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Myšlienka Medzinárodného dňa 
detí vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho 
detí v Ženeve vo 
Švajčiarsku v roku 
1925. Na tejto 
konferencii zástupcovia 
54-och krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami, týkajúcimi 
sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád 
zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť 
radosť a zároveň poukázať na problémy, týkajúce sa detí 
vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1.jún bol 
vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je vo svete 
najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách. 
Na  Slovensku  sa  slávi  od  roku  1952,  v tento  deň  je 
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zvykom, že sa na školách neskúša. Mnohé školy si robia 
1. júna svoj vlastný program, žiaci sa zabavia, oddýchnu 
si a zašportujú. Je to ich deň a už dlho predtým sa tešia 
na pekné chvíle. Škola deti učí, vzdeláva  ich,  ale  
základ  výchovy je v rodine. Rodina je tou základnou 
bunkou spoločnosti, kde dieťa vyrastá. V rodine sa 
formuje a získava hodnoty života či už v kladnom alebo v  
negatívnom slova zmysle. Deti potrebujú pre život 
predovšetkým lásku a pokoj, musia vedieť, že ich rodičia 
milujú a chránia. Dieťa je ako živá kamera, nasníma 
všetko, čo sa okolo neho deje a prenáša to do vlastného 
života. Cíti teplo, ale aj nepohodu ak v rodine nie je 
všetko v poriadku. Výchova je zo všetkých ľudských 
činností asi tá najťažšia. Človek ovláda modernú 
techniku, dokáže riadiť výrobné procesy, ale nevidí do 
duše vlastných ratolestí. Aby dieťa prospievalo, 
nepotrebuje iba finančnú podporu a hmotné 
zabezpečenie, potrebuje aj pocit domova a podpory,  
potrebuje vedieť, že rodičia mu veria, že ho večer čakajú, 
že sa s nimi môže podeliť o všetko, čo mu deň priniesol. 
Deti rastú, učia sa žiť, buďme ich dobrými rodičmi, 
učiteľmi a vychovávateľmi. Nie vždy sú stopercentné, 
majú svoje slabé chvíľky, potrebujú pohladkať a potešiť. 
Dobrí a milujúci rodičia sú pre deti tou najvzácnejšou 
hodnotou, nikto a nič nenahradí deťom pokojný  domov. 

Práve tento fakt si treba uvedomiť v súvislostí 
s Dňom detí. Treba si priať, aby 

naše deti mali dobré 
rodinné zázemie, aby 
sa mali kam vracať 
zo školy a aby 

v našich rodinách žil 
duch dobra 

a spokojnosti.  
 

Anna Mitaľová  
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Prvé pokusy  sláviť 
Deň otcov siahajú na 
začiatok 20.storočia, 
prezident USA Calvin 
Coolidge sa snažil 
v roku 1924 zákonom 
podporiť takýto návrh, 
ale situácia na prahu 
hospodárskej krízy 
a po utrpeniach prvej 
svetovej vojny tomu 
nebola naklonená. 
Myšlienku oživiť 
pamiatku hrdinstva 
otcov priniesli aj prvé 
mierové dni po druhej 
svetovej vojne. Svojho 
dňa sa dočkali v USA muži, až keď do kresla prezidenta zasadol 
Lyndon B. Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal 
proklamáciu o sviatku a stanovil deň osláv na tretiu nedeľu 
v júni. A tak tretia nedeľa v mesiaci jún je „zasvätená“ všetkým 
mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa 
v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si 
dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Úloha otca v rodine 
je veľmi dôležitá, aj keď v mnohých dnešných rodinách to 
vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, 
prípadne vyrastajú bez neho. Stále je to však výnimočná osoba 
v živote každého a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie 
osobnosti dieťaťa. Tak ako mnohé iné sviatky, ktoré sa k nám 
dostávajú z Ameriky, aj Deň otcov je prijímaný s rôznymi 
pocitmi. Dalo by sa povedať, že je len a len na každom z nás, 
ako sa k sviatku otcov postaví. Tí, ktorí chcú, si Deň otcov 
pripomenú a urobia ho výnimočným, tí, ktorým sa tento nápad 
nepáči, ho môžu prejsť bez povšimnutia. Je to však škoda, 
pretože vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá hoci i malým gestom či 
jediným slovíčkom „Ďakujem ...“  

ooooo  Text a foto internet  ooooo 
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V poradí už 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  sa konalo 9. mája 

2011. Boli na ňom prítomní 10 poslanci, jeden bol ospravedlnený.  Program 
zasadnutia, schválený po procedurálnych otázkach, pozostával z 21 bodov. 

Po kontrole uznesení prednosta Mestského úradu Ján Čabala 
prezentoval   ďalšie body: 

- schválenie Rokovacieho poriadku  pre komisie Mestského 
zastupiteľstva v Giraltovciach, 

- schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Giraltovciach, 
- schválenie  a zosúladenie smerníc, noriem a poriadku mesta so 

zákonmi verejnej správy. 
Rokovací poriadok by mal platiť pre všetky komisie, ktoré boli zvolené 

pri Mestskom úrade v Giraltovciach. 
 
Ďalej boli schválené dotácie pre jednotlivé spoločenské organizácie 

a kluby v meste. Vzhľadom k tomu, že mesto zápasí s nedostatkom 
 finančných prostriedkov, bol každému žiadateľovi objem finančných dotácií 
oproti jeho požiadavkám krátený. /Bližšie informácie - Zápisnica z MsZ na 
stránke www.giraltove.sk/ 

 
Informáciu k   Správe o hospodárení  Mesta Giraltovce za rok 2010 

predkladala Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia.  
Mesto hospodárilo v roku 2010 s vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom  14.12.2009 uznesením č. 242/2009 
vo výške 5 875 530 €. Po úpravách v priebehu roka bol k 31.12.2010 
rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 8 041 862 €. 

 Skutočné plnenie k 31.12.2010 bolo v príjmovej časti 7 732 327 € 
(96,15 %) a  vo výdavkovej časti 7 192 347 € (89,44 %).  

Skutočné bežné výdavky vo výške 3 567 898 € (z toho 2 046 671 €  
výdavky na školstvo) tvorili 49,61 % všetkých skutočných výdavkov za rok 
2010. Výdavky finančných operácii vo výške 65 946 € tvorili 0,91 %. 
Najdôležitejšou časťou skutočných výdavkov boli výdavky kapitálové 
(investičné) vo výške 3 558 503 €, čo je 49,48% z celkových 
skutočných výdavkov za rok 2010. 

Hospodárenie mesta v roku 2010 významne ovplyvnil výpadok 
podielových daní, kde bol medziročný pokles  o 237 338, 00 €.  

Výsledok hospodárenia rozpočtového roku 2010 tvoria bežné 
a kapitálové príjmy ( 6 724 505,76 € ) mínus bežné a kapitálové výdavky    
( 7 126 400,89 € ), teda: Mesto Giraltovce  v  roku 2010 hospodárilo s 
výsledkom - 940 298,80 €. 

Výsledok finančných operácií k 31.12.2010 bol 941 874,85 €, z čoho bol 
vykrytý schodok rozpočtového hospodárenia bežného roku a zostatok 

http://www.giraltove.sk/
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nevyužitých prostriedkov finančných operácií v sume 1 576,05 € bude 
prevedený do rezervného fondu mesta. 

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch Mesta Giraltovce 
k 31.12.2010 bol spolu 703 725,78 €. 

 
Záverečný účet Mesta Giraltovce za rok 2010 obsahoval všetky 

predpísané náležitosti. 
Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schválilo hospodárenie 

Mesta Giraltovce za rok 2010 bez výhrad. 
 
O stanovisko sme požiadali hlavnú kontrolórku mesta pani Margitu 

Pachovú. 
Dá sa jednoduchým spôsobom vysvetliť výrok vo vašom 

odbornom stanovisku, že výsledkom hospodárenia bežného roka 
Mesta Giraltovce je schodok  vo výške 940 299 €? 

 
Pokúsim sa: 
To je výrok, konštatovanie, ktoré môže vyvolať dojem, že mesto  svojím 

nezodpovedným hospodárením spôsobilo veľký dlh alebo že nemôže 
splácať svoje uznané záväzky v lehote splatnosti. Pokúsim sa vysvetliť 
jednoducho, čo výrok „schodok hospodárenia“ pre mesto znamená. 

Záverečným účtom mesta sa dávajú do vzťahu výsledné príjmy 
a výdavky rozpočtu na konci daného roka (2010). Výsledok môže byť 
prebytok alebo schodok – náš prípad. Prebytky sa v plnej výške (zákon 
vyžaduje min. 10% z prebytku ) už niekoľko rokov ukladajú do rezervného 
fondu, t.j. mimo rozpočtu. Po súhlase MsZ  sa takto „ušetrené“ financie  
presunú formou finančných operácií do rozpočtu a použijú sa na účel, ktorý 
MsZ schválilo. Dochádza k tomu vo výnimočných prípadoch, najmä ak sú 
významné výpadky príjmov – v našom prípade krátenie daní z príjmov 
fyzických osôb (podielové dane zo ŠR) alebo vyššie nevyhnutné výdavky – 
napr. z dôvodu povodní alebo  potreby spolufinancovania úspešných 
projektov. 

Opodstatnenosť takých operácií pred schválením MsZ posudzujú 
finančná komisia a mestská rada. 

