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Ako rýchlo letí čas, si často 

ani neuvedomujeme. Až          
pri krátkom pozastavení sa 
v čase vianočných sviatkov si 
mnohokrát uvedomíme, že je tu 
koniec roka, že je čas zhodnotiť 
svoju prácu i klásť si nové ciele 
či predsavzatia do nového roka. 

Vážení spoluobčania, 
dovoľte aj mne v krátkosti 

zhodnotiť svoju prácu počas 
roka 2011 a oboznámiť Vás        
s najzákladnejšími cieľmi na rok 
2012. 

V roku 2011 bolo hlavnou 
úlohou dokončenie revitalizácie 
pešej zóny, pokračovanie 
v separácii odpadu, a to 
zakúpením novej techniky 
(MAN, NEW HOLLAND, 
miešačka s drvičkou, 30 ks 

kontajnerov, lis na plasty), dokončenie kanalizácie na ul. Kpt. 
Nálepku. V októbri sa začala rekonštrukcia polikliniky 
s rozpočtovým nákladom 1,5 mil. €. Mesto bolo úspešné aj 
v mnohých projektoch  (čistenie vodných tokov (Topľa) – január 
až jún, budovanie hrádzok na priľahlých lesných potokoch – máj 
až október). Z vlastných finančných prostriedkov sme 
rekonštruovali Dom smútku v hodnote cca 20 000 € a dokončili 
sme rekonštrukciu športovej haly s rozpočtom 150 000 € 
z vlastných zdrojov. Zabezpečovali sme hladký chod mesta 
v oblasti školstva, zdravotníctva, či kultúrno-športových aktivít 
občanov. 

     Na rok 2012 sú základnými prioritami: rekonštrukcia 
chodníkov v meste, výstavba chodníka na  Bardejovskej ulici, 
rekonštrukcia starej budovy MsÚ na námestí a získanie 
finančných zdrojov na pokračovanie prác na výstavbe plavárne. 

Milí spoluobčania, 
chcem Vám a Vašim rodinám na prahu nového roka 2012 

popriať pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a porozumenia, aby ten 
nový rok bol pre nás všetkých lepší ako ten, s ktorým sa lúčime. 

          Ján Rubis, primátor mesta 
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Posledné zasadnutie  mestského zastupiteľstva sa konalo v tomto 

roku za prítomnosti 10-tich poslancov.  Rokovalo sa o návrhu 
programového rozpočtu na rok 2012 a  návrhu dodatku 
Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach 
a poplatkoch. Poslanci schválili navýšenie poplatku za vývoz TKO 
z 13,28 € na 14,01 €, čo je nárast o 5%, kým návrh na zvýšenie 
miestnych dani neprešiel. 

Návrh rozpočtu predkladala vedúca finančného oddelenia Iveta 
Kurčová, ten poslanci schválili. Ráta sa s príjmami vo výške 
3 736 375 €, z toho bežné príjmy 3 581 875 €, kapitálové príjmy 
68 000 € a finančné operácie vo výške 86 500 €. Celkové výdavky 
sú vyrovnané s príjmami, z toho bežné výdavky  vo výške 3 209 867 
€, kapitálové 436 508 € a finančné operácie vo výške 90 000 €.      
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu bolo kladné. 
Mestská rada a finančná komisia odporučili tento rozpočet schváliť. 

Ďalšími dôležitými bodmi, ktoré poslanci prerokovali a schválili, 
boli návrhy VZN, ktorými sa vydávajú Trhové poriadky                 
pre príležitostné trhy v meste a pre predaj výrobkov 
a poskytovaných služieb. Dôraz sa kládol  hlavne na podmienky 
predaja, hygieny a sortimentu, ktorý sa môže alebo nemôže 
predávať. Schválené boli aj podmienky,  za ktorých sa odpredávajú 
pozemky mesta pre výstavbu polyfunkčného objektu a dvoch 
bytových domov a za akých podmienok sa uskutoční  vypísanie 
verejnej súťaže. 

Prerokovaná bola aj otázka bytovej politiky majetku mesta 
v ktorého väčšej časti bývajú sociálne slabší obyvatelia. Problém je 
hlavne v tom, že  mnohí nájomníci dlhodobo neplatia za služby 
spojené s bývaním. V bytových domoch je potrebne vykonať opravy 
a údržbu. 

MsZ schválilo Plán zasadnutí rady zastupiteľstva na rok 2012 
a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok budúceho roku. Konateľ  
Mestského podniku služieb Ján Magdoško predkladal  Plán zimnej 
údržby.  

Poslanci v interpelácií zaujali stanoviská a názory k veciam 
verejným, kultúrnym a športovým, o ktorých môžete nájsť 
informácie na internetovej stránke mesta www.giraltovce.sk. 

V Rôznom odznela aj informácia o stave prác I. etapy výstavby 
protipovodňovej hrádza a múru  pri rieke Topľa v intraviláne mesta. 
Práce na tomto úseku boli pozastavené a konateľovi spoločnosti 
pánovi Jánovi Magdoškovi  bolo uložené zvolať valné zhromaždenie  
do 31.12.2011. 

                                                                ooooo     Alena Kmecová 

http://www.giraltovce.sk
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1. Na základe oznámenia hliadka MsP preverila v noci 21. 
novembra oznámenie o rušení nočného kľudu v bytovom dome 
na Fučíkovej ulici. Vec bola  na mieste vybavená dohovorením 
s poučením o postihu v konaní o priestupku, ak by došlo 
k opakovaného rušeniu nočného kľudu. 

2. Za neoprávnený záber verejného priestranstva                           
na Hviezdoslavovej ulici uložila hliadka priestupcovi na mieste 
blokovú pokutu. 

3. Hliadka MsP prijala 25.novembra 2011 oznámenie o úniku 
plynu z bytu na Dukelskej ulici a o možnom nebezpečenstve 
otravy či výbuchu.Vykonaná previerka oznámenie nepotvrdila. 

4. Príslušník MsP 28.11.2011 vykonal besedu so žiakmi SSOŠ 
v Giraltovciach na tému návykové látky a prevencia, ktorej sa 
zúčastnilo  celkom 33 žiakov. 

5. V sobotu  3. decembra 2011 hliadka MsP spoločne s hliadkou 
OO PZ v Giraltovciach vykonala kontrolu reštauračných 
a pohostinských zariadení na území mesta. V čase kontroly 
nedošlo k porušeniu stanovených predpisov. 

6. V období od 16.11.2011 do 16.12.2011 hliadka MsP zrealizovala 
na území mesta odchyt psov bez majiteľa celkom v troch 
prípadoch. V jednom prípade po vyhlásení v mestskom rozhlase 
si majiteľ vyzdvihol svojho psa. Ostané psy boli umiestnené do 
ochrannej karantény firmy Hunter. 

7. Za uvedené obdobie hliadka MsP vybavila na mieste v blokovom 
konaní spolu 10 vodičov za ich protiprávne konanie a na úseku 
verejného poriadku uložila tri blokové pokuty. 
 
V závere tohto príspevku mi dovoľte, aby som Vám  v mene 

celého kolektívu MsP poprial do nového roku 2012 veľa zdravia, 
šťastia, božieho požehnania, pohody,  osobných a pracovných 
úspechov.    

                                                           ooooo     Ondrej Cina 
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 počasie v decembri vôbec nenasvedčovalo tomu, že sa blížia       
vianočné sviatky? Až koncom mesiaca k nám zaletelo pár vločiek. 
Mierna a aj málo vlhká zima nepraje roku nasledujúcemu, lebo 
ako tvrdí pranostika: Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok 
nato beží. 

 všetky deti na námestí privítal 6. decembra Mikuláš spolu          
so svojou družinou  a rozsvietil vianočný stromček? Na jeho povel 
sa rozsvietil aj takmer dvojmetrový snehuliak, ktorého mestu 
venovala firma GASMONTA s.r.o. z Vranova nad Topľou. O pár 
dní neskôr našu fontánu dozdobila aj fontána vianočná, ktorú 
venovala tá istá firma. Obidve tieto dekorácie námestia stáli 
sponzora cca 3.000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mesto Giraltovce každoročne zachováva tradíciu verejných osláv 
príchodu nového roka ohňostrojom? Pár minút pred polnocou  
zaželal primátor Ján Rubis  občanom mesta,  aby  nový rok bol 
pre všetkých lepší ako ten, s ktorým sa lúčime a po jeho 
príhovore nasledoval očakávaný ohňostroj. Tohtoročný bol 
z dôvodu úsporných ekonomických  opatrení o niečo chudobnejší 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
5 

ako po roky minulé, no na jeho krásu sa prišli na námestie 
pozrieť stovky občanov. 

 rekonštrukcia polikliniky je v plnom prúde?  Na budove sa 
vymenili plastové okná a demontovala sa stará časť strešného 
krovu a strechy v rozsahu jednej tretiny. Momentálne sa buduje 
ďalšie podlažie. 

 záchranná zdravotná služba Falck v Giraltovciach  sa počas 
vianočných sviatkov nemohla sťažovať na množstvo výjazdov 
a Vianoce by mohli označiť za pokojné?   Silvester sa niesol 
taktiež v kľudnej atmosfére a služba Falck uskutočnila len dva 
výjazdy na pomoc našim občanom. 

 na Slovensku sa vo všeobecnosti veľmi málo chváli a skladá sa 
málo komplimentov? Aj rodičia viac napomínajú, kritizujú, tak 
nečudo, že to mnohí nevieme. 24. január bol vyhlásený za Deň 
komplimentov, v tento deň by sme mali polichotiť minimálne 
trom ľuďom. Aj keď lichôtky a komplimenty skladajú väčšinou 
muži, ani ženám nie sú cudzie. Kompliment vyvolá niekedy 
rozpaky, nikdy sa nezaobíde bez úsmevu na tvári. Ak sa 
zameriavate len na pozitívne stránky iných ľudí, aj oni si začnú 
všímať na vás len to pozitívne.  Optimisticky naladený človek, 
ktorý sa nebojí prejaviť svoju náklonnosť, je pre druhých veľmi 
atraktívny a šarmantný. Veď je to predsa zábava - ak potešíte 
niekoho príjemným a trefným komplimentom, jeho radosť z neho 
sa prenesie aj na vás. Mimochodom, dnes vám to ale pristane...! 

Mária Osifová 
Foto: Ladislav Lukáč 

 
  
 
 
 
 
 
Nech ste len vždy zdraví  
a nech nikto nie je sám,  
 

to zo srdca a úprimne  
dnes prajeme vám.    

