobie prechodu zimy do jari je obdobím častého ochorenia 

dýchacích ciest a prejavenia sa rôznych alergií. Preto som navrhla 
trošku alternatívnejšiu formu preventívy a spoločne so žiakmi 4.B 
triedy sme navštívili soľnú jaskyňu v Prešove. 

Je to umelo vytvorená jaskyňa, ktorej steny, strop i podlaha sú 
obložené soľnými kvádrami, soľnými kvapľami a kryštálmi soli. 
Použitá je soľ z Mŕtveho a Červeného mora, z himalájskych ložísk a 
tiež soľ z poľských soľných baní.  

V jaskyni vzniká intenzívna mikroklíma, ktorá je porovnateľná    
s klímou v prímorskej oblasti. Obsahuje vysokú koncentráciu 
mikročastíc soli s obsahom jódu, brómu, draslíka, horčíka, vápnika, 
železa a ďalších prvkov. Jaskyňa je akusticky dokonale izolovaná, 
liečebné pobyty v jaskyni sú sprevádzané relaxačnou hudbou, ktorá 
využíva všetky princípy muzikoterapie. Osvetlenie stropu 
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špeciálnymi farebnými svetielkami poskytuje tiež liečebný účinok 
svetla podľa zásad kolortherapie. Jaskyňa je súčasne vybavená 
ionizátorom, zvlhčovačom ovzdušia a špeciálnym inhalátorom 
soľanky. Liečebná kúra v jaskyni trvá 45 minút, čo zodpovedá 3-
dennému pobytu pri mori. 

Soľná jaskyňa je miesto s rozprávkovým interiérom a 
blahodarným pôsobením na telo a dušu. Nezvyčajná atmosféra tejto 
jaskyne navráti človeku zdravie, vitalitu a dobrú náladu. Ľudia 
zabudnú na každodenné starosti a na niekoľko minút sa prenesú 
do úplne iného sveta. V dnešnom uponáhľanom čase je to ako 
balzam na dušu. Spokojnosť a radosť nám dodali energiu do ďalších 
dní.(pozri foto) 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať rodičom žiakov našej 
triedy za  podporu tomuto ozdravnému trojdňovému pobytu, zvlášť 
pánom Jozefovi Dzubajovi, Jánovi Tkáčovi a Jánovi Dzurjuvovi, 
ktorí vlastnými autami zabezpečili prívoz a odvoz našich deti do 
jaskyne. Teším sa, že nám záleží aj na zdraví našich deti a verím, že 
sa spoločne stretneme aj na ďalšej školskej akcii.  Ďakujem. 

 
 triedna učiteľka Slávka Dzurjuvová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relax žiakov v soľnej jaskyni                                    Foto: autor 
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Marcové podujatia sme odštartovali krajským 

šachovým turnajom, v ktorom si zmerali svoje 
schopnosti deti aj dospeláci. Cyklus  besied pod 
názvom  Po stopách 2.svetovej vojny, ktorý 
každoročne organizujeme pre starších žiakov, 
sme pripravili s historikom Jozefom Rodákom. 
Jeho pútavé rozprávanie o bojoch v našom 
regióne si vypočuli žiaci základných škôl 
Giraltovce, Kračúnovce a  Kurima. Jeho 
vedomosti a znalosti z tejto oblasti sú vydané aj 
v knižke Karpatsko- duklianska operácia, ktorá 
vyšla v tomto roku. Knižka zaiste poslúži aj 

učiteľom dejepisu, ktorým ju na každej škole daroval. Na rôzne 
otázky detí lektor odpovedal a svoje rozprávanie doplnil nielen 
spracovanými filmami, ale aj skutočnými príbehmi, ktoré sa 
dozvedel od vtedy ešte žijúcich účastníkov priamych bojov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poďakovanie  prednášajúcemu J. Rodákovi v ZŠ Kurima 
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 Mestská volejbalová liga trvá už 19 rokov, mala vyhodnotenie 
svojej sezóny, ktorého sa zúčastnili jednotlivé tímy. Úspešní hráči 
ale aj tímy boli ocenení na spoločnom posedení, kde si z rúk 
primátora mesta Jána Rubisa a riaditeľa CVČ Jána Vooka prevzali 
medaily, poháre a iné ocenenia. 

Pre mladších športovcov sa už rozbehla futbalová liga Novak cup. 
Trojbojári sa zišli v súťaži Mŕtvy ťah a plavci znovu navštívili 
vynovený svidnícky bazén. 

Pre žiakov z Kračúnoviec bol výlet do Košíc, zameraný na 
návštevu prírodovedného múzea a múzea voskových figurín. Všetci 
sme sa tešili hlavne na voskové figúry, ale boli sme nemilo 
prekvapení zimou v zariadení a neochotou personálu. (Na našej 
návšteve sme boli vopred dohodnutí. Zhodli sme sa na tom, že 
výška vstupného je neadekvátna tomu, čo sme tam zažili). Záver 
mesiaca patril návšteve prešovského divadla, kde sme si pozreli 
peknú komédiu Poplach v hoteli Westmister. 