Napriek tomu, že výsledkom hospodárenia mesta za rok 2010              
je schodok, na bankových účtoch mesta k 31.12.2010 bol evidovaný  
zostatok dispozibilných  zdrojov vo výške 539 979,72 €. Z nich je 
538 403,67 € účelovo určených, a to predovšetkým na kapitálové výdavky 
v roku 2011 a neskôr. 

Zodpovedným finančným riadením sa v priebehu i v závere 
hodnoteného roka darilo mestu dosahovať stanovené ciele, zveľaďovať 
a rozmnožovať majetok, plniť zákonom stanovené funkcie mesta a plynulo 
uhrádzať uznané záväzky. 

 
K Správe o hospodárení firmy GIRATHERM, s.r.o. za rok 2010 podával 

informáciu správca spoločnosti p. Miroslav Hiščár. Konštatoval, že            
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od spoločnosti, ktorá dodávala teplo a teplú vodu, neboli odovzdané žiadne 
ekonomické materiály. Boli vznesené pripomienky od občanov, ale aj 
poslancov k cene plynu za jeden GJ. (napr. teraz cena v korunách 800 Sk, 
pred rokom 1000 Sk ...) Výrobná cena sa pohybuje od 1.000 – 1.200 Sk, 
dodal správca. Plánuje sa ísť na 600,- Sk, je to cena priechodná. Výsledok 
vyzerá byť veľmi zlý, je to veľká zaťaž a krátkodobý lízing a splátky idú 
každý mesiac. Odznelo konštatovanie, že je potrebné rozložiť leasing        
na dlhšie obdobie, inak sme stále  tam, kde sme boli (poslanec Dušan 
Verčimak). Je tu postavené niečo, čo nemajú mnohé mestá. Je dobré 
prepracované tepelné hospodárstvo, je však potrebné, aby to fungovalo. 

MsZ nakoniec uložilo vypracovať investičný zámer na rozšírenie 
tepelného hospodárstva. Ukladá konateľom firmy vypracovať investičný 
zámer na získanie úveru na prefinancovanie lízingu a rozšírenie úveru 
o pripojenie nových odberateľov. 

 
Hospodárenie Mestského podniku služieb prezentoval konateľ 

spoločnosti Ján Magdoško. K zisku organizácie najväčšou čiastkou 
prispelo mesto svojimi zákazkami. Zisk je 11.020,00 € po zdanení. Konateľ 
konštatoval, že vývoz TKO je na tej istej sume, ale váha odpadu stúpa. 
Rozdelenie zisku prerokuje na svojom zasadnutí valne zhromaždenie.  

 
Rozpočet Základnej školy v Giraltovciach na schválenie predkladal  

riaditeľ Peter Kimák-Fejko. Škola hospodári s 624.172,00 €. Rozpočet       
je stanovený podľa počtu žiakov. Rekonštrukcia školy bude ukončená 
v máji.  Žiaci sa budú môcť tešiť z nových priestorov už  v septembri,           
v školskom roku 2011/2012. 

 
Vedúci oddelenia správy majetku mesta predložil informatívnu správu 

o inventarizácii 2010. Navrhol vyradiť majetok, ktorý už nemá zostatkovú 
hodnotu,  v sume 23.490,87 €. Predložil tiež návrh na vyhlásenie 
ponukových konaní na odpredaj nehnuteľnosti, a to pozemok KN č. 182         
v k.ú (ponukové konanie je vyvesené na stránke Mesta Giraltovce) 
a odpredaj pozemku KNč.542/2 pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. 
Košice. Tento predaj komisia odporučila  odpredať.  

Ďalej boli prerokované pohľadávky mesta pri inventarizácii majetku. Ide 
o nedoplatky na nájomnom, TKO, daniach a dani z nehnuteľnosti. Boli 
prijaté opatrenia mesta voči dlžníkom, o.i. zverejnenie  zoznamu neplatičov 
v Spravodajcovi mesta. 

Zastupiteľstvo schválilo školské rady pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia/ poznámka – zoznam stránka mesta www.giraltovce.sk/.  

Podrobnejšie a bližšie informácie sa dozviete na stránke Mesta 
Giraltovce – Zápisnica z MsZ,  dňa 9.5.2011, www.giraltovce.sk. 

 
ooooo  /AK/ 

 

http://www.giraltovce.sk/
http://www.giraltovce.sk
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1. Hliadka MsP počas výkonu služby zistila 1. apríla 2011 
porušenie predpisov o vypaľovaní trávy. S prihliadnutím na okol-
nosti a závažnosť skutku postačovalo dohováranie na mieste. 

Dohovorením vybavila hliadka MsP aj konzumentov alkoholických 
nápojov v miestnom pohostinstve za konanie v rozpore s verejným 
poriadkom, pretože obsluhujúci personál po poučení oznámenie         
vo veci priestupku proti verejnému poriadku nepodal. 

Oznam o náleze uhynutej zveri (mačka) na Kukučínovej ulici 
vybavila hliadka v spolupráci s firmou Hunter, ktorá zabezpečila  
likvidáciu zvieraťa v súlade s hygienickými normami. 

2. Voľný pohyb psa na území mesta hliadka MsP riešila v dvoch 
prípadoch. Pre vybavenie veci postačovalo dohovárianie spoučením 
o možnosti uloženia blokovej pokuty. 

3. Pri plnení úloh, stanovených pre činnosť MsP, hliadka našla 
v jednom prípade kľúče od motorového vozidla, jedenkrát vodičský 
preukaz, kľúče od bytu v dvoch prípadoch a peňaženku s dokladmi. 
Nájdené veci boli vrátené majiteľom predpísaným spôsobom, iba 
jedna sada  bytových kľúčov je  doteraz v úschove MsP. Týmto MsP 
oznamuje občanom, ktorí stratili svoje kľúče  aj dávnejšie, aby 
kontaktovali MsP. 

4. V nočných hodinách 17. apríla 2011 neznámy páchateľ 
poškodil dopravnú značku na Dukelskej ulici na škodu mesta 
Giraltovce. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

5. Na úseku dohľadu nad verejným poriadkom hliadka MsP zistila 
v dvoch prípadoch porušenie predpisov o skládke stavebného 
odpadu. Po upozornení na nedostatok pôvodcovia vec uviedli          
do riadneho stavu. Vec bola vybavená dohováraním. 

6. Hliadka MsP počas služby vo večerných hodinách zistila 
porušenie predpisov na úseku zákazu konzumáciu alkoholu 
mladistvými a maloletými osobami. Uvedený priestupok bude 
prerokovaný so zákonnými zástupcami podľa správneho poriadku 
v kompetencii mesta. 
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7. Vo štvrtok 21. apríla 2011 zabezpečila hliadka MsP  odvoz 
osoby pod vplyvom alkoholu pre vlastnú bezpečnosť do miesta jej 
bydliska. Vec bola vybavená dohovorením. 

8. Hliadka MsP prijala 23. apríla 2011 oznam o poškodení 
oplotenia rodinného domu vedľa cesty I. triedy neznámym 
páchateľom. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

9. Vo štvrtok 28. apríla sa MsP v spolupráci s miestnou 
organizáciou DHZ Giraltovce a CVČ Giraltovce podieľala                
na  organizácii a realizácii II. ročníka Preteku brannej všestrannosti 
o Pohára riaditeľa CVČ Giraltovce, ktorý sa konal v Parku mieru     
v Giraltovciach, konkrétne pri streleckom stanovišti. 

10.  V uvedený deň spoločne s firmou Hunter hliadka MsP 
vykonala odchyt zabehnutých a túlavých psov. Bol zrealizovaný 
jeden odchyt psa s jeho následným umiestnením v  karanténe. 

11.  Priestupok na úseku verejného poriadku (fyzická potýčka)         
z 30. apríla 2011 zistila MsP prostredníctvom kamerového systému 
mesta. Predmetnú vec realizuje tunajšie OO PZ v Giraltovciach. 

ooo  Ondrej Cina  ooo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 počasie začiatkom mája potrápilo záhradkárov prízemnými 
mrazíkmi, ktorý spôsobil značné škody? Od polovice mája nás 
už čakalo takmer letné počasie s osožnými občasnými zrážkami. 

 vydajachtivé slečny si môžu vybrať z ponuky svadobných, ale aj 
spoločenských šiat? Novootvorená požičovňa sa nachádza 
v budove Slovenskej sporiteľne. 

 kvety či malý darček potešia pri každej príležitosti? Pestrý výber 
darčekových predmetov a rezaných kvetov ponúka nová 
predajňa na autobusovej stanici. 

 členovia  Základnej organizácie Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami sa stretli na výročnej schôdzi 24. mája 
2011? Milý program, občerstvenie, či diskusia s hosťami prispeli 
k nezabudnuteľnému zážitku z príjemne stráveného popoludnia. 
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 už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna 
pripomíname Svetový deň životného prostredia - World 
Environment Day? Tento deň je spomienkou na prvú 
konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala  5. až 16. 
júna 1972 v Štockholme pod heslom „Je len jedna Zem".  
V dôsledku narušenia rovnováhy v prírode čaká náš svet mnoho 
prírodných katastróf,  napríklad nadmerné suchá a záplavy, 
zemetrasenia, zosuvy pôd a mnohé iné.  Stačí tak málo, aby sme 
urobili niečo pre seba, pre našu budúcnosť a pre naše životné 
prostredie. Môžeme začať recyklovaním papiera, triedením 
odpadu, výsadbou zelene.... 