        (Topľanky)
 
Ako to už býva zvykom, aj v decembri primátor mesta Ján Rubis 

privítal na mestskom úrade giraltovských jubilantov. Občania sú 
tradične pozývaní raz za pol rok na slávnostné posedenie,             
pri ktorom si uctia ich životné jubileá. Oceniť iných za ich činnosť je 
prejavom úcty a jubilanti si vtedy chodia prevziať darček z rúk 
primátora. Ceremoniál sa opäť uskutočnil v obradnej sieni a niesol 
sa v slávnostnom duchu. Podujatie uvádzali pracovníčky oddelenia 
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kultúry z mestského úradu - Alena Kmecová a Mária Osifová. 
V programe sa čítali prejavy a recitovala sa poézia. Účinkujúci 
jubilantom popriali, aby boli zdraví a svoj život prežívali šťastne 
v kruhu svojej rodiny.  

Na dobrú náladu všetkým prítomným veselo spievali Topľanky 
s harmonikárom Andrejom Majerom. Spomedzi pozvaných takmer 
40-tich jubilujúcich hostí prišlo na mestský úrad 19 dôchodcov. 
Giraltovčanov vo veku 60 – 90 rokov odovzdal primátor kvet a knihu 
o meste. Vyvrcholením aktu bol zápis do pamätnej knihy mesta. 
Najväčšou odmenou sú však pre nich roky vykonanej práce a stopy 
ich diela. Táto slávnosť je akýmsi poďakovaním za ich zásluhy a 
vyjadrenie úprimného blahoželania k výsledkom ich práce. 

Podával sa prípitok, káva aj chutný zákusok. Ešte aj po ukončení 
akcie sa oslávencom prihováral primátor Ján Rubis a prednosta 
Ján Čabala a svojmu publiku venovali svoj čas vzájomným 
rozhovorom. Na základe diskusie venovali pozornosť rôznym 
otázkam, ktoré ich zaujímali a obaja na ich otázky i načrtnuté 
problémy, týkajúce sa záležitostí mesta, ochotne odpovedali. 
Spoločnou konverzáciou dokázali, že si svojich hostí vážia a že sa 
snažia vyjsť v ústrety obyvateľom mesta.  

Občanov mesta si týmto podujatím zaslúžene uctili. Vystúpenie 
sa všetkým páčilo a s celkovým priebehom podujatia boli spokojní. 
Popoludnie, ktoré strávili počas tejto akcie, bolo pre nich určite 
príjemným zážitkom a milou spomienkou na celý život.  

ooooo     Martina Štofková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Príjemne strávene popoludnie jubilantov.                                    Foto:F. Džalai 
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Okrem súbor Topľan v našom meste funguje aj ženská spevácka 

skupina Topľanky. Súbor vznikol pred šiestimi rokmi pre potreby 
ZPCCH. Pri vzniku organizácie ZPCCH hľadali jej členovia také 
formy, na základe ktorých by sa mohli naplno realizovať 
prostredníctvom svojich koníčkov. Podľa predsedníčky Základnej 
organizácie Márie Osifovej st. bolo jednou z nich práve založenie 
speváckej skupiny, a to hlavne vtedy, keď sa k nim pripojil 
hudobník Andrej Majer. Do dnešnej podoby sa skupina dostala aj 
vďaka tomu, že ich publikum vďačne prijalo. Začali pravidelne 
nacvičovať a svojej záľube venovali väčší priestor, čo vyžadovalo veľa 
voľného času. Na svojom speve začali čoraz intenzívnejšie pracovať. 
Spočiatku vraj vnímali svoje spievanie ako zábavu, no po čase si 
všimli, že ich spev sa ľuďom naozaj páči a aj samotných členov to 
zaujalo. Väčšinu piesní si začali zbierať a zapisovať, mnohé z nich si 
však sami vytvorili. Súbor nám svojím spevom prináša radosť, 
životné energiu a dobrú náladu. Vydal už aj svoj prvý album s 
názvom Topľanky, na ktorom je  26 piesní. Spevácku zložku tvoria: 
Mária Osifová, Alena Kmecová, Mária Džalaiová, Margita Gazdičová, 
Mária Chanasová, Helena Feňaková, Božena Pantlikašová, Mária 
Paľová a Mária Vašková.  

Svoje stretnutia realizovali v mestskej knižnici a realizovali ich 
podľa potreby. Pred vystúpeniami sa zvyknú stretávať raz týždenne, 
zvyčajne v pondelok. Na tieto spoločné stretnutia sa vždy veľmi 
tešia. Nielen kvôli práci, ale najmä kvôli dobre partii a spoločnej 
hudobnej vášni. Postupne sa z nich vytvoril vynikajúci kolektív. 
„Dokonale poznáme problémy každej členky a rozumieme si hlavne 
ľudsky,“ prezradila pani Osifová. Na začiatku si vždy rozpovedia 
svoje nové príhody a podelia sa o ľudové piesne, ktoré ich 
v poslednom čase zaujali. Najdôležitejší je pre nich výber piesní, ale 
nemenej dôležité je samotné množstvo ľudoviek. Občas sa síce 
stane, že na veci nemajú úplne rovnaký názor (pri oblečení 
a doplnkoch počas vystúpení), už dlhé roky sa však vedia vzájomne 
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bez problémov dohodnúť. Chodievajú aj na spoločné akcie ako 
plesy, výlety, pobyty a pod.  

Keďže sa skupina postupne vypracovala do určitej podoby, už 
nespievajú iba pre potešenie, ale snažia sa hlavne prejaviť radosť 
tým druhým, teda svojim poslucháčom. Zvyčajne to vraj býva na 
stretnutiach organizácie ZPCCH. Vystupujú však aj v rámci rôznych 
festivalov doma aj v okolí, zúčastňujú sa folklórnych aj kultúrno-
spoločenských podujatí. Počas svojich vystúpení ľuďom rozdávajú 
náladu a prinášajú radosť. Spievajú s láskou, elánom a nadšením. 
Vystupovali na okresnej prehliadke vo Svidníku i v družobnom 
poľskom meste. Topľanky teda poznáme nielen doma, ale sú už  
známe aj v zahraničí. Diváci sa na nich mohli tešiť počas stretnutia 
v ZO ZPCCH pred koncom tohto roka v Kukovej. Majú pozitívne 
ohlasy a dostávajú pozvania z mnohých zaujímavých miest. Za 
vzornú reprezentáciu mesta si to aj zaslúžia. Veríme, že tých 
úspechov bude stále pribúdať.  

Informácie nám poskytla vedúca súboru Mária Osifová st. 
Martina Štofková 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spevácka skupina Topľanky má v repertoári piesne na každú 
príležitosť.                  Foto: archív MsÚ 
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Minulý mesiac sa v Giraltovciach uskutočnilo oceňovanie 

bezpríspevkových darcov krvi  z nášho a stropkovského okresu. 
Pravidelne ho organizujú mestá Svidník, Stropkov a Giraltovce. 
Slová úprimnej vďaky tým, ktorí nezištne darujú krv, zneli           
na stretnutí, zorganizovanom Územným spolkom Slovenského 
červeného kríža zo Svidníka. Aj teraz organizátori odovzdali zlaté, 
strieborné a bronzové plakety Dr. Jánskeho bezpríspevkovým 
darcom krvi z nášho regiónu v obvode, do ktorého patria obce 
svidníckeho a stropkovského okresu a mestá Svidník, Stropkov 
a Giraltovce. Na veľmi vysokej úrovní ho zorganizovali Giraltovce.  

Predstaviteľka Územnej rady SČK vo Svidníku Nataša Šepitková, 
ktorá celé podujatie viedla,  privítala mnoho vzácnych hostí. Prišli  
najvyšší predstavitelia štátnej a verejnej správy, prednostovia 
obvodných úradov zo Svidníka a Stropkova Bohumil Kačmár a Peter 
Lehocký, primátori Svidníka a Giraltoviec Ján Holodňák a Ján 
Rubis, prednostovia mestských úradov Vladimír Šandala, Ivan 
Kleban a Ján Čabala a poslanci a zástupcovia obcí, orgánov, 
organizácií a škôl z regiónu okresov Svidník a Stropkov. Aj tým 
potvrdili, ako veľmi si vážia  pravidelných darcov  krvi. Okrem toho 
pani Šepitková privítala ďalších vzácnych hostí, z poľského 
Červeného kríža v Krosne prišla delegácia na čele s prezidentom      
V. Tlalkom, z Rzeszova zástupca Centra odberu a spracovania krvi, 
128-násobny BDK J. Beben a z družobného poľského Švidníka      
K. Patrzál, A. Kužejenska a J. Krolik. N. Šepitková privítala aj 
ďalších vzácnych hostí a prítomných účastníkov akcie. Zvlášť 
srdečne privítala predstaviteľov zdravotníckych zariadení ako 
primárku HTO vo Svidníku Eriku Hnatovú a konateľku Kliniky ILB 
v Giraltovciach Luciu  Imreovú. Slová uznania sa ušli aj pre držiteľa 
diamantovej Jánskeho plakety Jána Dančišina, ktorý daroval svoju 
krv 98 krát. 

Slová úprimnej úcty a vďaky sa ušli aj tým, ktorí propagujú 
činnosti v rámci ČK. Počas slávnostného odovzdávania udelili 
bronzové plakety Dr. Jánskeho  dvadsiatim ôsmim novým držiteľom 
a strieborné plakety  osemnástim BDK. Plakety im odovzdali 
predsedníčka ÚzS SČK vo Svidníku Nataša Šepitková, podpredseda 
Ján Ivan a riaditeľ Karol Kalinák. K nim sa postupne pripojili 
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s poďakovaním a gratuláciou novým držiteľom plakiet aj primátori 
miest a predstavitelia a zástupcovia obcí. Vyvrcholením bolo 
odovzdanie zlatých Jánskeho plakiet. V tomto roku ich dostali 
Vladislav Kundrát, Peter Kopča, Ján Kokinda, Michal Michalič, Ján 
Balucha, Ivan Sičák (všetci zo Svidníka), Vladislav Ducár (zo 
Svidníčky) a Peter Novotňák (z Turan nad Ondavou).  

Jedno z najvyšších vyznamenaní SČK – strieborný odznak 
s plaketou Za humanizmus, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa 
potom odovzdali za aktivity v prospech SČK Anne Vojtaničovej, 
Márii Kačmárovej a Márii Šturákovej (zdravotným sestrám zo 
Svidníka), Andrei Stupákovej (noviny Spektrum SP),  Giraltovčanke 
Antónií Juhovej  (učiteľke ZŠ v Okrúhlom) a Ingrid Meščanovej  
(pôsobiacej na Gymnáziu v Giraltovciach). 