Z niektorých našich podujatí sú v časopise samostatné články 
a foto. Ostatné foto si môžete pozrieť na našej stránke.  

ooooo  /hs/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspešní hráči z volejbalovej ligy                 Foto: Eva Michalková 
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V najchudobnejšej krajine došlo 12. januára 2010 na  západnej pologule 

– na Haiti, k zničujúcemu zemetraseniu o sile 7 stupňov Richterovej 
stupnice... . Takto sa začala  beseda  na tému Misia na Haiti s členmi 
ASSR (Asociácia samaritánov Slovenskej republiky), ktorí strávili 24 dní 
v tejto zničenej krajine. 

Traja členovia tejto výpravy - Renáta Zachová - generálny sekretár,  
Dana Spišiaková a Slavomír Sakalík - prijali pozvanie a navštívili nás 
v CVČ, aby priblížili žiakom 4.roč ZŠ Giraltovce, žiakom SSOŠ Giraltovce 
a členom ZÚ mladý požiarnik pod vedením Mareka Hlibokého udalosti  dní, 
ktoré tam strávili záchrannými prácami. 

Zdrvujúce príbehy, zážitky a prezentácia fotografií zaujali každého 
v miestnosti. Okrem zachraňovania, ošetrovania a liečenia chorých 
a zranených pomáhali prekonať žiaľ tým ľuďom, ktorí navždy stratili svojich 
najbližších. Chudoba, strata domova, mnoho sirôt, biedny a ťažký život 
a predsa z ich očí vyžarovali pokoj, ľudskosť a pozitívna energia. 

Málokto v miestnosti si dovtedy uvedomil cenu svojho života. Deti 
s otvorenými ústami a bez mihnutia oka počúvali tieto príbehy a každé 
z nich malo mnoho otázok, všetci chceli všetko  vedieť, len keby ten čas tak 
neutekal. Pre samotných členov ASSR to bola nezabudnuteľná skúsenosť, 
ktorá ich posúva ďalej v ich práci a  ktorá je na nezaplatenie. 

Na záver už len zaznela veta: „Prišli sme iba ako odborná pomoc, 
cudzinci – odchádzali sme ako priatelia, ba viac, ako rodina“.                /hs/  

 
 
 

 
Pod názvom Spiaci les sa konalo vo štvrtok  10.3.2011 2.kolo 

cyklickej súťaže Rastlinky a zvieratká našich lesov. Súťažné 
družstvá jednotlivých škôl, pozostávajúce z troch členov, mali 
možnosť zmerať si svoje vedomosti o vopred určených ôsmich 
druhoch zvierat. Súťaž pozostávala z testu, samotného opisu 
zvieratka, ktoré si družstvo vyžrebovalo a bodiky súťažiaci získali aj 
za krásne herbáre s nákresom. Zahanbiť sa nedalo ani jedno 
družstvo, všetci boli pripravení, každý chcel získať prvé miesto. 
Rozhodovanie  bolo ťažké aj pre porotu, lebo družstvá boli ozaj 
veľmi vyrovnané, o čom svedčí aj konečné poradie. Na  1. mieste sa 
umiestnili dve družstvá a to ZŠ Kračúnovce a ZŠ Marhaň I.  Na 2. 
mieste skončilo družstvo ZŠ Marhaň II. a 3. miesto obsadili žiaci ZŠ 
Želmanovce. Deti sa potešili pekným vecným cenám a všetci sa už 
tešíme na 3. kolo tejto súťaže a zároveň jej celkové vyhodnotenie   
v tomto školskom roku.                                                 ooooo  /hs/ 
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Jesus House sú podujatia, ktoré sa 
začali v  Nemecku a v tomto čase 
prebiehajú približne v 250-tich mestách 
Európy. Sú to programy určené 
predovšetkým mladým ľuďom, na 
ktorých je množstvo zábavy a dobrej 

hudby a ktoré prinášajú tú najlepšiu správu na svete. 
V našom meste toto podujatie pripravili na veľmi dobrej úrovni mladí 

kresťania z Giraltoviec a okolia. Lokálny Jesus House sa tu uskutočnil v dňoch 
27.2. - 2.3.2011 v Dome kultúry, kde približne 80 ľudí prežívalo spoločne štyri 
nádherné večery, na ktoré budú zúčastnení dlho spomínať. Ľudia boli veľmi 
prekvapení nezvyčajne dobrou atmosférou, ktorá tam vládla a zblížila 
mnohých, ktorí sa predtým takmer nepoznali. Niektorí z tých, ktorí prišli v prvý 
večer, pozvali na ďalšie večery svojich známych, ktorým chceli dopriať zažiť 
nevšedný zážitok. 

Okrem zoznamovacích hier, inscenácií, videoklipov a dobrej hudby  v tejto 
komornej atmosfére zaznievalo aj evanjelium Ježiša Krista, ako to už z názvu 
akcie vyplýva: Jesus House - Ježišov Dom. Evanjelium bolo podávané 
nezvyčajnou formou, t.j. spôsobom akému aj moderný človek dokáže rozumieť. 
To sa snažil podávať náš hosť - Ervin Mittelman, mladý kazateľ z cirkvi 
bratskej, ktorý sa počas týchto večerov prihováral na témy: Kto som?, Čo z 
toho budem mať?, Prečo to Boh dopustil? a Láska je všetko. Hoci program bol 
vždy oficiálne ukončený po dvoch hodinách, dlhé priateľské rozhovory pri 

dobrej hudbe a skromnom 
občerstvení predĺžili tieto večery 
dvojnásobne. 