 FS Topľan sa pripravuje na vyťažené leto? Okrem festivalov, 
konajúcich sa nablízku, vo Svidníku, Raslaviciach či 
Kračúnovciach, sa Topľanisti chystajú aj do zahraničia – na 
Medzinárodné folk. slávnosti -Poľska a Rumunska.  Dúfajme, že 
budú reprezentovať umelecké hodnoty slovenského folklóru  a 
naše mesto čo najlepšie. 

  v okolí materskej školy sa v polovici mája promenádovala  
líška? Upozornili na ňu učiteľky zo ZUŠ-ky. Mestská polícia        
v spolupráci s karanténnou stanicou  pripravila pascu. Uvidíme, 
či sa líška chytí. 

 v nedeľu 15. mája sa v našom poľskom družobnom meste 
Wielopole Skrzńskie konal honosný sprievod stráže veľkonočnej?  
37 oddielov požiarnikov z 15 - tich okresov sa predviedlo           
vo svojich uniformách. Ceremónie sa zúčastnili aj požiarnici 
z Giraltoviec. 

 počas horúcich letných dní si čakanie na autobus môžete 
spríjemniť vychutnávaním si zmrzliny? Balkánsku zmrzlinu 
s rôznymi príchuťami ponúkajú na rohu budovy na autobusovej 
stanici. 

 dobrovoľná finančná zbierka od 16. do 22. mája - Týždeň 
Modrého gombíka prebehla v našom meste veľmi úspešne? 
Suma 501,48 €,  ktorú sa u nás podarilo vyzbierať, je určená na 
podporu vzdelania detí v Južnom Sudáne. Všetkým, ktorí 
prispeli, ďakujeme. 

  po maturite začína život dospelých? Žiaci stredných škôl 
úspešne zvládli druhý stupeň maturitných skúšok – ústne 
skúšky. Teraz ich čaká rozhodnutie, kam budú  ich kroky 
nasledovať ďalej. Mali by si ešte poriadne vychutnať atmosféru 
školy, lebo v rovnakej zostave sa už možno nikdy nestretnú.  
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Slávnosť celoslovenského významu sa uskutočnila v nedeľu 

1.mája t.r.v Giraltovciach vo Svidníckom okrese. Organizátori, 
tunajší cirkevný zbor ECAV a Mesto Giraltovce pripravili spomienku 
na evanjelického farára  - seniora Adama HLOVÍKA pri príležitosti 
180. výročia jeho príchodu do Giraltoviec a 160. výročia smrti. 

Pred 10-mi rokmi sa konala podobná slávnosť, ktorá však svojím 
významom ani zďaleka nedosahovala pompéznosti tej  poslednej. 
Meno a dielo významného dejateľa prvej polovice 19. storočia 
v cirkevných archívoch našiel a zverejnil giraltovský zborový farár 
Jozef Juházy. Postupne sa podarilo priznať tejto osobnosti 
skutočne pravé zásluhy za dielo a prácu, ktorú na poli cirkevnom, 
národnom a kultúrnom A. Hlovík vykonal.  

Význam celocirkevnej slávnosti svojou prítomnosťou zvýraznili 
generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, senior 
šarišsko-zemplínskeho seniorátu Východného dištriktu ECAV 
Slavomír Gallo, Marián Grega, starosta Párnice – rodnej obce A. 
Hlovíka, Daniel Lorinc, starosta Kladzian -  prvého  Hlovíkovho  
pôsobiska. Zúčastnili sa aj predstavitelia Giraltoviec na čele 
s primátorom Jánom Rubisom a poslanci Mestského zastupiteľ-
stva. Vedeckú obec zastupoval dekan Filozofickej fakulty UPJŠ 
z Košíc Ján Gbúr. 

Nedeľňajšia slávnosť začala Službami Božími v evanjelickom 
chráme. Kázeň  slova Božieho predniesol biskup M. Klátik. 
Vyzdvihol v nej prínos A. Hlovíka pre evanjelikov v ťažkých dobách 
Východoslovenského povstania v roku 1831, keď napriek tomu, že 
ho povstalci nespravodlivo  odsúdili na smrť,  odvrátil od nich krutú 
odplatu zo strany cisárskeho vojska.  Ešte v tom istom roku,           
4. decembra,  prišiel A. Hlovík do Giraltoviec. O päť rokov neskôr ho 
zvolili za seniora Zemplínsko-šarišsko-abovského seniorátu.  Počas 
tunajšieho pôsobenia za svoje zásluhy dostával návrhy                   
na atraktívnejšie miesta, ale odmietal ich so slovami, že tu chce 
zostať do svojej smrti. Zomrel mladý, 58-ročný a jeho cirkevníci ho 
pochovali na miestnom cintoríne. Hrob obnovili až v roku 1996, keď 
mu osadili novú pamätnú tabuľu, na ktorej čítame, že bol 
lingvistom a zberateľom ľudových piesní.   

Hlovíkov priateľ a spolužiak Ján Kollár, hlásajúci slovanskú 
jednotu, preto nazvaný aj apoštolom Slovanov, mu poskytol priestor 
na zverejnenie zozbieraných ľudových  piesní vo svojom zborníku 
Národnie spievanky. Päť jeho autorských piesní v staročeštine 
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zverejnili v pôvodnom Evanjelickom spevníku, v súčasnosti sú stále 
aktuálne ešte dve.  

Ďalšia časť osláv sa preniesla k soche A. Hlovíka v životnej 
veľkosti v centre Giraltoviec.  Hrou na akordeónoch a spevom 
nádhernú atmosféru tu vytvorili žiaci a učitelia giraltovskej 
Základnej umeleckej školy.  Skôr, než primátor mesta a jeho 
zástupkyňa Slávka Vojčeková položili k nohám A. Hlovíka veniec, 
o zásluhách  tejto osobnosti referoval dekan J. Gbúr. O. i. povedal, 
že A. Hlovík sa aktívne zúčastnil na vypracovaní školského 
poriadku aplikovaného v tom čase v Šariši a v Zemplíne. Mnohé 
z jeho pravidiel sú uplatňované v školských poriadkoch dodnes. 

 
Ako literát a lingvista sa Adam  Hlovík priatelil s Jonášom 

Záborským, ktorý vo svojich pamätiach naňho s nesmiernou úctou 
spomína ako na vzdelaného, sčítaného a rozhľadeného človeka.           
Na záver J. Gbúr zdôraznil, že A. Hlovík práve v tomto prostredí 
pomáhal „...uplatňovať základy duchovnej a národnej kultúry.“ 

Posledná časť osláv sa konala pri Hlovíkovom obnovenom hrobe 
na giraltovskom cintoríne. Aj sem si prišli pripomenúť jeho odkaz 
účastníci slávnosti. Rozlúčili sa aj piesňou K Tebe, ó Bože môj, 
bližšie v Tvoj stan a položením kvetov na miesto jeho posledného 
odpočinku. 

Emília Filová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprava Ján Čabala s manželkou, Ján Gbúr, Ján Rubis s manželkou. 
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Evanjelické služby Božie  

Evanjelické služby Božie 
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Ján Gbúr predniesol slávnostný príhovor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Cyprich  zaspieval áriu Gluck- O del mio dolce ardor  
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Kladenie vencov pri pamätníku a hrobe A. Hlovíka Foto: M. Osifová 
 
 
 
 
 
V polovici mája do 

SSOŠ v Giraltovciach 
zavítal vzácny hosť – bývalá 
poslankyňa NR SR, 
v súčasnosti vedúca Katedry 
politológie FF UPJŠ v Košiciach, prof.  Marcela 
Gbúrová.  Jej stretnutie so študentmi našej školy bolo 
venované téme Práva mladých ľudí v demokratickom štáte. 
Zaujímavej besedy sa zúčastnili vybraní študenti zo všetkých tried. 
Privítala ju trieda, zaplnená do posledného miesta. 

Pani profesorka sa ochotne so študentmi podelila so svojimi 
zaujímavými skúsenosťami z politiky, o postrehy z pobytov            
vo Francúzsku, Švédsku a v iných európskych krajinách.  

Nemenej zaujímavé boli informácie zo slovenskej politickej scény, 
oboznámila študentov s podstatou antidiskriminačného zákona, 
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uviedla zaujímavé postrehy o etnických rozdieloch i o nerovnostiach 
medzi mužmi a ženami. 

Informovala študentov o existencii Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva, ktoré  monitoruje a hodnotí 
dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého 
zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,   zhromažďuje a 
na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a 
antisemitizme v Slovenskej republike. Na stredisko sa môže obrátiť 
každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa cíti byť 
diskriminovaná. 

Ďalšou oblasťou, o ktorej prof. M. Gbúrová rozprávala, boli  
občianske práva, hlavne právo voliť a byť volený. V rámci ľudských 
práv vymedzila sociálne, kultúrne, národnostné a hospodárske 
práva. Zdôraznila právo na prácu bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, 
dotkla sa vysokej nezamestnanosti v našom štáte. 

Podľa prof. Gbúrovej v našej politike pôsobí  veľmi málo žien, čo 
je na škodu, pretože ženy do tejto oblasti prinášajú nielen 
racionálny, ale aj veľmi dôležitý emocionálny pohľad. V našom štáte 
je absencia takého zákona, ktorý by zaručoval isté percento žien 
v politike, tak ako to je napr. vo Francúzsku, Švédsku a iných 
vyspelých štátoch. 