Celý program rámcovalo vystúpenie žiakov ZUŠ v Giraltovciach. 
Kultúrny program bol na vysokej umeleckej úrovni a zvlášť bohatý 
aplauz prítomných sa ušiel speváckemu zboru, ľudovej hudbe 
a spevákom ľudových piesní. 

Mnoho slov úprimnej vďaky počas tohto veľmi vydareného 
a dôstojného podujatia, ktoré vyvrcholilo recepciou, sa nieslo 
v duchu motta – slov Matky Terezy, ktorá povedala: „Sami cítime, že 
to, čo robíme, je len kvapka v oceáne. Ale oceánu by niečo chýbalo, 
keby v ňom tá kvapka nebola.“      

František  Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bronzovej Jánskeho plakete prišli D. Verčimakovi - členovi Mestskej rady 
v Giraltovciach (druhý zľava) -  blahoželať aj  primátor J. Rubis (vpravo) 
a riaditeľ UzS SČK vo Svidníku K. Kalinák (vľavo)        Foto: autor 
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V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, ako úzko súvisí naše 
zdravie s tým, čo v potrave prijímame. Pokiaľ sa cítime byť 
zdraví, nevenujeme tomu dostatočnú pozornosť. 

Obedy v našej škole -  aj v iných školách  - sú zaužívané 
20, 30, 50 a viac rokov. V oblasti školského stravovania treba 
upriamiť pozornosť na prvé denné jedlo – raňajky. Preto sme 
to  vyskúšali u nás v Súkromnej základnej škole a osvedčilo 
sa to. 

 
„Zdravie je ukryté aj vo vhodných raňajkách“ 
 
Raňajky sú najdôležitejšie jedlo z dvoch dôvodov: 
 

• dodávajú dostatok energie na dopoludňajšie vyučovanie 
a telesnú prácu 

• zabraňujú tak často sa vyskytujúcemu  pocitu malátnosti, 
slabosti a nervozite. 
Vynechanie raňajok spôsobuje nízku hladinu glukózy 

v krvi a nedostatok vody v organizme, čím klesá schopnosť 
sústredenia sa na učenie.  

Na raňajky by malo pripadnúť 20% energetického príjmu 
celodennej stravy.  

Do výberu potravín odporúčame zaradiť chutné a veľmi 
zdravé nátierky zo strukovín (sóje), rýb, tvarohu, syru tofu, 
kukuričné lupienky, mlieko, kakao, bielu kávu, zeleninu 
a ovocie. 

Mnohí si položia otázku, prečo sa naša škola rozhodla 
zrealizovať túto akciu? 

• chceme darovať deťom základný pilier zdravej výživy, ktorý 
sa im pripomenie počas ich  ďalšieho života. 
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám 

sponzorovali suroviny na prípravu týchto zdravých raňajok: 
• DMJ Market Vranov nad Topľou 
• Pekáreň Maťaš, Šandal 
• PAS, Bardejov   

Miroslav Baran 
Anna Matisová 
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Je jedno,  či sme veľkí, či malí, všetci očakávame príchod toho 

najmenšieho, no zároveň toho najväčšieho Človeka i Spasiteľa 
v jednom tele, v jednej duši, narodeného ako najchudobnejšieho 
z chudobných. A to nám dáva nádej, že medzi ľuďmi stále 
pretrvávajú dobro a láska.  

Tajomstvo vianočných sviatkov je ukryté v maštali, zavinuté 
v plienkach, obklopené zvieratkami, ale i vo vzťahoch medzi ľuďmi, 
vzťahoch dobrosrdečných, nie nepriateľských, ozajstných, nie 
umelých. To je to najkrajšie a najčarovnejšie posolstvo Vianoc.  

         Annamária Haľková, 3.A 
         Gymnázium Giraltovce 

 
Vianočné koledy, kapustnica, stromček a pod ním hŕba darčekov. 

To sú veci, ktoré mi napadnú pri slove Vianoce. Aj keď dni pred 24. 
decembrom sú obyčajne plné stresu z toho, či stihneme nakúpiť 
darčeky, upratať a vyzdobiť dom, pripraviť všetko, ako má byť, keď 
príde ten čarovný vianočný čas, vtedy zabudneme na všetky starosti. 

Vianoce sú predovšetkým čas pokoja, lásky, porozumenia. Čas, 
ktorý venujeme najmä svojej rodine a priateľom. Pokojné, radostné, 
bohaté, čarovné, láskyplné... Iba jediné sviatky v roku majú toľko 
a ešte oveľa viac prívlastkov. 

         Patrícia Tkáčová, 3. A 
         Gymnázium Giraltovce 

Na venci sa štyri sviece  
jasne jagajú. 
Deti striehnu pod stromčekom, 
Vianoce sú tu. 
 
Kruh rodiny sa uzatvára,  
vládne dobrá nálada.  
Dedo Mrázik na okienku 
portrét vytvára. 
 
Všetko dobré,  
krásne sviatky 
gymnazisti prajú vám. 
Pritúľte sa, ohrejte sa, 
radujte sa Vianociam. 
 

Martin Hirňák, kvarta 
Gymnázium Giraltovce 
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Reláciou v školskom rozhlase, postavou Mikuláša v sprievode  

čerta a anjelov - aj takto sme si uctili túto osobnosť histórie                
v Gymnáziu v Giraltovciach a zároveň sme si pripomenuli celkový 
význam sviatku svätého Mikuláša. 

Myslím si, že každý z nás určite vie, čím sú tento svätec i deň 
výnimoční. K tradíciám sviatku však neodmysliteľne patrí 
obdarúvanie iných. Ja osobne si neviem predstaviť tento deň         
bez sladkého potešenia. Nebolo to inak ani v našej škole. Každý 
študent, usilovný, či menej usilovný, ak zarecitoval básničku či 
zaspieval pesničku, dostal od Mikuláša sladkosť. Vo väčšine tried sa 
po celý deň ozývali piesne, no našli sa aj takí, ktorí nôtiť nechceli. A 
tu už musel zakročiť čert, ktorý svojím neodbytným chvostom 
prebudil skryté talenty.  

V tomto školskom roku som bol poctený rolou Mikuláša ja. 
Nebolo to vždy ľahké. Náročnosť sa stupňovala s každým 
pribúdajúcim stupňom Celzia. Bol som však veľmi milo prekvapený 
pozitívnym prístupom našich učiteľov, ktorí sa chvíľami dokázali 
baviť viac ako niektorí študenti. Ako príklad uvediem recitáciu 
básne v ruštine v podaní pána profesora Mariána Tomku.  

Už teraz sa teším na to, čo nám prinesie Mikuláš na budúci 
školský rok. 

Matúš Chovanec 3.A 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mikuláš s družinou                     Foto: Annamária Haľková,  

3.A Gymnázium Giraltovce 
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Prvý december je Svetovou zdravotníckou organizáciou (World 

Health Organization, WHO) vyhlásený za Svetový deň boja proti 
AIDS. Práve v tento deň Mládež Slovenského Červeného kríža 
organizuje celoslovenskú kampaň Sviečkový pochod. Tento rok to 
bol už jej pätnásty ročník. Kampaň upozorňuje ľudí                       
na problematiku AIDS vo svete, ale aj na Slovensku a symbolickým 
zapálením sviečok do tvaru stužky si uctieva pamiatku obetí AIDS 
a vyjadruje podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS.  

Aj v Giraltovciach sme v tento deň mali možnosť stretnúť zástup 
študentov s transparentami a so zapálenými sviečkami, ktoré boli 
na námestí rozložené do tvaru stužky. Sviečkový pochod už           
po druhýkrát organizoval Miestny spolok mládeže SČK 
v Giraltovciach, ktorý pôsobí v Gymnáziu v Giraltovciach.  

Pochodu za zúčastnilo 43 žiakov z Gymnázia v Giraltovciach, 
podporiť nás prišli pán riaditeľ Juraj Auerswald a Ingrid 
Meščanová. Poďakovanie patrí najmä  Daniele Macákovej, 
predsedníčke Miestneho spolku SČK, za pomoc a podporu              
pri organizovaní akcie.  

Verím, že táto tradícia pretrvá aj v ďalších rokoch a postupne sa 
k študentom pripoja aj obyvatelia mesta. AIDS nie je len problémom 
jednotlivcov, je to problém nás všetkých a to, ako sa k nemu 
postavíme, je len na nás.  

Stanislava Lukáčová, 4. A  
Gymnázium Giraltovce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviečkový pochod sa ukončil pred MsÚ zapálením sviečok 
Foto:  Ingrid Meščanová      
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Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

vyhlásila súťaž organizovanú v rámci programu Euroscola 2012. 
Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými 
cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež s vnútorným 
fungovaním nadnárodnej inštitúcie. Druhým je zažiť na vlastnej 
koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia 
vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, ako sú 
nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod. 
A napokon sa snaží poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov 
v zjednotenej Európe. Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú debatu 
o Európe  a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu 
v roku 2012.  

Žiaci 2.A triedy Gymnázia Giraltovce sa zapojili do vyhlásenej 
súťaže a pripravili prednášku spojenú s diskusiou na tému Zvýšené 
právomoci  Európskeho parlamentu po vstupe Lisabonskej zmluvy 
do platnosti. Prednáška sa konala 5.12.2011 v zasadačke 
Mestského úradu v Giraltovciach. Hosťami tejto besedy boli 
europoslankyňa pani Monika Smolková, poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky pán  Mikuláš Krajkovič, primátor mesta 
Giraltovce pán  Ján Rubis a predstaviteľ Filozofickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bývalý študent nášho 
gymnázia, pán Gabriel Eštok.  

Na stránke našej školy sme uverejnili aj rozhovor s pani 
europoslankyňou, kde sa predstavuje ako žena, politička 
a súkromná osoba. O tom, čo si naši žiaci z prednášky odniesli, sme 
zisťovali formou ankety, zverejnenej taktiež na internetovej stránke 
školy. Realizáciou rôznorodých aktivít sme chceli  ponúknuť svojmu 
okoliu niečo nové, poučné, ale aj zábavné, jednoducho také, aby 
sme sa o Európskej únii i Európskom parlamente dozvedeli oveľa 
viac ako doteraz. V snahe zapojiť do aktivít čo najviac študentov, ale 
aj verejnosť, sme vytvorili na sociálnej sieti sociálnu skupinu, ktorá 
informovala a pozývala na jednotlivé aktivity.  