Podujatia Jesus House sú 
otvorené pre všetkých ľudí a 
ponúkajú možnosť súčasnej 
mladej generácii poznať pravé 
hodnoty života, pretože Ježiš 
Kristus je aktuálny pre všetkých 
aj dnes. Viac informácií na: 
www.jesushouse.sk. 

Na túto akciu nadväzujú 
mládežnícke kluby, ktoré 
prebiehajú v Giraltovciach v 
zasadačke Domu služieb každú 
sobotu od 18.00 hod. Dvere 
týchto klubov sú otvorené pre 
každého, ktorý sa cíti byť 
mladým. 

 
ooooo Ružena Krupová 

 
Ervin Mittelman       Foto: autor 

http://www.jesushouse.sk
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Vo štvrtok 17.februára 2011  v predvečer 74.výročia úmrtia 
Michala Bosáka,  Společnost Michala Bosáka, Praha 
a Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov v spolupráci s občianskym 
združením Kultúrny a historický Šariš, Železník  pripravili 
ŠarišDeň Michala Bosáka/ŠarišDay of Michael Bosak.  

Michal Bosák (10. decembra 1869-18.februára 1937), 
finančník a filantrop, doteraz jediný známy Slovan, ktorý 25. 
júna 1907 sfunkčňoval americkú menu – ako prezident jednej  
zo svojich tridsiatich bánk, First National Bank of Olyphant, 
podpisoval 5, 10 a 20 dolárovky. Sú dokonca platné aj 
v súčasnosti. Historická hodnota je však neporovnateľne vyššia 
ako nominálna. 

Druhý jeho významný podpis je spolu s napr.  prezidentom  
T. G. Masarykom a inými významnými osobnosťami                 
pod Pittsburskou dohodou z 30.-31.mája 1918. 

Po sebe zanechal budovy bánk v USA, ako aj v Prahe a na 
Slovensku. Najvýznamnejší je jeho Bosákov dom v Prešove – 
secesná budova, v ktorej mal pobočku svojej Americko-
slovenskej banky a tiež komfortný byt. Táto budova dostala 
v roku 2002 v Bruseli cenu  EUROPA NOSTRA AWARD 
EUROPEAN UNION PRIYE FOR CULTURAL HERITAGE  – 
Európska cena za záchranu kultúrneho dedičstva. Pre 
porovnanie-  v Českej republike ju v tom istom roku  dostal 
napr. Valdštejnský palác, kde sídli Senát Parlamentu České 
republiky. 

Najvýznamnejší  počin  Michala Bosáka a odkaz pre všetkých 
nás je to, že vo svojej rodnej obci Okrúhle odkúpil krčmu a 
pozemok krčmy a v roku 1925 na vlastné náklady dal postaviť 
prvú novostavbu Štátnej ľudovej školy na území 
Československa aj so Zakarpatskou Rusou po I. svetovej vojne   
a daroval ju za jednu korunu štátu. Doteraz je tam škola, ktorá 
slúži svojmu účelu 

ŠarišDeň Michala Bosáka sa začal ráno o 7.00 hod. 
slávnostnou latinskou sv. omšou od Vojtecha Rihovského: Missa 
in honorem sctae. Ludmilae, za Michala Bosáka v prešovskej 
konkatedrále  –  Dome  sv.  Mikuláša,  ktorú  dal  v r.1920 -1925 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
24 

 
opraviť v hodnote 110.000,- korún. Na malý organ prispel sumou 
45.000,- korún a založil zbierku na veľký organ, sv. omšu 
celebroval  PhDr, Mgr. Jozef Dronzek, PhD., dekan-farár  Potom 
nasledovala prehliadka Bosákovho domu. V športovom areáli 
U Komiňara sa od 10.00 hod. uskutočnil  tenisový turnaj 
o RbTenisCup2011, ktorý s prehľadom vyhral Štefan Straka.   
Od 16.00 hod. v Bosákovom dome boli oceňované talenty-
víťazi celoslovneských olympiád za školský rok 2009/2010 
zo ŠARISREGIONu a ich učitelia. Akcie sa zúčastnilo okolo 120-
130 pozvaných hosti. Vecné ceny a diplomy odovzdávali: Ing. 
Peter Molčan, primátor mesta Sabinov; Štefan Straka, primátor 
mesta Hanušovce nad Topľou; Ing. Miron Mikita, viceprimátor 
mesta Svidník; Mgr. Slávka Vojčeková, viceprimátorka mesta 
Giraltovce; Ing. Samuel Bruss, Komunálna poisťovňa a.s., 
Prešov; PaedDr. Patrik Tomič, Slovenský tenisový zväz, Prešov; 
Ing. Rudolf Bosák, prezident Společnosti M. Bosáka, Praha. 