Pani profesorka úplne pohltila pozornosť študentov príkladmi          
zo života z každej oblasti, o ktorej rozprávala. Študenti ju v závere 
besedy odmenili búrlivým potleskom  a kyticou kvetov. 

Helena Semánová, SSOŠ v Giraltovciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gbúrová prvá zľava prednášala žiakom   
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Východné Slovensko je kraj, ktorý zaujme nielen prírodnými 

krásami, ale aj bohatstvom kultúrnych pamiatok či svojráznym 
ľudovým umením, architektúrou a zvykmi. 

Hrady a zámky majú nezastupiteľné miesto vo svetovom 
kultúrnom dedičstve. Zborovský hrad,  zrúcanina, ktorú miestni 
nazývajú aj Makovica, leží na zalesnenom kopci južne od obce 
Zborov. Žiaci Súkromnej ZŠ, zväčša členovia turistického krúžku, 
sa tam spoločne vybrali spolu s členmi CVČ  16. 04. 2011, aby  
spoločne preskúmali tento skvost.  

K hradu sme sa dostali od  obce  Dlhá lúka, takže sme to mali 
o čosi dlhšie, ale keďže sa počasie správalo prívetivo, nevadilo nám 
to. Musím poznamenať, že túru nám spríjemňovali dvaja oteckovia, 
ktorí mali namiesto batožiny na starosti navyše  svojich malých 
turistov, aby sa mamky doma mohli venovať klasickým sobotňajším 
domácim prácam. Kondička žiakov bola výborná, pretože asi po pol 
druha hodine sme sa dostali rovno pred neprebádanú zrúcaninu. 

Nádvorie bolo dosť priestranné, čo sme si hneď vyskúšali pri 
preliezaní a zliezaní zo skál. Každý takýto historický skvost sa musí 
časom zrekonštruovať, aj tento je práve v renovácii, takže sme sa 
jedným očkom prizerali, ako sa niektoré detaily hradu menia, aby 
sa nerozpadli ešte viac. Ani na obed sme nezabudli a mamkou 
pripravený špekáčik sme si opiekli na veľkom ohni, ktorý tam 
nechýbal. Využili sme zdatnosť oteckov, ktorí sa postarali o drevo 
a hodovali sme s pôžitkom. Tí, čo sa báli, že priberú, konzumáciu 
špekáčikov kombinovali s výbehom na kopec smerom k hradu.  

Všetky zákutia sa niektorým zvedavcom nepodarilo preskúmať, 
tak sme sa zhodli, že sa tam ešte určite vrátime a pokúsime sa aj 
ostatných „turistov“ zasvätiť do tajov tejto, naozaj krásnej, 
zrúcaniny. 

Naše „túlavé topánky“ v prieskumoch zrúcanín sme opäť 
vyskúšali hneď po dvoch týždňoch na hrade Čičava. Vybrali sme sa 
tam 30.04.2011 a spolu s vedením školy sa naše očakávania 
naplnili, pretože táto zrúcanina stála za to. Prekvapila nielen 
miernym stúpaním, ale hlavne nádherným priestranným nádvorím, 
kde sa, ako ináč, opekalo. Rodičia, ktorí na tejto túre nechýbali, sa 
postarali o oheň aj o špekáčiky no a my sme s chuťou  a nadšením 
po „obede“ skúmali ďalšie zákutia okolo zrúcaniny. Niektorí turisti 
si to priam žiadali, pretože sa, ako poznamenali, nezapotili. Tak sme 
sa zahrali na pátračov a prekutrali aj to, čo miestni ešte nestihli. 
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Naozaj, odporúčame, zájdite a presvedčte sa, že tento hrad nie je 
taký náročný na túru a je to výborné miesto na zrelaxovanie 
a načerpanie energie.   

 
Emília Tchuríková a Jana Dlubačová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci túry na hrad Čičava                   Foto: J. Dlubačová 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Rozlúčka, hlboký nádych a ide sa. Cesta v rámci projektu 

Comenius, do ktorého sa Gymnázium Giraltovce zapojilo už        
pred tromi rokmi, sa takto začala nielen pre mňa, ale aj pre moje 
spolužiačky - Stanku Lukáčovú, Radku Kačmárovú a Stanku 
Sivákovú, s ktorými som strávila ,,dovolenku“ počas školského 
roka. Tentokrát sme navštívili Turecko. A aby nás tam náhodou 
nevymenili za nejakú ťavu, dozor nám ochotne robili naši učitelia, 
pani Ingrid Meščanová, pani Mária Kopčáková a pán Róbert 
Mihalenko.  
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Naše putovanie naprieč Európu  a časťou Ázie sa začala 8. mája 
2011. Po 24-hodinovej ceste sme sa dostali na konečnú, do mesta 
Kayseri v Turecku. Na letisku nás už čakali naši tureckí „rodičia“ 
a postupne si nás odvážali do svojich príbytkov, ktoré boli naozaj 
nadštandardné a vyzerali presne tak, ako v slávnej Šeherezáde. 
Každé ráno ma čakal stôl pokrytý tureckými špecialitami a ja som 
ako každý správny Slovák  všetko ochutnávala, aj to, čo nie práve 
lahodilo mojim chuťovým bunkám. Do školy nás vozieval školský 
autobus, v ktorom sme už skoro ráno počúvali turecké pesničky. 
 Naši domáci kamaráti spievali na plné hrdlo a tlieskali, aby nám 
ukázali, že sú hrdými Turkami. 

V prvý deň pobytu sme sa zúčastnili uvítacieho ceremoniálu, 
počas ktorého sa nám prihovoril riaditeľ školy. Potom nám tunajší 
žiaci predstavili typický turecký tanec, aj keď to na prvý pohľad 
vyzeralo, že sami nevedia ako sa to tancuje J  Zatiaľ čo naši učitelia 
boli na workmeetingu, my sme sa zoznamovali s ostatnými 
študentmi, ktorí nás zasvätili do tajov ich školy. Poobede nás čakala 
prehliadka mesta, v rámci ktorej sme sa oboznámili s históriu 
mesta a krajiny. Navštívili sme Starý hrad, staré mestské trhovisko 
s „dotieravými predavačmi“, Etnografické múzeum a aj Dom 
Atatürka – prvého tureckého prezidenta.  

Na druhý deň nás čakala cesta k hore Erciyes, kde sme skryli 
tzv. kešku v rámci hry geocaching. Neskôr sme sa túlali úzkymi 
chodbičkami podzemného mesta Talas, v ktorom v minulosti žili 
prví kresťania tejto oblasti. Večer sme mali voľno a tak nás naše 
turecké priateľky zobrali do nákupného centra, kde nás pri náku-
poch nepríjemne prenasledovala skupinka mladých Turkov.  

Nasledujúce ráno nás školský autobus odviezol do pýchy 
Turecka – mesta Cappadocia. Všade navôkol sa rozprestierali 
pieskovobiele skalnaté kopce a kopčeky. Pozornosť pútali najmä tie, 
do ktorých boli vytesané domy - krajina ako z rozprávok Tisíc 
a jednej noci. Nádhera! Sprievodca nás zoznámil s najstaršími 
kláštormi na svete, chrámami, v ktorých slúžili sväté liturgie ešte 
sv. Peter a Pavol. Všetci sme tým boli očarení. Výlet sa končil 
prehliadkou rozprávkových komínov zo skál, tzv. Pasabagi. V závere 
dňa sa v hoteli uskutočnil medzinárodný večer, na ktorom každá 
krajina predstavila niečo zo svojej tradičnej kuchyne. Ako 
pohostinní Slováci sme sa prezentovali najväčším počtom jedál 
(hlavne sladkostí, aby sme ulahodili aj mladším účastníkom J ), za 
čo sme boli vychválení do nebies. Ako pri každom mítingu  získala 
aj naša skupina certifikát za účasť v tomto projekte.  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
19 

Ráno sme sa vydali na prehliadku mesta Avanos. Najprv sme si 
prezreli tureckú vináreň. Keďže je Turecko známe aj hrnčiarstvom, 
navštívili sme typickú hrnčiarsku dielňu, kde nám predviedli  
výrobu vázy z hliny a následne sme si to mohli aj sami vyskúšať. 
Ponuku prijala poľská učiteľka Violeta a svojím výtvorom nás všet-
kých dobre pobavila. Nakoniec nás čakala cesta späť do Kayseri, 
kde nám, nič netušiacim, naše turecké ,,sestry“ pripravili rozlúčku 
s Tureckom. Z reštaurácie, kam nás zobrali, sme si užili nádherný 
výhľad na vysvietené mesto, k čomu nám zahral turecký huslista. 

Týždeň ubehol neuveriteľne rýchlo. Pri rozlúčke sa nám do očí 
tisli slzy. Za pohostinnosť, strechu nad hlavou, spoločne strávené 
chvíle a aj darčeky sme všetkým úprimne ďakovali, ale zároveň sme 
sa už tešili domov. 

Za všetkých, ktorí cestovali svetom s projektom Comenius, 
ďakujem našim učiteľom, hlavne pani Ingrid Mešťanovej, ktorá nám 
tento pobyt umožnila.   