Aby sme zabezpečili hlavnú myšlienku projektu a prispôsobili sa 
aj hravej duši študenta pripravili sme si spoločenskú  hru s názvom 
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Európan, nehnevaj sa. Cieľom tejto hry bolo navzájom si zmerať 
vedomosti, ktoré sme nadobudli v rámci projektu. O tom, že naši 
študenti sú aj manuálne zruční svedčí aj to, že sme organizovali 
rôzne tvorivé workshopy, na ktorých sme prezentovali jednotlivé 
členské štáty únie. Z najlepších projektov sme vytvorili vedomostný 
chodníček, ktorý zdobí interiér našej školy a zároveň rozširuje 
informácie študentov o jednotlivých členských štátoch Európskej 
únie. Plnenie projektu pokračuje aj nácvikom a prípravou ľudových 
rozprávok z krajín Európskej únie, ktoré sme si však zmodernizovali 
a preložili do  cudzích jazykov. V rámci nácviku sme si naplánovali 
aj Rozprávkovú európsku noc, ktorú sme strávili v priestoroch našej 
školy. Myšlienky Európskej únie budeme hraním rozprávok 
v cudzích jazykoch prezentovať aj na iných školách v našom 
najbližšom okolí.  

V začatých aktivitách budeme pokračovať aj naďalej a pevne 
veríme, že sa na nás usmeje šťastie v podobe výhry a účasti              
na rokovaní v Európskom parlamente v Štrasburgu.  

      Lenka Roguľová, 2.A 
      Gymnázium Giraltovce  

 
 

 
 
Tohto roku materská škola usporiadala vianočnú besiedku 16. 

12. 2011, a to v sále Domu kultúry. Pripravili sa na ňu deti 
všetkých tried spolu so svojimi učiteľkami. Náš vianočný príbeh sa 
odohral v lese pri opustenej jedličke, ktorú našiel zvedavý anjel. 
Chcel rozveseliť smutnú jedličku, ale nevedel, ako a čím by ju 
potešil. Dlho anjel rozmýšľal, až  si nakoniec zavolal na pomoc deti   
z materskej školy. Tí najmenší prišli ako snehové vločky, aby 
jedličku potešili. Deti z druhej triedy boli snehuliaci a myšky a veru 
aj tí rozveselili a rozžiarili jedličku. Pridali sa aj škriatkovia z lesa, 
aby jedličke zaspievali a zatancovali. Zrazu v lese pri jedličke 
nastala noc a unavený anjel si na chvíľu zdriemol. Tu zažiarili 
hviezdičky so svetielkami a tichučko sa vznášali po lese. Nadišlo 
ráno a v lese zafúkal vietor. Deti z prípravnej triedy napodobňovali 
tanec vetra,  zaspievali a rozsvietili ďalšie svetlá na stromčeku. Tu si 
anjel  zavolal k sebe malých anjelikov a tí spolu tancovali 
a tancovali, a nakoniec rozžiarili celý stromček. Za spevu piesne 
Vianočný čas všetky deti prichádzali na pódium a spolu spievali 
pieseň o Ježiškovi, ktorý príde ku každému z nás rozdávať lásku         
vo vianočnom čase.                                         ooooo  Anna Jurčová 
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Pieseň o Ježiškovi si spoločne zaspievali všetci účinkujúci.           Foto: Autor 
 

 
 
Aj vy ste si všimli, že sa nám 

príroda akosi prispôsobuje? Veď 
keby sa naše staré mamy obzreli čo 
i len kúsoček dozadu, určite si 
takýto krásny slnečný november 
nepamätajú. My, čo sme háklivejší 
na chlad, povetrie a sychravosť 
počasia, sme si pochvaľovali, že sme 
nemuseli vyberať dáždniky 
a dúfame, že prituhne tak, aby sme 
sa rovno mohli sánkovať. Či už to 
budeme brať tak alebo onak, jedno 

je isté: musíme myslieť na svoje zdravie v tomto počasí viac ako 
inokedy. Pretože sa často vyskytujú chrípky a  tie môžu položiť aj 
svalovca, ktorý je v posilňovni častejšie  než doma. Nielen zdravým 
pohybom na čerstvom vzduchu, ale aj stravovacími návykmi sa 
dokážeme aj s obyčajnou chrípkou popasovať. Naša škola 
organizovala aj tento školský rok pre žiakov prvého stupňa  Týždeň 
zdravých raňajok. Chceme, aby sa žiakom do povedomia dostalo čo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
18 

najviac informácií o zdravom spôsobe života, o zdravom stravovaní, 
ktoré veľmi úzko súvisí s celkovým vývinom našich ratolestí.  

V týždni od 12. do 16.decembra sa vyučovanie v Súkromnej 
základnej škole začínalo netradične. Žiaci prichádzali o čosi skôr, 
aby si v priestoroch školskej jedálne zasadli k stolu a vychutnali si 
zdravé raňajky v spoločnosti všetkých svojich spolužiakov 
a učiteľov.  

Deťom veľmi chutili guľôčky s mliekom, vianočka s medom či 
tvarohová alebo šunková nátierka. Kakao a čajík samozrejme 
nesmú chýbať ani jeden deň. Počas raňajok boli oboznámení s tým, 
aký význam pre ľudský organizmus má konzumácia medu, mlieka 
alebo mliečnych výrobkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plní energie z výdatných pochúťok a  zaujímavých informácií 

sme sa pobrali do tried  v očakávaní, čo všetko sa ešte v dnešný deň 
naučíme. Nielen žiaci, ale aj rodičia považujú Týždeň zdravých 
raňajok za pozitívny prínos  v oblasti rozvoja zdravej životosprávy 
a získavania  správnych návykov v stravovaní. 

               ooooo  Mária Foltínová 
Škola si v posledný novembrový týždeň pripomenula  

problematiku drog. Organizovali sme v tomto týždni primerané 
množstvo akcií, ktoré boli spojené s pohybom, aby, ako hovorí jeden 
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zo sloganov - Zober loptu, nie drogy,  práve pohyb mal prednosť 
pred týmto „strašiakom“. Menší žiaci pripravovali plagáty s touto 
témou, ktoré nám ozdobovali chodby školy. 

V decembri sa niektorí žiaci z druhého stupňa vybrali do ulíc 
nášho mesta. Ich úmysel bol jednoznačný, pripomenúť ľuďom boj 
proti AIDS, chorobe, ktorá si už vyžiadala veľa ľudských životov. 
Rozdávaním stužiek, ktoré sú symbolom krvi a života, sa pokúsili 
primäť ľudí k myšlienke, aby  držali pri sebe  nielen v dobrom, ale aj 
v zlom. 

1. decembra sa 6-členná skupinka siedmakov:  Eva Baloďanská, 
Alexandra Vaňková, Kristína Michliková, Patrícia Vašková, Nikola 
Gurčíková a Richard Terkanič – vybrala rozdávať  červené stužky    
v celých Giraltovciach. Najprv išli do Mestského úradu Giraltovce 
k pánovi primátorovi. Nebol tam, ale aj tak  mu nechali labuť, 
vyrobenú zo skladaných papierikov, s nápisom 1.12. AIDS. V MsÚ  
obišli všetky kancelárie, pripomenuli ľuďom, čo je to AIDS a pripli 
im stužky. Potom  išli do predajní potravín na stanici, na Letisku,  
do  drogérie,   banky, lekárne, obišli  pár firiem, CVČ, polikliniku. 
Väčšina ľudí si ich vypočula, dala si pripnúť stužky, od niektorých  
dostali sladkosti.  Našli sa aj takí, ktorí nám chceli dať peniaze, lebo 
si mysleli, že je to finančná zbierka. Niektorí ľudia odmietli nechať 
si pripnúť stužky a žiaci boli radi, že ich aspoň vypočuli.  Boli  
z toho sklamaní. 

Celý deň bol namáhavý. Veľa  sa nachodili, ale boli  radi, že  
ľuďom pripomenuli, akou zákernou chorobou je AIDS  a ako sa jej 
vystríhať.  Tento deň sa im veľmi páčil a chceli by si ho zopakovať aj 
na budúci rok.  

 
E.  Baloďanská, A. Vaňková, K. Michliková, N. Gurčíková,            

P. Vašková,  R.  Terkanič, VII.A 
 
Aj na našu školu prišiel pozrieť 6.12. Mikuláš, ktorý rozdával 

sladkosti a dobrú náladu. 
Jasné, že nechýbal ani čert a anjel, tá správna mikulášska 

nálada sa rozliehala celou školou snáď až do samého večera.  
 
Vianočný čas sme si priblížili milou  Vianočnou akadémiou, 

ktorá sa konala 19.12.2011 v sále MsKS a bola spojená 
s pohostením rodičov, starých rodičov a priateľov našej školy.  
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Keďže neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú rozprávky, naši mladší 
žiaci pripravili rozprávkové príbehy, v ktorých nechýba Popoluška, 
Perinbaba, Dvanásti mesiačikovia, princovia a princezné.  

Zima je čarovné obdobie, z ktorého sa tešia hlavne deti. Tie sa 
vedia dokonale vyšantiť.  A keďže tohtoročný december neprišiel 
ešte so snehovou nádielkou, na javisko prichádzajú snehové vločky, 
deti si tu postavia snehuliaka. 

Naše deti sú veľmi rytmické, spevavé. Preto v programe 
nechýbajú vianočné pesničky, tance, loptový tanec, škriatok, 
zvonkohra, hra na akordeóne, varhanoch i melódie Tichej noci  

a samozrejme Betlehem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Týmto programom  všetci žiaci chceli odovzdať predvianočný 

darček svojim rodičom, v tejto podobe sa im to určite podarilo.  
Veľmi úprimne a vďačne sa chceme poďakovať Róbertovi 

Koreňovi a Jánovi Tkáčovi za spoluprácu, ktorá nám bola 
umožnená pri tejto akcii! 

ooooo     Helena Semánová 
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Od 14.novembra 2011 každý pondelok svoje pohybové zručnosti 

prezentujeme v novootvorenej Športovej hale Igora Nováka 
v Giraltovciach. Sme rýchli, sme hluční, ale je nám super... 

Každú stredu v týždni rozvíjame PC gramotnosť u detí. Nemáme 
chuť hľadať informácie na internete, no v PC hrách sme 
neporaziteľní... 

December je každoročne venovaný Vianociam. Rozprávali sme 
sa o vianočných zvykoch v našich rodinách, zhotovili sme si 
vianočné pozdravy. Keďže k zime a Vianociam nám chýba sneh, 
zhotovili sme si snehové vločky a ozdoby na stromček.  
v priestoroch ŠKD a ozdobili sme si náš vianočný stromček. Napísali 
sme Ježiškovi, čo si želáme i svojim najbližším pod stromček 
a túžobne očakávame splnenie väčšiny z nich... 