Z osemnástich olympiád, podporovaných štátom boli zo 
všetkých kategórií vybraní z územia ŠARIŠREGIONu len tí 
študenti spolu s učiteľmi, ktorí sa umiestnili na 1., 2. alebo      
3. mieste. Soňa Priščáková a Alex Molčan s trénermi boli 
ocenení preto, lebo v ten deň prebehol tenisový turnaj. Lenka 
Semanová z Detského domova zo Svidníka a sestra Mgr. 
Maristella Kačová, CJ Prešovboli nomináciou prezidenta 
Spoločnosti Michala Bosáka. 

Ďalší oceňovaní boli nominovaní zástupcami miest. 
Viceprimátorka mesta Giraltovce Mgr. Slávka Vojčeková ocenila 
ako najúspešnejšieho žiaka 9. ročníka mesta za školský rok 
2009/2010 Matúša Bališčáka, najúspešnejšiu žiačku 9. ročníka 
Miroslavu Lukáčovú a Mgr. Janku Čellárovú ako najúspešnejšiu 
učiteľku mesta. 

Na záver slávnostnej akadémie Mgr. Andrej Čorba ako riaditeľ 
Základnej školy v Želmanovciach a Mgr. Miroslav Petrov ako 
riaditeľ Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou dostali od 
zástupcu Slovenského tenisového zväzu v Prešove PaedDr. 
Patrika Tomiča tenisové dary.  

Pre všetkých prítomných bola slávnostná akadémia 
v Bosákovom dome, kde na všetkých pozitívne pôsobí „Genius 
loci“ finančníka a filantropa Michala Bosáka, nezabudnuteľným 
zážitkom. 

ooooo  Rudolf Bosák 
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Oceňovanie na slávnostnej akadémii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významní hostia v Bosákovom dome                                         Foto: autor 
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V sobou 26. marca 2011 som sa zúčastnila konferencie  
Zdravotníctvo pre občana, konanej v Košiciach pod vedením 
šéfa únie špecialistov, lekára Andreja Janca  a za 
prítomností jeho hostí Viliama Novotného, poslanca NR SR a 
neurochirurga, Richarda Rašiho, primátora Košíc a lekára  
traumatológie a Štefana Zelníka, poslanca NR SR. 

 A. Janco v úvode informoval o katastrofálnom stave 
v zdravotníctve, v ktorom sa znížil podiel odvodov štátu na 
poistencov zo 4,78% na 4,32%, čím narástol deficit 
v zdravotníctve na 8 – 10 miliárd korún (hovorilo sa 
v korunách). Š. Zelník poznamenal, že zdravotníctvo je 
minimálne desať rokov  nedofinancované a v dnešnej dobe sme 
na úrovni financovania, na ktorej bolo  rakúske zdravotníctvo 
pred 16-timi rokmi.  Najviac dotácií prišlo do zdravotníctva 
v roku 2009,  v tomto roku je ich objem rovnaký ako v r. 2006.   
V tejto neradostnej  situácii ešte zdravotné poisťovne rušia 
zmluvy s  lekármi – s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 
Dôvera zrušila zmluvy so 170-timi a Všeobecná zdravotná 
s 200 lekármi, z toho vyplýva, že k 1.4.2011  150 tisíc 
pacientov nebude mať lekára špecialistu,  ostatní zazmluvnení 
špecialisti nedokážu také množstvo pacientov ošetriť z dôvodov 
časových, priestorových a finančných. Ambulancie sú už aj tak 
preplnené, bežne sa už teraz čaká na špecializované vyšetrenie 
niekoľko mesiacov. Z desiatich diabetológov v Košiciach ostali 
dvaja, kto bude pichať inzulín ostatným chorým? 

Štát chce  túto situáciu  riešiť aj formou pripoistenia, ale A. 
Janco poukázal na to, že peniaze z komerčných poisťovní 
v konečnom dôsledku ostanú v poisťovni, nedostanú sa 
k lekárovi ani pacientovi.  Spomínaný lekár inicioval petíciu, 
kde pri nazbieraní 100 tisíc podpisov začne národná rada 
rokovať a pri 350 tis. podpisoch sa otvorí kapitola rozpočtu 
zdravotníctva. V záverečnej diskusii sa Alžbeta Bukatová- 
predsedníčka petičného výboru opýtala V. Novotného, či tým, 
že vláda znížila rozpočet, zároveň pre tento rok naplánovala aj 
menej chorých...? 
 

ooooo  Mária Osifová  ooooo 
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Tesne pred kvitnutím urobíme 
preventívny postrek jadrovín proti 
chrastavitosti a múčnatke. Proti 
múčnatke kombinujeme chemickú 
ochranu s mechanickou. Pred 
postrekom zo stromov odstránime 
napadnuté listové ružice alebo 
konce výhonkov. Týmto postrekom 
chránime hrušky aj pred hrdzou 
hruškovou. Použijeme prípravky Baycori Delan, Dithane 
a Efuzin. 

Pri dokvitaní alebo tesne po odkvitnutí ošetríme ovocné 
stromy proti piliarkam spôsobujúcim skorú červitosť plodov 
prípravkami Calypso, Mospilan, Karate. 

Neskôr pučiace ovocné stromy ošetrujeme proti 
prezimujúcim škodcom po vypučaní ale najneskôr tesne pred 
kvitnutím  Vektafidom a Calypsom. 