 
Adriána Jadlovská, III. A 

Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci školy v meste Kayseri 
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Slovenskí účastníci projektu Comenius v Turecku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S tureckými priateľmi                         Foto: autor 
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V roku 2010 vyhlásila Nadácia Orange v spolupráci s Centrom 

pre filantropiu už 8. ročník garantovaného programu Školy          
pre budúcnosť, do ktorého sa zapojila aj Spojená škola  
v Giraltovciach. Škola predložila 3 projekty a všetky  boli nadáciou 
schválené.  

 
Projekt  ŠIKOVNOSŤ NAŠICH RÚK – učebná pomôcka, ktorý 

vypracovala  p. uč. Ľubomíra Varganinová,   je zameraný na žiakov 
2.-3. ročníka  Praktickej školy a je realizovaný na hodinách ručného 
šitia, matematiky-geometrie a odborného výcviku. Cieľom projektu 
je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, zapájať ich do kolektívnej  
spolupráce, prehlbovať praktické zručnosti a viesť ich 
k zodpovednosti za svoju vykonanú prácu. 

 
Projekt UČÍME SA PRE ŽIVOT - autorom je p. uč. Gabriela 

Čajková a je realizovaný na hodinách pracovného vyučovania v 6.-9. 
ročníku.  Hlavnou témou projektu je príprava žiakov na povolanie a    
je zaujímavý tým, že neprebieha iba v priestoroch školy, ale žiaci 
navštevujú pracoviská, pracovné dielne a oboznamujú sa 
s konkrétnou prácou.  Jeho cieľom je ukázať žiakom možností 
pracovného uplatnenia sa v oblastiach: príprava jedál, práca 
s drevom, stavebné práce, opatrovateľstvo a práca s textilom.  

 
S KONÍKMI SA ĽAHŠIE UČÍME je názov tretieho schváleného 

projektu, ktorý predložila p. uč. Lenka Motyľová. Je zameraný            
na deti s autizmom a  deti vzdelávané podľa variantu C. Projekt je 
realizovaný v jazdeckom klube JMC Lužany a zameriava sa                
na hipoterapiu. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť celkový 
psychický a fyzický stav detí. Priniesť im radosť z pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu v spojení prírodou.   

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka programu Školy                   
pre budúcnosť Nadácie Orange.  

 
Zároveň sa chceme poďakovať firmám, ktoré neodmietli 

spoluprácu a to:  DSS Giraltovce, Dušan Gdovin –LEGNO-TRADE 
s.r.o,  Peter Marcin – stolárska dielňa, Jazdecký klub Lužany, LEAR 
Prešov. 

Mária Kačmárová 
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Májové podujatia sme začali výletom 
našim niekoľkoročným podujatím         
Po stopách druhej svetovej vojny. Už 
cestou do Poľska sme mali na máj 
zvláštny zážitok,  za Starou Ľubovňou 
začal padať sneh. V Poľsku už riadne 
snežilo, deti tvrdili, že viac ako v zime, 
ale kým sme prišli do Wieličky, po snehu 
nebolo ani stopy. Po návšteve,  hlavne 
po zdolaní 380-tich schodov do útrob 
jaskyne a prejdení vyše 2,5 km, sa 
baňou ozýval výskot detí vracajúcich sa 

výťahom na povrch, kde nám krásne svietilo slniečko.            
Po prestávke sme sa vydali do Krakova, kde sme navštívili 
impozantný zámok Wawel, Rýnek glovný a kostoly na ňom 
a tiež  kostol Božieho milosrdenstva, ktorý navštevuje mnoho 
pútnikov aj zo Slovenska. Zážitky sme mali krásne, deti si 
nakúpili rôzne suveníry a našu dobrú náladu nezhoršilo ani 
studené a veterné počasie. Naša trasa ďalej viedla do Wadovíc, 
tu sme si prezreli rodisko sv. otca Jána Pavla II., jemu 
zasvätený kostol a po večeri v našom  hoteli sme si na nádvorí 
vypustili balóny šťastia. Poliakom sa táto naša akcia veľmi 
páčila. Ďalší deň sme strávili v Oswienčime,  navštívili sme dva 
z troch koncentračných táborov – Auschwitz a Birkau, ten tretí 
je už len ruina. O týchto táboroch sa ako o zážitkoch písať 
nedá, je to ťažké, lebo je to o týraní, neľudskom zaobchádzaní 
a smrti. Po krátkom pietnom akte pri stene smrti sme sa 
presunuli do Birkau, kde nás čakal skutočne zaujímavý 
zážitok. So sprievodkyňou sme prechádzali jednotlivé baraky 
a keď sme sa zastavili v detskom, prišiel  jeden postarší pán a 
opýtal sa,  či sú aj iné detské baraky. V tom, kde sme sa práve 
nachádzali, boli kresby rozprávok a jemu to nič nehovorilo.           
Po chvíľke, keď sa dozvedel, že baraky boli dva, začal rozprávať, 
že pochádza z Varšavy a ako desaťročný sa dostal do tábora aj 
so svojimi rodičmi (rodičia ale boli v táboroch oddelení od detí). 
Hovoril o tom, že dnes už má sedemdesiatšesť rokov a až teraz 
našiel  silu  prísť  sa  sem  pozrieť  a možno  sa  mu  už   podarí 
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skoncovať s nočnou morou, ktorá ho prenasleduje celý život. 
Verte neverte, všetkým nám tiekli slzy po tvári, bez pohnútok 
neostala ani naša sprievodkyňa, ktorá hovorila, že už dávno 
nestretla priameho účastníka. Pre deti to bol tiež vzácny zážitok 
a až po tomto precítili, čo sa vlastne v koncentračnom tábore 
dialo. Šťastím v nešťastí možno nazvať skutočnosť,  že tento 
človek a aj jeho rodičia to peklo prežili,  jeho oslobodila 
sovietska armáda a rodičov americká. V máji sme navštívili 
Poľsko ešte raz, bolo už oveľa teplejšie, deti videli tie isté 
miesta, zapálili sme sviečky aj v Krakove pri kríži na pamiatku 
Katyni, pozreli sme si  aj zábavný park Dinaldia (rozhodli sme 
sa, že tento si zaslúži  samostatný výlet niekedy v budúcnosti) 
a plní zážitkov sme sa večer vrátili na domov. 

Z týchto zaujímavých podujatí sme  pripravili výstavku 
v Galérii Slniečko, na ktorú srdečne pozývame všetkých, ktorí 
s nami neboli.   

Ďalším naším podujatím pre žiakov ZŠ Kurima bola 
návšteva Botanickej záhrady v Košiciach. Keďže bol práve Deň 
otvorených dverí, mohli sme si nielen popozerať všetko, čo sa 
tam nachádza, ale aj zakúpiť rôzne rastlinky, kvety či kry. 

Český herec a zabávač Miroslav Donutil nás svojim osobitým 
vystúpením zabavil a hlavne rozveselil na svojom turné          
po Slovensku a my sme mali možnosť vypočuť a vidieť ho 
v Prešove.  

V areáli CVČ často vidieť mamičky so svojimi ratolesťami, 
pripravujeme pre ne rôzne podujatia, prispôsobené veku 
detí. Takto bolo aj počas jedného pekného štvrtkového 
popoludnia, kde sa ich niekoľko zišlo na opekačke v altánku. 
Deti mali k dispozícii  celý areál, zahrali sa, obdivovali naše 
zvieratká a mamičky sa mohli porozprávať, vymeniť si  
skúsenosti či poradiť si, ako to už na takýchto stretnutiach 
býva. 

Symbolom mája je láska, najviac ju práve vtedy prejavujeme 
svojím mamičkám a babičkám. My sme v tomto duchu 
spoločne so žiakmi  4.A pripravili pekný program v divadelnej 
sále  CVČ pre našich najdrahších. 

Mnohé pekné podujatia ešte na našich členov čakajú aj         
v  júni, ale aj počas prázdnin. Ak máte záujem sa ich zúčastniť, 
navštívte našu webovú stránku alebo CVČ a tam sa  dozviete 
všetko potrebné. 

/hs/ 
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V máji oslavujeme také 
krásne  sviatky ako Deň 

matiek a Deň rodiny. Aby 
sme našim škôlkarom ešte viac priblížili, 

kto do ich rodiny patrí, uskutočnili sme spoločné 
stretnutie rodičov s deťmi. A dali sme mu názov 

DEŇ RODINY. 
V priebehu týždňa deti doma kreslili spolu s rodičmi a súrodencami 

svoju rodinu. Z týchto prác sme potom urobili výstavku na školských 
dvoroch. V utorok 24.mája slniečko pekne svietilo a my sme sa popoludní 
stretli s rodičmi na školskom dvore. Riaditeľka školy Daniela Roguľová 
všetkých srdečne privítala a zároveň oboznámila rodičov s priebehom 
osláv DŇA RODINY. Deti zaspievali hymnu  OVOCNÍČKOVIA a potom sa 
rozišli spolu so svojimi rodičmi na jednotlivé stanovištia. Tam ich čakali 
súťažné hry a plnenie rôznych úloh. Úlohu plnili vždy rodič s dieťaťom.         
Za splnenú úlohu deti dostávali symbol každej triedy - jahodu, čerešňu, 
jablko, slivku a marhuľu. Všetky deti s rodičmi mali absolvovať päť 
stanovíšť, čiže mali nazbierať päť symbolov.  