Viera Kecerová 
 Prajem všetkým šťastný nový rok!  
Nikdy nezabúdajme rozdávať úsmev, pretože úsmev je svetlo, 

ktoré pri pohľade do očí prezradí, že srdce je plné lásky! 
Nezabúdajme na svojich blízkych! Tešme sa z každého dňa! Nový 
deň bude taký, aký si ho my urobíme! 

 
Spracovala: Emília Tchuríková, foto:  Jana Dlubáčová 

 
 
 
 
 
 

Súkromná základná škola v Giraltovciach 
Vás pozýva na 4. školský bál, 

ktorý sa uskutoční 27.01.2012 o 1800 hod. 
v priestoroch Domu kultúry v Giraltovciach. 

 
Bližšie informácie na sekretariáte Súkromnej ZŠ 

v Giraltovciach. 
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December  je nielen posledným mesiacom roka, 

ale má aj niekoľko pekných sviatkov, do ktorých sa 
zapája celá spoločnosť. Nesporne k nim patrí 
Mikuláš, na ktorého túžobne čakali malé detičky, ale 
aj školáci. Náš Mikuláš navštívil v podvečer sviatku 

rodiny, do ktorých si ho pozvali.  6.decembra bol Mikuláš  vo 
Svidníku a navštívil detské oddelenie v nemocnici a SZŠ internátnu. 
V Giraltovciach ho deti privítali v integrovanej ZŠ, v ZŠ, v MŠ, všade 
porozdával sladké odmeny. Najväčšie ovácie  sa dostali Mikulášovi 
a jeho sprievodu na námestí, kde ho všetci – od malých detičiek až 
po starých rodičov - privítali v novej pešej zóne.  Deti  krúžkov CVČ 
pripravili kultúrny program, mesto krásnu výzdobu a Mikuláš po 
rozsvietení stromčeka  mal za úlohu so svojím sprievodom  
porozdávať  prítomným sladkosti, ktoré zabezpečilo CVČ.  Ďalší deň  
ešte navštívil Mikuláš DSS, kde tiež potešil klientov, ktorí sa mu 
odmenili básničkami a pesničkami a tak ako deň predtým na 
námestí sa všetci chceli fotografovať nielen s Mikulášom a anjelmi, 

ale aj s čertom. Fotografie 
radosti a niekde aj so slzičkou  
v oku nájdete na našej stránke. 

Názov Mikulášsky  maratón      
v aerobiku  nieslo aj športové 
podujatie pre ženy, ktoré 
prebiehalo vo svidníckej 
športovej hale a zúčastnili sa ho 
cvičenky z Giraltoviec 
a Svidníka, ktoré sa pravidelne 
stretávajú pri tejto aktivite  
dvakrát týždenne vo svojich 
mestách. Toto podujatie je 
viacročné, veľmi obľúbené, je 
tam postarané aj o detičky, ktoré 
si mamky berú so sebou. Okrem 
cvičenia je tam aj pekná súťaž 
o vecné ceny a my sme radi, že 
záujemkyne môžeme v tomto 
športe spolu aj s ich cvičiteľkou 
Silviou Baranovou podporovať.  
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December sme začali druhým ročníkom Svetového pohára  

mládeže v silovom trojboji a v tlaku na lavičke, ktorý prebiehal 
v Športovej hale I. Nováka  tri dni.  

Za históriou do okresného mesta Bardejov, oceneného Unescom, 
sa vybrali  giraltovskí  starší žiaci,   navštívili pamätné námestie 
s jeho Radnicou a Kostolom sv. Egídia. Mladší žiaci sa vybrali         
do Starej Ľubovne a hrad s vianočným programom ich aj napriek 
studenému počasiu veľmi zaujal. 

Do prvého kola  niekoľkoročnej prírodovednej súťaže sa zapojili 
mladší žiaci základných škôl obvodu a súťažili  v poznávaní drevín – 
Farebný les. Súťažiaci boli všetci dobre pripravení, umiestnenia  a  
vecné ceny si rozdelili takto:1.miesto - ZŠ Želmanovce, 2.miesto - 
ZŠ Kračúnovce a 3.miesto -  ZŠ Marhaň.  

Na mikulášskom podujatí sme ocenili  aj výhercov 2. ročníka 
Maľovaných Vianoc, vecným cenám podľa vlastného výberu sa 
potešili:  

•  1. ktegória  (od 6  do 10 rokov): 1.miesto - spoločná práca  
Anna Fereková, Eva Kačmárová a Kristína Pancuráková, CVČ, 2. 
miesto - Erik Tkáč, ZŠ Giraltovce, 3. miesto – Spojená škola 
internátna Svidník - spoločná práca. 

• 2. kategória (od 11 do 15 rokov): 1. miesto Radoslav Kotík –ZUŠ 
Giraltovce, 2.miesto Kristína Kačmárová – CVČ, 3.miesto Petra 
Černigová a Zuzana Terezová-SŠ Svidník 
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• 3. kategória (priestorové práce): 1. miesto ZŠ Želmanovce, 
2.miesto ZŠ Kračúnovce - Monika Beláková a Monika Jadlovská, 
3.miesto SZŠ Giraltovce – Gregor Janovič. 

Do tejto  veľmi peknej, ale i náročnej súťaže sa zapojilo 8 škôl  
s vyše stovkou nádherných prác, ktoré môžete vidieť vystavené 
v CVČ. Po mikulášskej nádielke mala svoje sólo Lucia - u nás bola 
strašidelná a pekne  nielen povymetala kúty v Centre a knižnici, ale 
vystrašila aj prítomné deti. Je to taká milá tradícia,  ktorú chceme 
aj my udržiavať  v našej pretechnizovanej dobe. 

Pred Vianocami v každej rodine pečú perníky.  Takto bolo aj 
u nás, piekli sme ich až dvakrát,  raz s členmi  krúžkov vedúcich    
T. Sabolovej a M. Kačmárovej a raz to bolo pre mamky s detičkami 
z hodinovej škôlky. Celé Centrum sa  ozývalo milým džavotom 
týchto detí a  ich radosťou z podarených perníčkov a  nádherná 
sladká vôňa nás preniesla do  rodinných príprav tohto nádherného 
a najkrajšieho sviatku v roku.   

V dobrej nálade sme pokračovali aj s PUĽSom, ktorého nový 
program sme navštívili so žiakmi  Giraltoviec a tri plné  autobusy 
divákov potešili aj  PKO Prešov. Nový program Duša plná ľudí sme 
prvýkrát videli  práve my. Jeho choreograf a scenárista  Vladimír 
Marušin,  nás milo privítal, pásmo predstavil a my sme boli nadšení 
a veľmi sa nám páčilo. PUĽS má svoje kvality, je to veľký súbor plný 
šikovných ľudí, či už spevákov alebo tanečníkov. Podarilo sa mu 
nás zaujať a naladiť nielen počas tohto dňa,  ale aj na vianočné 
sviatky. Históriu sprítomňujeme žiakom aj besedami o 2. svetovej 
vojne. Pútavé rozprávanie o bojoch v našom okolí a na Dukle 
a rôzne príbehy  z tohto obdobia si vypočuli žiaci v ZŠ Kračúnovce 
a Giraltovce. Do tohto obdobia ich uviedol  historik, zakladateľ  
Vojenského múzea vo Svidníku,   Jozef Rodák. 

Pre milovníkov kultúry sme zorganizovali divadelné predstavenie 
Okresný špitáľ. Hra bola zábavná, prítomní sa na nej  nasmiali           
do sýtosti, no aj napriek tomu, že herci DAD /Divadlo Alexandra 
Duchnoviča/ prišli k nám do Kultúrneho  domu v Giraltovciach, 
účasťou sme  boli  nemilo prekvapení. 

To už nemôžeme povedať o ďalšom kultúrnom podujatí,  
Vianočnej akadémii. Konala sa v zaplnenej Športovej hale I. Nováka 
a prítomní sledovali  v programe členov našich krúžkov - CVČ, 
Centráčik zo Svidníka, ZŠ, SZŠ a Spojenú školu z Giraltoviec a        
zo  ZŠ Kračúnovce. Program sa nielen vydaril, páčil sa všetkým, veď 
okrem šikovných detí v ňom vystúpila aj naša známa speváčka 
KRISTINA. Vytvorila perfektnú atmosféru pre deti v mikulášskych  
čiapkach, ktoré si niektoré pesničky si s ňou aj pred pódiom nôtili. 
Riaditeľ Centra v slávnostnom príhovore privítal všetkých hostí 
a prítomných na tomto podujatí, poprial pekné vianočné sviatky 
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a v závere ocenil za vystúpenie  peknými kyticami kvetov Kristínu 
a učiteľky, ktoré pripravili tento úžasný program. Ani deti nevyšli 
naprázdno a okrem dlhotrvajúcich potleskov dostali sladké odmeny 
v podobe kilových balíčkov cukríkov (počas  vystúpenia sme sa 
postarali aj o občerstvenie pre tieto milé detičky). 

Športová hala bola preplnená aj milovníkmi volejbalu počas 
volejbalového turnaja O pohár primátora mesta. Po jeho ukončení si 
účastníci pochutili aj na veľmi dobrej mačanke, ktorou ich Centrum 
pohostilo. Tak to zaiste bude aj na Volejbalovom turnaji rodín,       
do ktorého sa prihlásilo 18 družstiev. Tento turnaj má stúpajúcu 
úroveň a s jeho  výsledkami  vás oboznámime neskôr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelne počas mesiaca bežala Mestská volejbalová liga a tiež 

aj futbalové zápasy žiakov v novom  ročníku   Novak Cup. 
Súťažilo sa aj  v Mestskej futbalovej lige a výsledky  jednotlivých 

zápasov našich športov nájdete pravidelne aj na webovej stránke 
CVČ. 

Fotografie  či iné záznamy z jednotlivých akcií nájdete na našej 
webstránke a v novom čísle nášho informačného letáka nájdete 
všetko to, čo pre vás pripravujeme. 

 Vážení čitatelia,  prajeme Vám, aby rok 2012 bol rokom plným 
múdrych a správnych rozhodnutí, aby ste v ňom mali veľa, veľa 
lásky, lebo zmyslom života je dobro a to je dôsledkom l á s k y. 

 
Zo srdca želá kolektív CVČ. 