V čase pučania alebo krátko po vypučaní ošetríme vinič 
proti akarinóze a erinóze. Ošetrenie vykonáme tam, kde 
v minulom roku boli zistené príznaky. 

Pred  mínerkou pórovou chránime cibuľu buď mechanicky 
netkanou textíliou alebo chemicky Diazolom v poslednej 
dekáde apríla. 

 
Možno si  kladieme otázku: Prečo pestovať zeleninu 

a ovocie v záhradke pri rodinnom dome, keď si ju možno kúpiť 
v obchode, prečo sa zbytočne namáhať  a márniť čas, ktorý 
možno využiť aj ináč? Iste to nie sú ekonomické dôvody. 
Finančné náklady treba zohľadniť, ak sú chuť do práce, 
potrebné vedomosti a skúsenosti, môžeme začať. 

 
Ľubomír Krupa 
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Kristínu Šivákovú 
Lauru Bernadetu Maťašovú 
Samuela Cydila 
Elišku Hlibokú 
 
 
 
 
Helena Šramková  - 80        
Margita Brenišová  - 75        
Michal Koco    - 70         
Marta Dulinová   - 70         
Rudolf Ľuník    - 65         
Michal Baloďanský  - 65         
Ladislav Juhas   - 60         
Anna Pavúková   - 60 
Alica Dulinová   - 60 
Jozef Kaňuk   - 55 

 
František Demčo  - 55 
Jaroslav Micenko - 55 
Ján Rubis     - 50 
Jaroslav Cidila   - 50 
Jozef Štefaník   - 50 
Jozef Šebeš    - 50 
Helena Mazurová  - 50 

 
 

 
 

 
Martin Jurč  -  Katarzyna Agata Mularczyk 
  Giraltovce       Poľská republika 
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Päťdesiat rokov nezdá sa byť dlhým obdobím pre toho, kto stojí 

pred nami plný síl, s veľkými plánmi, kto zasvätil svoj život práci. 
Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. A keď sa na tejto 
svojej púti dostane k významnejšiemu míľniku, zastane, odpočinie 
si, uvažuje, koľko toho už prežil a koľko cesty je ešte pred ním. 
Životné jubileum - 50 rokov - oslavuje 4. apríla primátor nášho 
mesta Ján Rubis. Keby sme chceli zaznamenať všetko to pozitívne, 
čo  urobil  pre  Giraltovce, vznikla by pekná kniha. 

Narodil sa v malej obci Železník, kde strávil svoje detstvo.         
Po skončení gymnázia v Giraltovciach a vojenskej služby úspešne  
kandidoval za starostu obce Mičakovce. Jeho ďalšie zamestnanie 
bolo opäť  v štátnej sfére vo Svidníku. Jeho činnosť v Giraltovciach 
začala zamestnaním na obvodnom úrade miestnej štátnej správy, 
odbor civilnej ochrany a v roku 1998  kandidoval ako 37- ročný 
úspešne na post primátora nášho mesta, ktorý zastáva už štvrté 
volebné obdobie. Netreba snáď predstavovať, čo všetko za svoje 
pôsobenie vo funkcii primátora pre  mesto a občanov urobil. Popri 
svojej  pracovnej vyťaženosti sa angažuje v rôznych spoločenských, 
kultúrnych, odborárskych, politických a iných organizáciách, ktorú 
azda dostal pri narodení do vienka. Zastáva niekoľko významných 
funkcií a jeho vitrínu právom zdobia mnohé vyznamenania, 
ocenenia a ďakovné listy. Nemožno zabúdať ani na to, že je 
človekom príkladne žijúcim vo svojom rodinnom prostredí 
a starostlivým otcom svojich synov.   

Patri k tým, u ktorých ľudskosť je ozajstná, na ktorých sa dá 
spoľahnúť v každej životnej situácii. Tieto kvality sú pre nášho 
jubilanta bytostné   a preto sa nimi nepotrebuje navonok osobitne 
prezentovať, dávať ich najavo. Je totiž v súlade s jeho skromnosťou, 
že sa i napriek svojmu vzdelaniu a odbornosti nevysúva do 
popredia, ale zostáva jedným z viacerých a mnohých.   

Byť dobrým človekom značí nesmierne veľa. Dobrým človekom sa 
ľudská bytosť stáva, iba ak v sebe rozvíja pozitívne danosti, 
z ktorých na prvom mieste je u nášho jubilanta altruizmus, teda 
schopnosť myslieť najprv na druhých a až potom na seba. Mať 
v zornom poli predovšetkým záujem iných a až potom záujem svoj.  

 
Pripájame sa k mnohým úprimným gratulantom, ktorí v týchto 

dňoch myslia na Vás, pán primátor, viac ako inokedy, vysoko 
oceňujeme Vašu doterajšiu prácu a s uznaním hodnotíme Váš 
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plodný život. Želáme Vám, aby ste v plnom zdraví zvládli ešte veľa 
životných výziev, prajeme Vám dobré rodinné zázemie a nech Vás 
šťastie nikdy neobchádza, ale naopak sa k Vám obráti tou správnou 
stranou.  