Na školskom dvore nás už čakala riaditeľka školy, ktorej sme ukázali 
nazbierané symboly. V areáli materskej školy sa medzi rodičmi a deťmi 
celé popoludnie šírila príjemná pohoda. Deti a rodičia sa navzájom 
povzbudzovali, pokrikovali a veselo si spievali. Zábava pokračovala ďalej 
pri občerstvení. Deťom najviac chutili opekané klobásky a všelijaké 
dobroty, ktoré im prichystali mamičky. Samozrejme, že nechýbali ani tanec, 
hudba a dobrá zábava pri pestro ozdobenom „máji“. No a najväčším 
potešením pre všetky deti bol krst ihriska s umelou trávou ovocnými 
cukríkmi. Deti cukríky zbierali a na novom ihrisku sa dosýta vyšantili. 
Podvečer sme sa spokojní a mierne unavení vracali do svojich domovov. 

Autor: Anna Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deti z MŠ pripravené súťažiť          Foto: autor 
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Vo štvrtok 19. mája si dievčatá 
z prípravných oddelení v MŠ vyskúšali rolu 
mamičky, ktorá sa stará o svoje bábätko. 
Zúčastnili sa totiž nesúťažnej prehliadky 
MISS BÁBIKA. Najprv sa predstavila 
každá mamička svojím menom 
a priezviskom a tiež nám prezradila aj 
meno svojho bábätka. Potom 
prednášali svojmu dieťatku básničku 
a zároveň zaspievali uspávanku, aby 
bábätko uložili spať. Keď bábätko 
zaspalo, mali za úlohu pripraviť ovocnú kašu s piškótami 
a tiež museli stihnúť vyprať bielizeň a zavesiť na šnúru. 
Musím povedať, že všetky úlohy budúce mamičky hravo 
zvládli a za to si zaslúžili pekné odmeny a diplomy. 

 
Autor: Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budúce mamičky predviedli svoje zručnosti      Foto: autor 
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V poslednom čase sa  zvyšuje frekvencia výskytu slova 
nezamestnanosť v našom slovníku. Byť nezamestnaný, byť bez 
práce nie je vábna situácia človeka. Nezamestnanosť je slovo, 
ktoré nás  denne straší, pretože nezamestnanosť znamená         
pre rodiny finančnú neistotu a nepokoj. Ak je niekto z rodiny 
dlhšie bez práce, znamená to, že finančné prostriedky 
dochádzajú, že nie je čím zaplatiť byt a chýbajú peniaze na 
ošatenie a stravu. Rodiny sa tak zmietajú v kríze a zákonite 
dochádza ku konfliktom, ktoré poznačia ich život a tým aj život 
celej našej spoločnosti.  

Dá sa predísť tomu, aby človek stratil prácu? Asi ťažko, 
nezamestnanosť je dilema, ktorá nás dnes ťaží všetkých. Denne 
sa dozvedáme z médií, že mnohé firmy a organizácie musia 
znižovať stavy svojich zamestnancov alebo sú úplne v likvidácii. 
To znamená, že nezamestnanosť narastá, kríza sa prehlbuje 
a mnohé rodiny sú nešťastné. Iste, nič s tým neurobíme, 
môžeme iba polemizovať. Môžeme však svojim deťom dôrazne 
poukázať na význam vzdelania, aby včas pochopili, že svet patrí 
múdrym a vzdelaným ľuďom, že vzdelanie im otvorí dvere 
k zamestnaniu a do sveta vôbec. Musia však študovať, odborne 
rásť a nezabúdať na cudzie jazyky. Iste, nie všetci sme 
pripravení byť lekármi alebo inžiniermi. Môžeme však byť dobrí 
v nejakom remesle, stať sa dobrými odborníkmi, vyhľadáva-
nými majstrami a tak si zabezpečiť denný chlieb. Dôležité je 
nájsť si v živote niečo, čo vieme robiť dobre a s láskou. Možno 
tak nezamestnanosť nezaklope na naše dvere. Téma nezamest-
nanosti nás trápi všetkých a práve preto ma zaujíma. Viem aké 
ťažké je dnes nájsť si prácu. Aké je dôležité mať zamestnanie, 
lebo stála práca je istota príjmu, istota, že rodina dostane to, čo 
potrebuje.  

 

ooooo  Anna Mitaľová  ooooo 
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Výsledky súťaží 
   

Gitarová súťaž v Bojniciach-2011 Vyučujúci 

Jakub Kniš 2.miesto zlaté pásmo Vladimír Varga 

Martin Vavrek 3.miesto zlaté pásmo Valér Futej 

   

Akordeónový festival Giraltovce 2011 Vyučujúci 

Matúš Krištof 2.miesto 1.kategória Katarína Cinová 

Maroš Hliboký 2.miesto 2.kategória Ingrid Michalková 

Lenka Michlíková 2.miesto 2.kategória Peter Zajac 

Kristína Daňková 3.miesto 2.kategória Ingrid Michalková 

Andrea Foltínová 2.miesto 4.kategória Ingrid Michalková 

   

Klavírna jar v Stropkove-2011 Vyučujúca 

Alexandra Vaňková 2.miesto 1.kategória Iveta Zajacová 

Marcel Daňko 2.miesto 1.kategória Iveta Zajacová 

Jozef Kovalčík 1.miesto 2.kategória Iveta Zajacová 

Dominika Šinaľová 1.miesto 3.kategória Iveta Zajacová 

   /ZUŠ/ 
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Čítanie je veľmi dôležitou schopnosťou, 

nevyhnutnou pre to, aby sa dieťa mohlo 
vzdelávať a úspešne pripravovať na budúci 
život. 

Čítanie podporuje fantáziu a tvorivosť, 
obohacuje nás o nové poznatky, zlepšuje našu 
slovnú zásobu a je tiež  nevyčerpateľným zdrojom 
inšpirácie.  

Dôležité je, aby dieťa vnímalo čítanie ako zábavu 
a malo z neho radosť. Preto je potrebné ponúknuť deťom 
veľa podnetov, ukázať im, že veľa informácií nájdu aj 
v knihách a všeobecne rozvíjať u nich pozitívny postoj 
k čítaniu a knihám.  

Centrum  pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie vo Svidníku realizovalo v mesiacoch marec - apríl depistáž 
(úvodné, včasné vyšetrenie) s cieľom monitorovať čítacie schopnosti 
žiakov 1. ročníka ZŠ vo Svidníku, Giraltovciach a v Kračúnovciach. Účelom 
tohto vyšetrenia bolo včasné podchytenie žiakov s poruchami čítania 
s následnou diagnostikou dyslexie.     

Podľa oficiálnej definície, prijatej Svetovou neurologickou federáciou        
v roku 1968, je vývinová dyslexia  špecifická porucha, prejavujúca sa 
neschopnosťou naučiť sa čítať napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva 
bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu 
príležitosť. Je podmienená poruchami v základných poznávacích 
schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu. Inými 
slovami - dyslexia je taká porucha, ktorá sa prejavuje už v počiatočných 
ročníkoch školskej dochádzky, pričom jej náprava sa v bežných 
podmienkach školy dá pomerne ťažko zvládnuť. U detí s takouto poruchou 
môžeme vidieť niektoré typické zvláštnosti, napríklad: ťažkosti v poznávaní 
jednotlivých písmen, zámena písmena za iné, tvarovo, prípadne zvukovo 
podobné (napríklad : b-d-p; a-e; m-n; k-h; k-b; p-j; š-s; č-c; a podobne). 
Ďalej sa stretávame s tým, že takéto deti majú ťažkosti pri spájaní hlások 
do slabík, slabík do slov, ťažko čítajú slová, v ktorých sa vyskytuje skupina 
spoluhlások (napríklad: stôl, tráva, plný, obdobie, hmla a podobne), ktoré 
komolia, prípadne do slov vsúvajú hlásky, ktoré sa tam nevyskytujú. 

Počas depistáže bola sledovaná  hlavne kvantitatívna zložka čítania 
s následným rozborom chýb (najčastejšie: dvojité čítanie – šeptom,          
po hláskach a potom nahlas; zámena tvarovo a zvukovo podobných 
písmen, plynulosť, tempo a pod.). Súčasťou depistáže bolo aj logopedické 
vyšetrenie.  

Väčšina sledovaných žiakov čítala veľmi dobre a čítacie schopnosti 
získala na základe bežných pedagogických metód, čo je určite veľkou 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
29 

zásluhou vyučujúcich, ale aj rodičov. U niekoľkých žiakov sme spozorovali 
problémy pri čítaní, tí potrebujú špeciálny prístup a cvičenia na upevňova-
nie analýzy a syntézy v čítaní,  aby mohli získať primerané čítacie 
schopnosti. Je dôležité, aby rodičia boli informovaní o čitateľskej zručnosti 
svojich detí. Ak má žiak problémy s čítaním, včasné diagnostikovanie 
poruchy môže predísť ťažkostiam vo vyšších ročníkoch, kde je vyučovací 
proces čoraz náročnejší na čítanie. Spoliehať sa na to, že časom sa dieťa 
naučí čítať samo, nie je rozumné riešenie. Žiak, ktorému sa nedarí 
zlepšovať sa v čítaní čoraz dlhšie, hľadá výhovorky, aby nemusel čítať 
a získava celkový odpor k učeniu. 