Foto: Silvia Baranová,  Tatiana Boríková, Ladislav Lukáč 
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Mnohí talentovaní speváci pochádzajú z východného Slovenska, 

dokonca priamo z nášho okresu, čo potvrdzuje aj rastúci úspech 
speváčky Kristiny. Spolupracuje s bratmi Kavuličovcami, pričom 
jeden z nich, Marián je nielen jej manžérom, ale aj priateľom. 
Svidnícka rodáčka je známa u nás, v Českej republike i v ďalších 
krajinách Európy. Preslávila sa hlavne novou verziou piesne „Vráť 
mi tie hviezdy“ od Beáty Dubasovej, no v krátkom čase si získala 
publikum aj svojimi vlastnými piesňami. S piesňou „Horehronie“ 
zvíťazila v národnom kole súťaže Eurovision song contest 2010 a 
našu krajinu reprezentovala na celosvetovom finále v Nórsku. 
Nahrala oficiálnu hokejovú hymnu „Life is a game“ počas MS, ktorá 
vyšla vo viacerých verziách. Takmer každý jej song je veľkým hitom 
a stala sa obľúbenkyňou  detí aj dospelých. Po svojom vystúpení na 
Vianočnej akadémii nám Kristína Peláková alias Kristina 
povedala, ako sa jej u nás v Giraltovciach páčilo a čo plánuje ďalej.  

 
1. Prezraď nám, ako sa Ti páčila atmosféra počas akadémie. 

Mala si počas vystúpenia vianočnú náladu, ktorú nám prinášaš 
prostredníctvom svojej piesne?  

Atmosféra bola taká, aká mala byť, čiže skvelá. Bolo to krásne, 
bavila ma najmä spolupráca s deťmi a publikom. Áno, tú vianočnú 
náladu cítim, veľmi sa mi to celé páčilo.  

2. Ako si spomínaš na svoje detstvo vo Svidníku, chodievaš 
do rodného mesta často?  

Na detstvo si spomínam veľmi rada, ako každý človek, mám veľa 
krásnych zážitkov. Myslím si, že domov sa každý rád vracia. Mám tu 
rodinu a mnohých priateľov, dokonca aj moji hudobníci sú z Košíc. 
Preto sa snažím sa chodievať na východ často a vždy, keď je to 
možné.  

3. Kedy si zistila, že máš hudobný talent a kto ti pomohol 
objaviť ho? 

Spevu sa venujem asi od štyroch rokov, no deväť rokov som 
navštevovala hodiny klavíra v Ľudovej škole a v ZUŠ. Moja učiteľka si 
zrejme všimla, že spev ma baví ešte viac a je u mňa výraznejší. 
Napokon som sa mu začala venovať aj viac profesionálne. Študovala 
som hudobno-dramatický odbor na Konzervatóriu v Košiciach. Po 
čase som začala absolvovať vystúpenia na mnohých kultúrnych 
a spoločenských akciách. Do povedomia som sa ľuďom dostala 
vynovenou verziou piesne Vráť mi tie hviezdy a pomohla mi aj 
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spolupráca s Martinom Kavuličom a básnikom a textárom Kamilom 
Peterajom. Vtedy som si začala plniť svoj sen, teda spievať. 

4. Koľko albumov si vydala a ktorú pieseň máš z nich osobne 
najradšej?  

Zatiaľ som vydala dva albumy.  Môj debutový nosič má názov 
Ešte váham a druhý V sieti ťa mám. Tretí sa už pripravuje, máme už 
zopár nových vecí a ich vydanie plánujeme na apríl. Je ťažké 
povedať, ktorú pieseň mám najradšej, pretože je každá iná, sú        
na rôznych albumoch a vznikli v rôznom období. Všetky piesne sa mi 
páčia svojím spôsobom.  

5. Podeľ sa s nami o svoje zážitky zo speváckej súťaže 
Eurosong. 

Keď ma diváci svojím hlasovaním posunuli z národného kola       
do svetové finále, bolo to niečo neuveriteľné. Zážitky z nórskej 
metropoly Oslo sú úžasné a nenahraditeľné, bolo to krásne obdobie 
a niečo podobné už asi nezažijem. Na Eurovíziu veľmi rada 
spomínam.  

6. Aké hudobné ocenia si už získala a ktoré z nich si osobne 
najviac ceníš?  

Určite si vážim všetky, lebo každá výhra je pre mňa dôležitá a 
hodnotná. So singlom Ešte váham som bola nominovaná na Hit roka 
v Zlatom Slávikovi a získala som za ňu Zlatú platňu. Za skladbu 
Horehronie som okrem prvenstva v Eurovízii získala aj cenu Hit roka 
a Rádio slávik. Zároveň sa u nás stala najhranejšou piesňou počas 
13-tich týždňov. Pieseň Stonka skončila na druhom mieste rebríčka 
IFPI najhranejších slovenských piesní. Účinkovala som aj na festivale 
slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Srbsku. 

7. Momentálne žnete spolu s kapelou úspechy v susedných 
Čechách. Čo ste tam získali?  

Okrem Slovenska som podpísala hudobný kontrakt 
s vydavateľstvom Universal Music aj v Českej republike. 
V poslednom čase tam zažívam naozaj príjemné obdobie. Výrazný 
úspech sa dostavil najmä  v podobe môjho druhého albumu. Získala 
som cenu Purum a počas udeľovania  hudobných cien stanice Óčko tv 
ma vyhlásili za víťazku kategórie Speváčka CZ&SK. V ankete Český 
slávik Mattoni som momentálne v kategórii spomedzi šiestich 
interpretov. Vystupovala som aj počas udeľovania ceny E. On Globe 
Award 2011. Okrem toho sa predstavím v českom finále súťaže 
Pretty Woman.  

8. S ktorými osobnosťami si už vystupovala a akí interpreti 
sa Ti páčia? 

Naspievala som duet s českou speváčkou Victoriou s názvom 
Zmrzlina. Mojím prvým hitom bola pieseň Som tvoja v spolupráci 
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s rapovým spevákom Opakom zo skupiny A.M.O, ktorá sa stala 
zároveň aj prvým videoklipom. Ďalší duet „po víne“ som spievala 
s Robom Grigorovom. Okrem toho som spolupracovala s Vašom 
Patejdlom a Petrom Cmorikom v rámci koncertnej šnúry Fontána pre 
Zuzanu. Mám rada populárnu hudbu a počúvam Christinu Aguileru, 
Beyoncé Knowles či Corinne Bailey Rae. 

9. Povedz nám niečo o svojich záľubách okrem spevu. 
Ako ste už povedali, zo všetkého najradšej spievam, samozrejme 

mám rada hudbu a tanec. Okrem toho mám rada prírodu 
a prechádzky, občas varenie. Svoj voľný čas väčšinou trávim           
so svojou rodinou, priateľmi a snažím sa byť s mojím krstniatkom.  

10. Akým spôsobom tráviš Vianoce a kde ich budeš sláviť? 
V podstate mám tri domovy, dva sú na východe a ďalší mám pri 

Bratislave. Vianočné sviatky budem teda sláviť na dvakrát, okrem 
klasických máme aj pravoslávne Vianoce. Od detstva veľmi rada 
zdobím stromček.  Teším sa však najmä na sviatky v rodinnom 
kruhu, pretože mám rada, keď sa doma zídeme všetci pekne pokope 
a plánujem navštíviť aj svoje krstňa vo Vranove nad Topľou.  

Speváčke Kristine ďakujeme za rozhovor a poskytnutý čas. Hneď 
po svojom vystúpení u nás pokračovala koncertmi v našom okolí. 
Prajeme jej veľa hudobných a speváckych úspechov na Slovensku, 
ale aj v zahraničí.                               ooooo  Martina Štofková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speváčka Kristina bola ozdobou Vianočnej akadémie CVČ. 

                                                                  Foto: Ladislav Lukáč 
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K obrazu vzdelanej spoločnosti patria 

neodmysliteľne knižnice, pretože kniha ako zdroj 
poznania  má svoje opodstatnenie v živote každého z nás. Naša 
mestská knižnica v roku 2011 prešla veľkou zmenou, presťahovali 
sme sa do vynovených priestorov v areáli Centra voľného času. Nové 
priestory sú priestranné a oveľa viac vyhovujú požiadavkám 
modernej knižnice. Naši návštevníci sú úprimne prekvapení, akou 
viditeľnou zmenou k lepšiemu knižnica prešla a to svedčí o tom, že 
rok 2011 sa pozitívne zapísal do jej histórie. Presťahovanie nám 
zabezpečilo aj väčší záujem o naše služby zo strany širokej 
verejnosti, zdá sa, že čitatelia majú k nám bližšie. Teší nás to,  
základné poslanie každej knižnice je slúžiť svojím používateľom.  

Knižnica  súčasnosti  nie je len miestom zhromažďovania 
knižného fondu, ale aj dôležitým informačným centrom. Dnešná 
doba je rýchla, informácie a ich dostupnosť sú krédom dnešných 
čias. Čitateľom našej knižnice slúži osem počítačov s pripojením na 
internet. Tieto služby vyhľadáva v hojnom počte denne  najmä 
školopovinná mládež.  

Hlavnou úlohou knižníc je však zabezpečiť prístup občanom      
ku knižnému fondu, aby mali možnosť vypožičať si potrebnú 
literatúru na štúdium alebo na zmysluplné trávenie voľného času. 
Pravidelným nákupom literatúry, ktorý  samozrejme závisí             
od finančných možnosti nášho mesta, zabezpečujeme našim 
občanom dostupnosť najnovšej literatúry. Na trhu je dostatok 
rôznych kníh, no pri nákupe literatúry je potrebné zohľadniť 
v prvom rade potreby čitateľov. Každý rád siahne hlavne po 
najnovšej literatúre,  dnešní čitatelia sú nároční, majú množstvo 
informácií a väčšina z nich  svoje obľúbené žánre, ktoré si u nás 
požičiava. Naši čitatelia si však radi dajú poradiť a prevažná väčšina 
je spokojná s rozsahom nášho knižného fondu. Iste, mnohé knižné 
novinky nám chýbajú, ale to sa dá rýchlo zariadiť pri dostatočnom 
prísune finančných prostriedkov z nášho mesta. 

Elektronizácia našej knižnice sa pomaly završuje, denne 
kontrolujeme vracajúcu sa literatúru a nezaevidované tituly 
spracúvame v predpísaných záznamoch. Základné služby v našej 
knižnici sú absenčné a prezenčné výpožičky. Poskytujeme aj 
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špeciálne služby ako prácu s internetom, informačnú výchovu 
a rezervovanie požadovaných dokumentov. Stav knižného fondu  
k 31. decembru 2011 je 19 807 knižničných jednotiek, z toho 
odbornej literatúry pre dospelých 4074 kníh,  krásnej literatúry        
pre dospelých  9312 kníh, náučnej literatúry pre deti 551 a krásnej 
literatúry pre deti a mládež 5870 titulov. Tento knižničný fond slúži 
používateľom  knižnice,  formou absenčných, alebo prezenčných 
výpožičiek. Naši čitatelia si môžu požičiavať aj periodiká -  Pravdu, 
Život, PC a Spravodajcu nášho mesta. V roku 2011 sme požičali 
15 340 kníh, (odborná literatúra 1309 kníh,  beletria 5873 titulov, 
 náučná literatúra pre deti 1083 kníh a  krásna literatúra            
pre mládež  5705 kníh). Absenčných a prezenčných výpožičiek 
periodík bolo 1370. V zozname bolo zaregistrovaných 333 čitateľov, 
ktorí našu knižnicu v priebehu roka 2011 navštívili 7236- krát. 
Návštevnosť knižnice vzrástla hlavne vďaka internetu. 