  Šťastné vykročenie 
do ďalšej 50-tky želá 
redakčná rada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilant  
Foto: Ladislav Lukáč 

 
 
 
 
 
 
6. – 15. apríla 2011 - Veľkonočná výstavka,  

Mestský úrad Giraltovce 
15.  apríla 2011   -  Akordeónový festival 2011,  

Základná umelecká škola,  
sála Domu kultúry 

30. apríla 2011    -  Stávanie mája, FS Topľan,  
Mestský úrad Giraltovce (areál) 
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Už po tretíkrát v priebehu jarných prázdnin žiakov a študentov  

Šachový klub CVČ Giraltovce – Kračúnovce zorganizoval šachový 
turnaj Grand Prix za účasti súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, 
Bardejov, Michalovce, Humenné, Stropkov a Svidník. Hlavným 
garantom súťaže bol Ján Vook, riaditeľ CVČ Giraltovce. V sále 
Domu kultúry v Giraltovciach sa do turnaja A – dorastenci(ky) 
a dospelí, hraného na 9 kôl -  2x10 minút, zapojilo 32 šachistov 
a do turnaja B  - žiaci a žiačky v šiestich kategóriách na 7 kôl – 
2x15 minút -  zapojilo 45 súťažiacich.  Súťažné dvojice určoval 
počítačový program prostredníctvom projektorov, preto bol  priebeh 
turnajov  plynulý a prehľadný. Prítomní účastníci  v príjemnom 
prostredí mohli nerušene uplatniť svoje šachové umenie, prehĺbiť si 
ho a nadviazať nové športové priateľstvá. O kvalite turnaja svedčí aj 
účasť šachistov v turnaji žiakov  s vysokým  Elo  až 1666,  v turnaji 
dorastencov a dospelých sa u troch pohybovalo nad 2002 až do 
čísla 2150.  

Favoriti nesklamali a získali prvenstvá. Medzi žiakov  a žiačkami, 
súťažiacimi v šiestich kategóriách, zvíťazil so 6-timi bodmi zo 7-ich 
možných Teodor Holtman  z KK Bosco Bardejov. Druhé miesto 
získal Jonáš Dujava zo Slávie Prešov a tretie s 5,5 bodmi obsadil 
Adam Buzinkay z BŠK Bardejov. Z 9-tich  domácich šachistov sa 
najlepšie umiestnil so 4,5 bodmi Igor Diky a štyri body získali aj 
bratia Matúš a Marek Tkáčovci. V kategórií dorastencov a dospelých 
prvenstvo obhájil minuloročný víťaz Rastislav Ondo z Michaloviec so 
ziskom 8 bodov z 9-tich možných. Bronzové miesto získal so 7,5 
bodmi Eduard Paňko zo ŠK Stropkov-Svidník a tretie miesto patrí 
Marošovi Kovaľovi z PŠK Prešov. Z deviatich domácich súťažiacich 
najviac -  po 4,5 bodu -  získali Barbora Dikyová a Dávid Kozák.  

Diplomy a ceny prvým trom v ôsmich kategóriách odovzdal 
hlavný koordinátor a rozhodca Jozef Kozák, ktorý v mene garanta 
súťaže, CVČ Giraltovce, poblahoželal víťazom ako aj všetkým 
prítomným sa poďakoval za účasť na turnaji a ich prevedené 
šachové umenie.  S pocitmi príjemne a zmysluplne prežitého 
prázdninového dňa sa súťažiaci a ich vedúci po dobrom obede 
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vydali na cestu domov s prianím stretnúť  sa na ďalšom – štvrtom – 
ročníku GRAND PRIX v Giraltovciach.            ooooo  Jozef Kozák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sústredení súťažiaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víťazi v kategórii žiaci                                         Foto: M. Osifová 
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Už ako malí chlapci sme túžobne očakávali deň D – 9. máj. Prečo 

9. máj? Pretože v Parku mieru sa každoročne usporadúval Prebor 
v streľbe z brokových zbraní na asfaltové terče (holuby). Už 
v ranných hodinách sme medzi prvými boli na strelnici, len aby sme 
nič nezmeškali. To vám bola paráda! Keď sa na strelecké stanovištia 
postavili strelci – p. Juraj Maďoran, p. Andrej Dvorský, p. Alexander 
Kaľavský – bolo sa na čo pozerať. Česť ich pamiatke. 

Po určitom odstupe času ich nahradila mladšia generácia. V tom 
čase boli najlepšími strelcami p. Ján Mihelič st., p. Ján Hliboký a p. 
Michal Mašlej st.. Práve títo strelci to dotiahli až do Oblastného 
preboru, ktorý sa konal v Sliači. No ich domovská strelnica však 
musela byť zrušená pre výstavbu protipovodňového valu, hrádze.  

Keď som v roku 1975 po J. Miheličovi prevzal funkciu predsedu 
bývalého Zväzarmu, veľmi som chcel v tradícii usporadúvania 
strelieb pokračovať.  Po mnohých jednaniach s MsÚ, JRD, OVZ, VB 
a PZ sa nám spoločne podarilo vybrať lokalitu Pod Hurkou a vybaviť 
všetky potrebné záležitosti. Zriadili sme novú strelnicu.  