V prípade záujmu rodičov bližšie informácie poskytneme v Centre 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku 
(budova Obv.úradu, pavilón C), alebo na detašovanom pracovisku 
CPPPaP Svidník v Giraltovciach, Dukelská...57/64 (Dom služieb), osobne 
alebo na tel.č. 054/75 22367, 0911 828 377. 

 
Vladislav Artim 

riaditeľ CPPPaP Svidník 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Proti vlnačke zasahujeme už po zistení 
voskovými vláknami chránených kolónií na konárikoch jabloní 
prípravkami BI-58 NURELLE a Rinimor. 

Tesne pred kvitnutím ošetríme vinič proti perenospore a múčnatke 
bez ohľadu na priebeh počasia. Druhý preventívny postrek urobíme 
hneď po odkvitnutí alebo do dvoch týždňov prípravkami Delan, Tanos, 
Quadris, Zato a Skarit. 

Od polovice mesiaca začíname s preventívnymi postrekmi          
proti fytoptóze a septorioze prípravkami Acrobat, Kuprikol, Ridomil 
a Tanos. 

V priebehu júna sa očakáva výskyt vošiek na zelenine. S postrekmi 
začíname čo najskôr po ich zistení prípravkami Actara, Decis, Nurelle 
a Karate. 

V júni nie je ešte neskoro na výsev cukety, uhorky a fazule. Ak majú 
dostatok vlahy a tepla, vyklíčia za niekoľko dní a o niekoľko týždňov 
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prinesú prvé plody. Pre rajčiaky, papriku a ľuľok je už neskoro          
na výsev, ale ak zoženiete sadenice, môžete vysádzať a s úspechom       
o mesiac zbierať. Vysaďte len sadbou, ktorá je už zvyknutá na letné 
sako. Aj keď mrkvu nájdete skoro v každej záhradke, mnoho 
záhradkárov nevie, ktorý termín je pre výsev neskorej mrkvy 
najvhodnejší. Fajnšmekri odporúčajú výsev medzi 10. a 15. júnom. 

O zemiakoch každý vie, že nahrnutie pôdy v správnom čase podporí 
tvorbu hľúz. Pri iných druhoch zeleniny táto zásada upadla                
do zabudnutia. Pritom nahrnutie pôdy ku koreňovému krčku rastliny 
povzbudí rast koreňov, zaistí látku v pôde a upevní rastlinu. Okamžite 
reagujú rajčiak, uhorka a kapusta.  

ooooo  Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 
 
 

Chcem sa touto cestou poďakovať redakčnej rade, ale 
predovšetkým pánovi Miroslavovi Deutschovi, za veľmi pekný 
článok, ktorým sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny 
pána Jána Sabola, giraltovského rodáka, veľkého športovca - 
vynikajúceho futbalistu, ale predovšetkým skvelého človeka. 

 
dcéra  Slávka Vojčeková 

 
 
  
 
 
 
1.6.20110 - Medzinárodný deň detí  

Park mieru 
 
4.-5. júna 2011 - 20. Folklórny festival topľanskej doliny 

amfiteáter 
 
22.júna 2011 - Juvenalis – prijatie najlepších žiakov škôl 

zasadačka MsÚ 
 
28.júna 2011 - Prijatie jubilantov  

Obradná sieň MsÚ 
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V súťažnom ročníku 2010/2011 Oblasť – Východ sa zúčastnilo 
16 družstiev : 

Naše dievčatá  
TJ SOKOL GIRALTOVCE 
v zložení:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boli vylosované do základnej skupiny „B“ s výsledkom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por.č. Priezvisko Meno 

1. Bosáková Bianka 
2. Čabalová Eva 
3. Ivanová Timea 
4. Mitaľová Dajana 
5. Mitaľová Simona 
6. Paľová Viktória 
7. Pavliková Kristína 
8. Sotáková Kamila 
9. Šimková Beáta 

10. Šimová Júlia 
11. Štrusová Silvia 
12. Zajacová Lívia 
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Družstvá Giraltovce a Prešov postúpili do ďalšej časti súťaže z 1. 
A 2. miesta do skupiny „E“ s výsledkom: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ďalšej časti dlhodobej súťaže, zo skupiny „E“ 3.a 4.družstvo, 

(Kežmarok a Giraltovce) sa dostali do záverečnej skupiny „H“ o 5.-
8.miesto s výsledkom: 

 
 
 
 
 
 
 
  
Takže v celkovom hodnotení družstiev naše dievčatá obsadili 

historicky najlepšie umiestnenie v súťaži starších žiačok, pekné 
6.miesto z 16 družstiev majstrovstvá SR, Oblasť – Východ. 

 
Celkové poradie dlhodobej súťaže majstrovstvá SR, Oblasť – 

Východ 2010/2011: 
 
1. Spišská Nová Ves A 
2. Svidník A 
3. Stropkov A 
4. Prešov 
5. Snina 
6. Giraltovce 
7. Kežmarok 
8. Vranov nad Topľou 
9. Stropkov B 
10. Spišská Nová Ves C 
11. Spišská Nová Ves B 
12. Svidník B 
13. Humenné 
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14. TU Košice 
15. Trebišov 
16. Bardejov 
 
V budúcom ročníku 2011/2012 plánujeme, pokračovať 

v súťaži kadetiek a mladších žiačok.  
Tréner:  Miroslav Jackanin 

Štatutár: Alena Tolinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staršie žiačky                                                     foto: Ladislav Lukáč 
 
 
 

Futbalisti MFK Slovan 
Giraltovce udivovali futba-
lovú verejnosť skvelou jarnou sériou bez prehry. Od začiatku 
novembra do konca mája nepoznali premožiteľa a to je skutočne 
obdivuhodný výkon. Na začiatku to bola košická Lokomotíva,          
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s ktorou Giraltovčania prehrali v Družstevnej 0:3 a potom to          
od zápasu s Vysokými Tatrami išlo ako po masle. Slovanisti si 
zgustli na jedenástich súperoch. Azda len domáca remíza s Krásnou 
mala veľmi horkastú príchuť,  ktorú funkcionári Slovana cítia 
v ústach ešte aj teraz. V tomto zápase chýbalo potrebné nasadenie 
a bojovnosť a aj keď to bol najslabší jarný súper, ukoristil si 
v Giraltovciach bod, s ktorým paradoxne nebol spokojný. V úplne 
opačnom lesku sa Giraltovčania predstavili o dva týždne neskôr 
proti rezerve Moldavy. Bol to súboj, v ktorom sa  hralo o postupovú 
priečku a prípadná prehra by vyradila Moldavu z hry o postup            
do druhej ligy. Domáci futbalisti sa tentoraz vypli k svojmu 
najlepšiemu výkonu a silného protivníka porazili 2:1, pričom hrali 
oduševnene s veľkým nasadením a potrebnou kvalitou. Veď to 
priaznivci Slovana aj patrične ocenili. Bol to akýsi návrat do starých 
časov a Giraltovce po zápasoch so Spišskou Novou Vsou, 
Stropkovom (dva razy), Popradom, Moldavou A, Bardejovom 
konečne vyhrali aj VEĽKÝ zápas s favoritom hrajúcim o postup. Aj 
stretnutia na súperových ihriskách priniesli pozitíva. Veď sa 
nestáva často, aby súperi vyhrávali vo Veľkom Šariši. Slovan to 
však opäť dokázal a najviac hrajú pivovarníci o záchranu v III. lige. 
Aj remíza vo Vyšnom Opátskom ( 2:2 ) je veľmi cenná, lebo ide 
o mužstvo z hornej časti tabuľky.  

Každá séria má svoj koniec a aj tá giraltovská musela skončiť. 
A keďže sa to stalo u susedov v Stropkove, nemusí  to Giraltovčanov 
veľmi mrzieť. Tesla hrala totiž ešte o existenciu v tretej lige a podľa 
toho to v druhom polčase aj vyzeralo. Slovan obstál so cťou proti 
klubu, ktorý aj napriek zlej súčasnosti patrí medzi popredné nielen  
vo východoslovenskom regióne. 

Dej zápasu nakoniec vzal do rúk asistent rozhodcu, ktorý najprv 
ako jediný človek na štadióne „videl„ Vojtovu reakciu  a následný 
perfektný herecký kúsok domáceho útočníka (Lukáš Vojta dostal  
na jeho pokyn červenú kartu), aby o niekoľko minút neskôr 
„nevidel“ ofsajdové postavenie troch hráčov Tesly. (z tohto momentu 
padol tretí gól do siete Slovana). Takéto  „ omyly“ však ku futbalu 
patria. 

Záver súťaže môže priniesť ešte rôzne prekvapenia, ale          
pred Slovanom stojí jasná úloha, úspešne zabojovať o tretiu 
priečku. Bola by to pekná bodka za vydarenou sezónou. 