Základným poslaním knižníc je zhromažďovať knižný fond 
a požičiavať ho  čitateľom. V spoločnosti majú svoje nezastupiteľné 
miesto, dávno overené históriou. Podľa úrovne knižníc sa dá 
porovnávať aj kultúrna úroveň obyvateľstva, preto každá vyspelá 
spoločnosť investuje do kultúry a zveľaďuje svoje kultúrne stánky. 
Ani naše mesto nezabúda na kultúru,  podporuje ju zo všetkých síl. 
Naša mestská knižnica je dôstojným kultúrnym stánkom  mesta,     
v ktorom sa čitatelia stretávajú pri vypožičiavaní kníh,                  
na kultúrnych aktivitách a neformálnych posedeniach.  

ooooo  Anna   Mitaľová 
 
 
 
 

Ja, Bardejovská ulica, už polstoročie čakám, kým si ma niekto všimne. Apelujem 
nielen na tých, ktorí bývajú v palote centra, ale aj na tých, čo žijú priamo na mojej 
hrudi. Ach, aké majú šťastie tie giraltovské ulice, kde sa mestskí poslanci                 
v rozprave pretekajú o to, či tam majú byť tri alebo štyri lavičky pred jednou 
bytovkou! Aj po mne chodia starenky, ktoré sa nemajú ani kde oprieť. 
Prechádzky, tie sú pre ne nedostupné! A keby si chceli so susedkami poklebetiť? 
Nuž, musím pripustiť, že už môžu... Pri budovaní kanalizácie tu vyvýšili  poklopy    
na kanalizačných šachtách. Na týchto môžu zložiť boľavé kosti, v lete odtiaľ 
pozorovať, ako rastie úroda alebo či  zostalo z nej čo-to po povodni. Uvažujú, ako 
by tu mohli pestovať ryžu. Niekedy vodovodné poklopy poslúžia aj ako spoločenský 
priestor  pre stretnutie a rozhovory. 

Ak v meste nesvieti jedno svetlo, už je predmetom interpelácie niektorého 
z poslancov. Aj tu sú pouličné svetlá, len aká škoda, že osvetľujú dvory a nie 
ulicu. Dokonca aj tam, kde by mohli osvetľovať ulicu, nesvietia. 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
31 

A chodníky? Škoda vravieť! Beda, ak chcete po tejto ulici prejsť večer. Ak 
nemáte reflexnú vestu, riskujete život. Priekopy popri ceste si tiež nik nevšimne. 
Sú zanesené bahnom, prerastené  trávou, zrejme dávno zabudli, že majú 
zadržiavať vodu a odvádzať ju mimo asfaltky.  Pri odmäku v zime alebo po búrke 
v lete je cesta zanesená a pre peších takmer nepriechodná.  

Ďalšou boľačkou na mojom tele je autobusová zastávka. Je len tak akoby 
pohodená za elektrickým stĺpom, obkolesená kopou kamenia a kriakov.  A to 
nie je spojnicou do nejakého valala, ale rovno do okresného mesta! Pred 
nepriazňou počasia sa síce nemáme kde skryť, ale  vďaka budovateľom kanalizácie 
aj tu máme tiež vyvýšený kanalizačný poklop. 

Ach, moji drahí obyvatelia, aj na vás žalujem! Nestačí, že na mňa, úbohú ulicu, 
všetci zabudli, ešte   ste si zo mňa urobili smetisko. Topľa, ktorá ma obmýva, vám 
prinášala veľa úžitku, potešenia a zábavy. V zime ste sa ako deti na nej korčuľovali, 
hrávali hokej alebo sa len tak prechádzali a pod ľadom pozorovali rybičky. V lete ste 
sa tu kúpali, veď Packova verbina bola vyhľadávaná trávnatá, ba aj piesková pláž 
a kúpalisko s nezabudnuteľnými klátmi. Teraz ste na ňu zabudli a ona sa vám 
pomstí. Nielen za odpad, ktorý zhadzujete na jej brehu, ale aj za to, že sa 
nestaráte o tok a jej brehy. Všetko zarástlo, vyťažením štrku sa prietok prehĺbil až 
tak, že do Tople sa nedá ani vojsť. Dokedy, pýtam sa, bude táto skutočnosť 
skutočnosťou a či už naozaj som územím, kde dnes znamená  dlho, dlho nič a    
potom, predvčerom?!                                             (Ne)Vaša?  Bardejovská ulica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohľad na Bardejovskú ulicu              

 
 ooooo   Text a foto: Ľubomír Filo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
32 

 
Počas vianočných 

sviatkov sme sa viacerí 
stretli, podali si ruky, 

zavinšovali zdravia, nehovorili o  problémoch, popriali si pokojné splnenie 
všetkých želaní a túžob pre nás i naše rodiny. Všetci sme si zaiste priali, 
aby do štedrovečernej večere zmizlo všetko napätie, práca a  zhon a  
všetci sme  sa zišli pri stole a  neskôr pri rozbaľovaní darčekov. 

V  pokoji večera mnohí z  nás zapli televízor a  hľadali si ten svoj 
program alebo program, hodiaci sa  k tejto pokojnej vianočnej chvíli. 
Ponuka bola široká, no  ja som ostala verná Modrému z  neba, aj keď ma 
ťažké životné osudy ľudí veľmi dojímajú a  často si pri nich poplačem 
(vážme si, že nie sme na mieste tých nešťastných). Bolo to tak aj na 
Štedrý večer, ale môj smútok vystriedala radosť, radosť z  dobroty ľudí, 
ktorí žijú medzi nami, ktorí dokážu tak hlboko prežiť 
príbeh iných, že sa im doširoka otvorí srdce. Veľmi ma 
zaujal, dojal a  milo prekvapil dobročinný skutok rodiny 
Jadlovskej z  nášho mesta. 

Len ľudia s  veľkým srdcom, plným lásky, dokážu 
priniesť a  urobiť takú veľkú radosť ľuďom, ktorých ani 
nepoznajú. Dokážu darovať to, čo iným zmení a  zlepší ich ťažko skúšaný 
život. Určite táto rodinka ani nedúfala, že im prostredníctvom  relácie 
môže prísť skutočná pomoc, aj keď sa v  nej dejú priam zázraky. Áno, v  
každom vysielaní tohto programu niekto tomu druhému pomôže, niekedy 
sú to príbuzní, priatelia alebo - tak ako aj teraz - celkom cudzí ľudia. 

O to viac si treba ceniť, že sa stretávame s  ľuďmi, niekedy prejdeme 
bez povšimnutia, bez pozdravu (pozdrav už akosi vychádza z  módy, 
vedia o  tom veľa aj učitelia, ktorí stretávajú žiakov po opustení 
školských lavíc a  oni ich už nepoznajú),  neusmejeme  sa na nich (úsmev 
nás nič nestojí a  ako veľmi vie potešiť toho druhého) a  pritom nevidíme, 
koľko dobra, lásky a  pokory v  týchto ľuďoch je, aj keď možno aj oni 
práve prežívajú niečo ťažké a  zlé.  

Som  veľmi rada, že dobrí  ľudia aj v  dnešnej, možno chladnej, 
pretechnizovanej mobilnej a  internetovej dobe, existujú (aj keď tá 
technika je veľmi potrebná). 

Dobrí ľudia, ktorí  sa nesťažujú, nenadávajú, nežalujú, neodsudzujú, 
ale konajú dobré skutky, vedia sa podeliť aj s  malým úspechom, s  
radosťou, aj keď aj oni možno prežívajú smútok, chorobu, neúspech či 
životnú tragédiu. 

Niekoľkokrát  som sa stretla s  odsudzovaním tých čo robia rôzne 
zbierky, že už zase stoja pri pošte alebo nákupnom stredisku. Mrzí ma to. 
Ak nechceme peniaze dať, nedávajme, ale nezastierajme výhovorkou, 
načo  tie peniaze použijú... Nerozmýšľajme negatívne, ale pozitívne, 
možnože sa niekedy aj stane niečo zlé /ľudia sme všelijakí/, ale ak 
dávame s  dobrým úmyslom, s  tým, že chceme niekomu pomôcť, tak náš 
príspevok si určite nájde cestu k  tým, čo to potrebujú. Preto konajme 
srdcom a  z  lásky k  blížnemu, nedajme sa ovplyvniť chladom a  zlom. 
Dobré skutky musíme robiť my, lebo zlo prichádza samo, hlavne vtedy 
keď  ho  nečakáme.  Nedávajme  peniaze  s  tým, čo za to, ale  s vedomím 
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kresťanskej lásky: ak ste pomohli jednému chudobnému, mne ste 
pomohli. Dobré skutky  prinášajú radosť a  v  podobe pokoja a  radosti v  
duši  sa k  nám vracajú, ale zlé nás ťahajú do temnôt, zatracujú dušu a  
zaťažujú naše okolie i  našu spoločnosť. Skúsme napĺňať vianočné a  
novoročné vinše počas dní  nového roka a  zaiste sa budeme mať dobre 
všetci. 