Využívaná bola na branecké výcviky všetkých tunajších škôl, na 
kontrolné streľby policajtov, využívali ju aj Kožiarske závody 
Giraltovce, ale najmä Poľovnícke združenie Vtáčnik, ktoré 
každoročne usporiadalo 4 súťaže: Pohár predsedu PZ; Trojboj-
diviak, srnec, líška; Batéria a Pohár primátora mesta (na ktorom p. 
primátor Rubis ani raz nechýbal). 

Na týchto podujatiach sa pravidelne zúčastňovali okolité 
poľovnícke združenia: LAZY-Kobylnice, VICHTER-Kuková, DUJAVA-
Marhaň, KAMENÁ-Soboš.  Raz na  takýchto streľbách bol dokonca 
prítomný aj poslanec NR SR, pán Pavol Kačic. V tom čase najlepšie 
výsledky v streľbe dosahovali  Ľubomír Vertaľ, Ján Onufer a Ján 
Žulták. Dnes miesta najlepších strelcov zastávajú p. Pavol Kovalčík 
ml. a p. Michal Mašlej ml.. A čo ďalej? Vychováme aj novú 
generáciu? 

Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať všetkým členom 
aj nečlenom PZ, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri výstavbe 
našej spoločnej Strelnice v Giraltovciach. Práve vďaka Vám slúžila 
nášmu malému mestečku a reprezentovala ho pekných pár rokov. 

No prišiel aj druhý deň D – 8. február 2011. V tento deň dvaja 
naši spoluobčania s vidinou rýchleho zbohatnutia našu strelnicu 
rozkradli, rozpálili a úplne zlikvidovali. Na záver by som len chcel 
odkázať: Ak si nepriložil ruku k dielu, tak to aspoň nenič! Nuž, 
aj takí ľudia žijú medzi nami.. 

ooooo  Ján Onufer, predseda Združenia technických športov 
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Záber na strelnicu v čase jej existencie                          Foto: autor 
 
 
 

 
 
 
 

 
Do osobnosťami nabitého klubu 

sedemdesiatnikov vstúpi 13. apríla aj 
Michal KOCO, ktorý patril počas svojej 
kariéry k najlepším strelcom 
giraltovského Slovana. Začínal v jeho 
doraste a základnú vojenskú službu si 
odkrútil v Komárne. Tam o rýchlonohého vojaka 
prejavilo záujem Štúrovo, ale Michalovu registračku 
tam funkcionári Slovana odmietli poslať. Po vojenčine hral za české 
Kladruby a v roku 1964 sa vrátil domov. Tu mu veľmi pomohol 
Tomáš Končár, ktorý mu vybavil nový registračný preukaz. Začínal 
pri trénerovi Jánovi Sabolovi, neskôr ho viedli Ján Ličák, Jozef 
Štrus a nakoniec Pavol Semančík. Post pravého krídelníka mu 
vyslovene sedel,  vynikal rýchlosťou a ťahom na bránku. Proti 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
35 

Košickej Novej Vsi zaznamenal všetky štyri góly svojho mužstva. 
V zápasoch ťažil z presných prihrávok Tomáša Končára a on mu to 
naopak vracal pri rohových kopoch, po ktorých T.Končár často 
skóroval hlavou. Aktívnu kariéru ukončil Michal  v roku 1973 
v susedných Kračúnovciach. 
 
 
 

 
Keď v apríli 1980 priviedol tajomník klubu Milan 

Varganin do mužstva nesmelého vojaka 
z Valaskej, neušil, že práve urobil jeden zo 
svojich veľkých funkcionárskych ťahov. 
Áno, lebo tým chlapcom bol Jozef ŠEBEŠ, 
ktorý sa neskôr stal nenahraditeľnou 
oporou v bránke Slovana. S futbalom 
začínal v Piesku a potom v doraste Dukly Banská 
Bystrica. Počas vojenčiny už pôsobil v Giraltovciach, kde z neho 
tréneri Tomáš Končár a Igor Novák   urobili skvelého brankára. Jožo 
sa v Giraltovciach udomácnil a v roku 1983 sa tu aj oženil. Rád 
spomína na skvelú partiu futbalistov, na Pavla Paľu, Štefana  
Bačkaya, Ladislava Matiho, Antona Mikitu, Pavla Cigana, Jozefa 
Goliáša, Františka Bandžáka a ďalších. A práve príchod medzi nich 
mu vyvoláva úsmev na perách. Šéf kabíny Anton Mikita ho privítal 
slovami: „Buď budeš s nami piť a spievať, alebo tu nebudeš hrať.“ 

Jozef Šebeš mal mnoho vydarených zápasov. V Podbrezovej 
a v Detve svojimi zákrokmi privádzal súperov do šialenstva 
a bezmocnosti. Darilo sa mu aj v Bardejove, kde v jednom 
z prípravných zápasov nastúpil v útoku a dokonca zaznamenal aj 
víťazný gól . V roku 1987 odišiel do Vechca, neskôr do Kukovej, aby 
sa do Slovana vrátil a pomohol mu svojimi skúsenosťami v III. lige. 
Jožko Šebeš 20. apríla oslávi  päťdesiatku. 
 