Miroslav Deutsch 
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  V dňoch 14.-15.5.2011 sa v Kružľove (okres Bardejov) už         

po druhýkrát konali Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji. 
Súťažilo sa v dresoch aj bez dresov - kategória RAW. Tieto 
majstrovstvá prebehli pod hlavičkou federácie WPC/GPC 
a organizátormi boli obec Kružľov a KSTaK Matej Bardejov. 
O medaily sa pobilo 52 pretekárov a Giraltovčania opäť bodovali. 
V kategórií do 56 kg si zlatú medailu vybojoval Tadeáš Bendík,  
najľahší pretekár súťaže, ktorý prekvapil mŕtvym ťahom 115 kg. 
Bola to jeho prvá súťaž. Takisto prvá súťaž v silovom trojboji boli 
tieto majstrovstvá aj pre Gabriela Matika. Gabriel sa pripravoval 4 
mesiace a na súťaž sme išli s úmyslom urobiť slovenský rekord. Tak 
sa aj stalo, aj keď Gabriel skončil na druhom mieste, svoj cieľ 
splnil,  výkonom 160,5kg vytvoril nový slovenský rekord. V kategórii 
do 82,5 kg sme mali dvoch borcov a aj oni boli úspešní. Prvé miesto 
obsadil  Dávid Pankuch trojbojom 620 kg a európskym rekordom 
190 kg v tlaku na lavičke. Tretie miesto a bronzovú medailu získal 
Matúš Bendík výkonom 530 kg. Veľmi napínavá bola kategória do 
90 kg, o medailu sa bojovalo do posledného pokusu. Pred  ním 
viedol Gabriel Grega /PWL CVČ Giraltovce/ pred Dominom 
Koršinským z Rožňavy. Ale ako sa vraví, kde sa dvaja bijú, tretí 
víťazi a tak to bolo aj teraz.  Na posledný pokus si David Bendík 
nechal naložiť 235 kg, s prehľadom ich zvládol a stal sa majstrom 
Slovenska. Na druhej priečke sa umiestnil Grega, na tretej 
Koršinský. Štvrtý skončil Patrik Gajdoš, tiež pretekár PWL CVČ 
Giraltovce. David Bendík využil šancu štvrtého pokusu,  na činku si 
nechal naložiť 251 kg a prekonal slovenský rekord Domina Kačalu. 
Domino sa týchto majstrovstiev zúčastnil iba ako divák. Jarnú 
sezónu vynecháva a pripravuje sa na Majstovstvá sveta GPC, ktoré 
sa budú konať na jeseň v Írsku.  

V druhom súťažnom dni sa v kategórií do 100 kg  predstavil 
dorastenec Vladimír Švec, ktorý vybojoval svoje prvé zlato. 
V kategórií do 110 kg mali giraltovčania svoje posledné želiezka 
v ohni. Medzi juniormi to bol Matúš Čorba, ktorý vybojoval zlato 
rovnako ako  v kategórií open muži Marek Pavúk výkonom 765 kg. 

 V absolútnom hodnotení dorastencov skončil na prvom mieste 
Dávid Pankuch  /PWL CVČ Giraltovce/ pred  Martinom Sobekom 
a Danielom Jurčom /obaja z Bardejova/. 
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V absolútnom hodnotení juniorov skončil Matúš Čorba na treťom 
mieste. Prvý bol Matúš Fabini /Jamník/ a druhý Maroš Ďurkovič 
/Sečovce/. V open kategórii bez rozdielu hmotnosti bol prvý  Daniel 
Kurila, druhý  Marek Biroš /obaja z Bardejova/ a tretí Marek Pavúk 
/PWL CVČ Giraltovce/. Medzi ženami dominovala Júlia Kostúrová 
/Bardejov/ pred Monikou Petrovskou /Komárno/. 

Masters kategóriu vyhral Vitalij Vrábel /Jamník/                     
pred Klementom Feketem /Rožňava/ a Stanislavom Jurčišinom 
/Košice/. 

 
Na Majstrovstvá Európy GPC v Maďarsku, ktoré sa budú konať 

v dňoch od 12.-19.6.2011, boli nominovaní títo pretekári PWL CVČ 
Giraltovce: v tlaku Igor Kucirka, Dávid Pankuch, Matúš Čorba a 
v silovom trojboji Matúš Bendík, Gabriel Grega. 

 
Pretekári PWL CVČ Giraltovce sa chcú poďakovať za podporu 

riaditeľovi CVČ Giraltovce Jánovi Vookovi, primátorovi mesta 
Giraltovce Jánovi Rubisovi, firme  Kovošrot Michal Gajdoš 
Mlynarovce  a webovej stránke www.arspiman.estranky.sk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentanti CVČ Giraltovce          Foto: autor 

http://www.arspiman.estranky.sk
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Po dlhej trojmesačnej príprave sa na Majstrovstvách Slovenska 
v kulturistike dorastencov vo Svidníku predstaví aj Peter Vojtek, 
pretekár BOFIP CVČ Giraltovce. Peťo makal poctivo, dodržiaval tréning 
aj diétnu stravu a chytá skvelú formu. Ak sa nám vydarí konečná fáza 
prípravy, Peťo bude bojovať o medaily. Je začiatočník, má za sebou 
pohárové súťaže, ktoré absolvoval na jeseň, tam získal druhé a tretie 
miesto. Na súťaž sa pripravuje spolu so svojím bratom Adamom, ktorý 
minulý rok získal v tej istej kategórií 
striebro. Adam je v príprave na Maj-
strovstvá Slovenska juniorov v Zuberci. 
Tam sa predstavia aj bodyfitnesky 
a Giraltovčania  budú zastúpení  Beátou 
Vojtekovou. Bea už skoro rok trénuje 
pod kontrolou svojho trénera.  

Súrodenci sú výnimoční tým, že majú 
skvelé predpoklady pre tieto športy, sú 
disciplinovaní a cieľavedomí. Pod vede-
ním Mareka Pavúka chcú zabojovať 
o popredné miesta. 

 
Peter Vojtek 

 
 
 
   
 
Výprava tlakárov z PWL CVČ Giraltovce sa 30.4.2011 zúčastnila 

v okresnom meste  Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke 
federácie GPC/WPC. Ako je už tradičné aj na týchto pretekoch, boli 
výkony našich chlapcov špičkové. Padali slovenské, európske aj 
svetové rekordy. Na súťaž vyrazili chlapi o 6:30 hod, do Svidníka to 
je z Giraltoviec len 30 km ,takže v pohode stíhali váženie o 7:00 hod. 
Každý sa zmestil do svojej kategórie a mohla sa začať bitka 
o medaily. 

Začínali pretekári RAW, čiže bez dresov, v tejto kategórii sme tam  
mali štyroch pretekárov. Gabriel Matik, dorastenec do 60 kg, 
zatlačil 65 kg a získal prvé miesto v tejto kategórii napriek tomu, že 
to  bol to jeho prvý pretek. Ako druhý sa predstavil Patrik Gajdoš, 
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v kategórií dorastencov do 82,5 kg  zatlačil 120 kg. Tomáš Mihálik, 
ktorý súťažil v kategórií do 90 kg, získal výkonom  130 kg prvé 
miesto. V open kategórií súťažil Marcel Vasilenko, ktorý zatlačil  
110 kg.  

Po krátkej prestávke sa pokračovalo v súťažení, ale tu už začínali 
borci v dresoch. Medzi prvými sa predstavil Igor Kucirka, ktorý 
súťažil v kategórii dorastenci do 75 kg získal suverénne prvé miesto 
a výkonom 200 kg sa postaral o nový  svetový rekord. V kategórii  
do 82,5 kg sme mali 2 pretekárov Dávida Bendíka, ktorý zatlačil 
svoje osobné maximum 155 kg a Dávida Pankucha, ktorý zatlačil 
185,5 kg, čo je nový slovenský rekord. V hre sme mali aj ďalších 
dorastencov, v kategórii do 90 kg sa predstavil iba 16- ročný Gabriel 
Grega a zatlačil 150 kg a v kategórií do 100 kg  Vladimír Švec 
zatlačil 120 kg. Medzi juniormi nás zastupoval   Matúš Čorba, ktorý 
zatlačil 190kg, čím vytvoril nový slovenský rekord.  

V absolútnom hodnotení dorastencov na prvom mieste skončil 
Igor Kucirka pred Dávidom Pankúchom /obaja PWL CVČ 
Giraltovce/ a tretím Miroslavom Čabom /Pro body Lučenec/.         
Na naše pomery neskutočným výkonom sa predviedol Peter 
Mlynarčik, ktorý v kategórii do 140 kg zatlačil svetový rekord       
364 kg. Peťo je z Lučenca a je to špička v slovenskom benchpresse.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výprava tlakárov zľava G. Grega, T. Mihalík a I. Kucirka 

ooooo Texty a fotky: Marek Pavúk 
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Lindu Liptákovú 
 
 
 
 
 
Martin Cihoň  - 75      Božena Kmecová  - 55 
Juraj Ondusko - 70      Mária Zorská   - 55 
Vladimír Šamko - 65      Tibor Daňo    - 50 
Tomáš Mitaľ  - 65      Peter Vojs    - 50 
Mária Hliboká  - 65      Jozef Hvozdovič  - 50 
Dušan Kurej  - 60      Jaroslav Vajda  - 50 
Kveta Kurejová - 60      Ladislav Tomko,Ing. - 50 
Irena Jurčová  - 60      Ján Kecer    - 50 
Helena Ciganová - 60      Milan Kurečaj   - 50 
Jozef Janoško  - 55      Edita Katriňaková - 50 
Juraj Kopecký  - 55      Anna Štincíková  - 50 
Božena Pavúková - 55      Mária Miheličová  - 50 
 
 

 
 

 
 

Martin Bednár  -  Beáta Gazdová 
Giraltovce        Tušice 

 
Michal Michalovčík  -  Daniela Goliašová 

  Svidník          Giraltovce 
 
Štefan Daňo  -  Mária Kraková 
   Giraltovce           Veľkrop 
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Katolícka fara                         Foto: archív, Mária Osifová 
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