Len človek človeku vie veľmi ublížiť (nemusíme ísť do obdobia 
2.svetovej vojny, či koncentračných táborov, deje sa veľa zlého vo svete 
aj teraz),  ale len človek človeku dokáže aj najviac pomôcť. Dokážeme 
pomôcť, ak sú naše srdcia naplnené Božou láskou, preto ju prijmime do 
svojich sŕdc, lebo len ona dokáže vykynožiť zlo a  prinášať radosť a  
pokoj nám a  aj tým druhým, tým, čo žijú s  nami či vedľa nás. 

ooooo   Helena Sušinková 
 
 
 
 

 
 

V  januári záhradka odpočíva, ale 
život v  nej sa nezastavil. Pripravuje sa 
na ďalší vegetačný rok. Je to 
najvhodnejšie obdobie na mechanické 
ošetrenie drevín, ak  nie sú silné mrazy. 
Ošetrenie spočíva v  odrezaní suchých, 
poškodených a  slabých konárov.  Ak 
režeme hrubšie konáre, musíme ranu 
hneď zatrieť prípravkom alebo stromovým balzamom.  Zo starých 
stromov  odstraňujeme odlúpanú kôru, rozložíme papier okolo 
kmeňa , zoškrabeme a  kôru spálime. Zo stromov otrháme 
uschnuté plody, ktoré sú zdrojom nákazy aj v  ďalších rokoch.  
Počas zimy tiež pozeráme lepiace pásy pripevnené na kmeňoch a  
podľa potreby na nich náter lepidla obnovíme, aby boli schopné 
zachytiť škodcov.                                  ooooo   Ľubomír Krupa 

 
 
 
 

9.1. – 31.1.2012 
Propagačná výstava školy – Obradná sieň MsÚ 

18.1.2012 
Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 

oslobodenia mesta 
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Branislava Vaľana 
Jakuba Maďara 
Ameliu Prior  
 
 
 
 
Jozef Remšík, MUDr. - 85   Magdaléna Grelová  - 60 
Ladislav Hajda    - 70   Anton Skorochyd  - 55 
Pavol Drabb     - 70   Vladimír Sciranka  - 55 
Andrej Šima     - 70   Miroslav Dlabal   - 55 
Ľudmila Zajacová   - 70   Mária Bednárová  - 55 
Jozef Šofranko    - 65   Mária Karašinská  - 55 
Marta Majláthová  - 65   Margita Kožlejová  - 55 
Mária Kolesárová   - 65   Eva Kožlejová    - 55 
Ladislav Murenko   - 60   Ján Repko     - 50 
Štefan Kurečaj    - 60   Cyril Pavúk    - 50 
Andrej Švač     - 60  
 
 
 
 
 
 

Zdenko Palian   -  Brigita Melková 
Giraltovce      Švedlár 

 
Jozef Dreveňak  -  Sabina Bandurová 
Giraltovce      Bardejov 
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Podľa trénera MFK Slovan Jozefa Daňka 
 
 
 
 
 
  
 
Po vyše mesačnej prestávke sa opäť 

hlási o slovo futbal. Rozbieha sa zimná 
príprava a to je obdobie, ktoré futbalisti 
nemajú radi. Všeobecne sa hovorí, že 
práve zima pripravuje hráčov na celý 
rok. Práve v tomto ročnom období kluby 
prehodnocujú svoje účinkovanie 
v súťažiach a aj pôvodné ciele sa môžu 
meniť podľa rôznych okolností. Aj 
v regionálnom futbale často spomínaná 
reorganizácia súťaží spôsobila rozruch, 
obavy, ale aj nové nádeje. Aká je však 

skutočnosť na začiatku roka? Podľa slov predsedu VsFZ Richarda 
Havrillu po avizovaných rokovaniach došlo k zmene postoja 
Stredoslovenského futbalového zväzu. Ten súhlasí s reorganizáciou 
až od budúcej sezóny a aj Únia ligových klubov nedospela 
k presvedčeniu o rozšírení II. ligy už v tomto roku. S takmer 
stopercentnou istotou sa dá povedať, že zmena v súťažiach sa 
v tomto roku neuskutoční. A podľa toho sa kluby musia zariadiť. 
Pre Majstrovstvo regiónu platí, že po skončení tohto ročníka môžu 
túto súťaž opustiť aj tri mužstvá a to podľa počtu 
východoslovenských klubov, ktoré zostúpia z III. ligy.  

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce majú začiatok zimnej prípravy 
naplánovaný na utorok 10. januára. Kormidelník Jozef Daňko         
pre SPRAVODAJCU v tejto súvislosti povedal: „Kolektív Slovana som 
prevzal po deviatom kole, keď sa nachádzal na štrnástom mieste 
s počtom bodov 10 a pasívnym skóre 10:19 za 3 výhry, 1 remízu a 5 
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prehier. Ihneď po príchode do klubu som sa zameral na analýzu 
majstrovských zápasov. Najväčším problémom podľa mňa bola hra 
v obrannej fáze a čom svedčil aj počet obdŕžaných gólov a hra s tzv. 
„liberom”. Herný systém som zmenil na hru so štyrmi obrancami 
v línii a v tréningovom procese som sa zameral predovšetkým        
na skvalitnenie hernej disciplíny celého mužstva. V ofenzíve som 
preferoval kombinačnú hru, čo sa nám v niektorých zápasoch aj 
darilo uplatňovať. Pod mojím vedením sme odohrali 8 zápasov, 
z tohto počtu boli 4 víťazné, 3 skončili našou prehrou a raz bola 
remíza. Aktívne skóre 14:11 naznačuje, že sme sa vybrali správnou 
cestou. Konečným umiestnením po jeseni bola dvanásta priečka. 
Kvalitnejšie boli vystúpenia na domácom ihrisku aj s dobrými 
výsledkami. Vonku sme však zvíťazili len raz. Nevydaril sa zápas 
v Bardejovskej Novej Vsi a naopak veľmi dobrý výkon mužstvo 
predviedlo v Michalovciach, žiaľ bez gólového efektu. Všetkých 17 
zápasov odohrali P. Uhrin, L. Vojta a J. Čabala. Najlepším strelcom 
bol Ľ. Kaňuch, ktorý strelil 7 gólov. Mužstvo inkasovalo 29 žltých 
kariet a vylúčený bol P. Partila vo Svidníku. 

V zimnej príprave bude priestor na riešenie najpálčivejších 
problémov. Pôjde o kondičnú a silovú prípravu a tiež o zakončenie. 
Nemalé výhrady mám tiež k dochádzke na tréningový proces. 
Chápem, že amatérsky futbal sa nedá porovnávať s profesionálnym. 
Navyše máme úzky káder, niektorí hráči pracujú mimo Giraltoviec, 
iní študujú a aj doba je zložitá. Snažím sa o kompromisy, ale jedno 
je isté. Ak chcú naši diváci a priaznivci vidieť kvalitnú hru,           
bez dobre pripravených futbalistov to určite nepôjde.“ 

 
Program prípravných zápasov A- mužstva MFK Slovan: 
 
17.1.2012  Lokomotíva Košice 
21.1.2012  Lipany 
4.2.2012  Tatran Prešov 
8.2.2012  Bardejov (19) 
18.2.2012  Záhradné 
26.2.2012  Michalovce B 
3.3.2012  Lipany  
10.3.2012  Stropkov  
17.3.2012  Michalovce B 
 
Miroslav Deutsch 
Foto: L. Lukáč                                     
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prípravné obdobie 2011/12 
 

DÁTUM DORAST DÁTUM ŽIACI 

14.1.2012 KAC KOŠICE – 
MFK SLOVAN 21.1.2012 KAC KOŠICE –  

MFK SLOVAN 

21.1.2012 MFK SLOVAN - 
ĽUBOTICE 28.1.2012 SABINOV –  

MFK SLOVAN 

29.1.2012 TATRAN PREŠOV 
– MFK SLOVAN 5.2.2012 Umbro cup 

5.2.2012 SABINOV –  
MFK SLOVAN 10.2.2012 LIPANY –  

MFK SLOVAN 

12.2.2012 
MOLDAVA – 

MFK SLOVAN 
 

19.2.2012 TATRAN PREŠOV – 
MFK SLOVAN 

19.2.2012 LIPANY – 
MFK SLOVAN 25.2.2012 MFK SLOVAN - 

KRAČÚNOVCE 

25.2.2012 

MFK SLOVAN – 
KRAČÚNOVCE 

(STD) 
STROPKOV – MFK 

SLOVAN (MLD) 
 

3.3.2012 MFK SLOVAN - 
MARHAŇ 

3.3.2012 
MODELOVANÝ 
ZÁPAS - STD - 

MLD 
10.3.2012 MFK SLOVAN – 

RASLAVICE 

11.3.2012 
BANSKÁ 

BYSTRICA“B“ – 
MFK SLOVAN 

17.3.2012 MFK SLOVAN – 
SVIDNÍK 

  23.3.2012 STROPKOV –  
MFK SLOVAN 
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Tabuľka - U18 – Východ 

 
 # Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1  1  Spišská Nová Ves 15 8 6 1 29 : 8 30 6 
2  2  Ružomberok 15 8 4 3 32 : 11 28 7 
3  3  Tatan Prešov 15 7 6 2 31 : 14 27 6 
4  4  Dukla B. Bystrica 15 7 4 4 30 : 24 25 4 
9  5  Lokomotíva Košice 15 7 2 6 34 : 28 23 2 
5  6  Námestovo 15 7 1 7 28 : 27 22 -2 
8  7  MFK Košice 15 6 4 5 21 : 22 22 1 
10  8  Humenné 15 7 1 7 24 : 28 22 1 
6  9  Martin 15 6 3 6 31 : 17 21 -3 
7  10  Stropkov 15 6 3 6 21 : 16 21 -3 
11  11  Vranov 15 6 1 8 22 : 30 19 -5 
12  12  Giraltovce 15 6 1 8 20 : 37 19 -5 
13  13  Podbrezová 15 6 0 9 24 : 35 18 -3 
16  14  L. Mikuláš 15 5 0 10 17 : 26 15 -6 
14  15  Lipany 15 4 3 8 16 : 34 15 -9 
15  16  Trebišov 15 4 1 10 14 : 37 13 -11 

 
Tabuľka - U16 – Východ 

 
 # Klub Z V R P Skóre Body + Body 
1  1  Dukla B. Bystrica 15 11 2 2 33 : 12 35 14 
3  2  Tatran Prešov 15 9 4 2 30 : 7 31 10 
2  3  Spišská Nová Ves 15 9 3 3 24 : 13 30 6 
5  4  Martin 15 8 2 5 29 : 28 26 2 
4  5  MFK Košice 15 7 4 4 27 : 19 25 4 
8  6  Stropkov 15 6 5 4 31 : 20 23 -1 
7  7  Humenné 15 6 4 5 18 : 23 22 1 
6  8  Námestovo 15 6 3 6 20 : 20 21 -3 
10  9  Lokomotíva Košice 15 6 2 7 21 : 20 20 -1 
11  10  Podbrezová 15 4 7 4 16 : 18 19 -2 
9  11  Trebišov 15 5 4 6 16 : 23 19 -5 
12  12  Lipany 15 4 4 7 25 : 24 16 -8 
13  13  Ružomberok 15 3 6 6 14 : 17 15 -6 
14  14  Vranov 15 3 3 9 18 : 30 12 -12 
15  15  Giraltovce 15 1 5 9 14 : 30 8 -16 
16  16  L. Mikuláš 15 1 4 10 9 : 41 7 -14 
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