 
 

 
Za Slovan Giraltovce nikdy nehral, ale 

pomohol mu, ako keby v jeho drese hral 
dvadsať rokov. Ján RUBIS, primátor 
mesta Giraltovce, sa začiatkom apríla 
pridá medzi päťdesiatnikov. 

K športu - hlavne futbalu -  mal blízko 
už od detských rokov. V rodnom Železníku začínal 
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ako žiak a pokračoval v doraste v roku 1975.Trénermi boli Ondrej 
Spišák, Tomáš Pastyrčák a neskôr Miroslav Dvorský. Stretla sa tu 
výborná partia rovesníkov,  František Peržeľ, Stanislav Tomko, Ján 
Pankuch, Andrej Mitaľ, Jozef Rubis… Oni obdivovali svoje vzory 
okolo Pavla Matiho, aby prevzali štafetu až do roku 1986. Janko bol 
nebezpečný útočník a zakončovateľ. Futbalu sa venoval popri práci 
tajomníka MNV v Mičakovciach. Darilo sa mu aj v iných športoch, 
ale úspechy žal v biatlone. Tento šport mal zelenú pri Zväzarme 
Železník a on dokonca získal krajský titul. Ján Rubis svoj vzťah 
k športu potvrdzuje aj ako primátor Giraltoviec. Pri každom svojom 
pôsobení v  úrade je rozvoj športu a telovýchovy v Giraltovciach 
v jeho volebných programoch na čelnom mieste. V meste pribudli 
ihriská, dokončuje sa športová hala. Šport má v meste zelenú aj 
jeho veľkou zásluhou. J. Rubis je aj veľkým fanúšikom MFK Slovan 
a na zápasoch III. ligy sa vie niekedy aj poriadne dostať do varu. 

 
Vážení jubilanti! Prijmite úprimné blahoželanie a zároveň 

poďakovanie za to, čo ste pre giraltovský špor,  futbal zvlášť, urobili. 
Takže, živió ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ján Rubis v dolnom rade druhý zľava               Foto: archív 

∗∗∗∗∗  Miroslav Deutsch  ∗∗∗∗∗ 
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Úvodný jarný zápas v III. lige sa futbalistom MFK Slovan 
vydaril. Nepríjemného súpera z Topolian porazili len 
najtesnejším rozdielom, ale na trávniku toho veľa svojmu 
súperovi nedovolili. Fanúšikovia Slovana boli zvedavý na 
nových hráčov v zostave. Z nich zasiahol od začiatku do hry 
Ondrej Gdovin, ktorý prišiel z Bystrého. Ďalší futbalista 
Tomáš Mrúz, kmeňový hráč Tatrana Prešov, prišiel na ihrisko 
v závere zápasu. Po jesennom hosťovaní v Raslaviciach  sa 
v útoku objavil Peter Blaško. Samotný výkon Giraltoviec 
v tomto zápase bol poznamenaný úvodom jarnej časti súťaže. 
V defenzíve si svoje úlohy hráči takmer stopercentne, avšak 
smerom k súperovej bránke to niekedy škrípalo. 
Najviac sa to prejavilo vo finálnej fáze, kde chýbal 
väčší pokoj a rozvaha. Týka sa to 

nepremenených príležitostí Ľuboša 
Kaňucha, Ondreja Gdovina i Lukáša 

Vojtu. Časté rýchle útoky cez 
Petra Uhrina taktiež zostali bez 
gólového efektu. Diváci si už 

tradične prišli na svoje pri štandardných 
situáciách zahrávaných Petrom 
Caunerom Treba povedať, že hostí opäť 
podržal brankár, ktorému sa 
v Giraltovciach pravidelne darí. Víťazstvo 

l:0 je sľubným vstupom do odvety 
a ak Slovan bude pokračovať aj 

v ďalších troch domácich zápasoch vo víťaznej sérii, tak  sa to 
určite prejaví aj v tabuľkovom postavení. 

 
Najbližšie domáce zápasy MFK SLOVAN:  
  3. apríla o 15.30h – Barca 
  6. apríla o 16,00h – Snina  - hrá sa v stredu 
10. apríla o 15,30h – Svit 
24. apríla o 16,00h -  Svidník 

 
Miroslav Deutsch  
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Foto: archív, Mária Osifová 
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
 

G I R A L T O V C E 
 

L E T N É    T Á B O R Y 
 

LETO V TALIANSKU – CAVALLINO 
                                      Kemp DEL SOLE 

 
Termín :15.06.2011 – 24.06.2011-10 dní 

 
Poplatok : 160 € 

Autobusová doprava zabezpečená, 
prihlásiť sa môžu deti (aj s rodičmi), mládež 

a dospelí. 
 

LETO V RAJECKÝCH TEPLICIACH 
 

Termín: 22.08.2011 -29.08.2011 -8dní 
 

Poplatok: 80 € 
Autobusová doprava zabezpečená zo Svidníka a Giraltoviec. 
Prihlásiť môžete deti od 7 do 15 rokov. 
 
Informácie poskytneme v CVČ č.t-7322269, 
Mobil : 0905774127, denne od 8.00 hod-18.00 hod.  
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