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Znovu je tu november a s ním i čas 
spomienok. Je čas chryzantém. Novembrový vietor 
nám stelie pod nohy zlaté lístie a preberá              
na strunách nášho srdca smutné melódie. Každý 
z nás sa vracia k spomienkam na svojich životných 
partnerov, rodičov, deti, priateľov, príbuzných, 
spoluobčanov, ktorí dožili svoj život a  ktorí            
na našom cintoríne našli svoj večný spánok. Ako 
film beží v našich mysliach ich život. Opakujeme si 
nenahraditeľné chvíle, prežité v ich blízkosti. 

November je mesiac zamyslenia sa nad tým, že smrť je 
nevyhnutnou súčasťou života. Zamýšľame sa nad životom tých, 
ktorí nás na ceste životom predbehli, ohliadame sa za všetkým 
a ani si neuvedomujeme, že sa zamýšľame nad vlastným 
životom. Nad životom nás, ktorí sme držali v náruči matku, 
otca, sestru, brata... A zamýšľame sa nad tým, ako budú naše 
životy hodnotiť tí, ktorí sa iba nedávno narodili. Prvé 
novembrové dni sa stali akoby symbolom našich spomienok, 
našej úcty a vďaky. Unavení uponáhľanou každodennosťou 
zrazu dokážeme spomaliť krok, stíšiť hlas, pristihneme sa     
pri úvahách o zmysle ľudského života. Poďakujeme sa tým, 
ktorí svoj život žili pre iných i tým, ktorí sa snažili ukázať, ako 
žiť v nádeji, pravde a spravodlivosti. Myslíme aj na utrpenie 
iných, na tých, ktorých strhli lavíny dnešného búrlivého sveta 
a zapĺňajú zoznamy nevinných obetí. 

Zapáľme týmto všetkým plamienok v našich srdciach – 
plamienok lásky, úcty a spomienok. 

 
Biele chryzantémy držím v ruke 
na svojich drahých blízkych spomínam. 
Nech lupienky kvetov hovoria za nás, 
k chryzantémam pridajme sviece lásky, 
ktorú čas nezobral, je navždy v nás. 
Cestou domov sa pozrime, 
či nezhasol ich plameň, či ešte plápolá. 
Spomíname. 
                                                     ooooo   Alena Kmecová 
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1. Mestská polícia počas služby v nočných hodinách 2. septembra 2012 
pred barom Letisko zistila spáchanie priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu a proti verejnému poriadku tým, že medzi účastníkmi 
diskotéky M.D., M.K., J.M. a I.P. z Giraltoviec došlo na verejne 
prístupnom mieste ku fyzickému stretu. Po riadnom zistení reálneho 
stavu a poučení zúčastnených strán bolo postačujúce vybavenie 
pokarhaním na mieste. 

2. Mestská polícia 3.septembra 2012 – v deň začiatku školského roka - 
v ranných hodinách zistila spáchanie priestupku na úseku ochrany 
pred alkoholizmom a inými toxikomániami tým, že obsluhujúci 
personál umožnil v troch prípadoch podanie alkoholických nápojov 
mladistvým osobám. Zavinené konanie personálu vybavila MsP 
uložením blokovej pokuty. Konanie mladistvých je predmetom 
správneho konania v zmysle platných právnych noriem. 

3. Hliadka MsP 6. septembra 2012 na území mesta vykonala odchyt 
psa, ktorý nebol opatrený žiadnym identifikačným znakom. Pes bol 
umiestnený v ochrannej karanténe firmy Hunter.  

4. V spolupráci s uvedenou firmou hliadka MsP 7. septembra 2012 
vykonala celoplošný odchyt zabehnutých a túlavých psov na území 
mesta Giraltovce s dosiahnutým výsledkom - 9 psov odchytených  
a umiestnených do karantény. Opakovaný odchyt bol vykonaný 19. 
septembra 2012, tentoraz  boli v karanténe umiestnené dva psy.  

5. M.D. z Giraltoviec oznámil 8. septembra  hliadke MsP  spáchanie 
z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil 
M.Š. z Giraltoviec tým, že ho udrel rukou do tváre bez spôsobeného 
zranenia. Vec po riadnom zdokumentovaní bude predložená na pre-
rokovanie Obvodnému úradu vo Svidníku. 

6. 9. septembra 2012 o 2.40 hod. hliadka MsP našla K.N. z Giraltoviec 
spiaceho v silno opitom stave uprostred miestnej komunikácie. 
Hliadka zabezpečila jeho bezpečný príchod do miesta bydliska. Jeho 
konanie bolo vybavené blokovou pokutou v blokovom konaní. 

7. MsP v spolupráci s OO PZ Giraltovce vykonala v reštauračných 
a pohostinských zariadeniach na území mesta kontrolu dodržiavania 
zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým a maloletým 
osobám. V čase kontroly nedošlo k porušeniu zákona. 
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8. Oznámenie o krádeži troch liatinových mreží z kanalizačného systému 
na zachytenie povrchovej vody na komunikácii neznámym 
páchateľom  na škodu mesta Giraltovce prijala MsP 17. septembra 
2012. Vec je v štádiu objasňovania. 

9. Požiar starých pneumatík 18. septembra 2012 na Kukučínovej ulici 
v časti bývalej skládky TKO hliadka MsP vybavila bezodkladne 
privolaním HaZZ prostredníctvom linky 150. Požiar bol lokalizovaný 
bez  škôd. 

10. H.J. z Giraltoviec oznámil krádež svojho horského bicykla zn. YOKO 
modrej farby, ktorý mal voľne umiestnený v pivničných priestoroch    
na Hviezdoslavovej ulici. Vec je v štádiu objasňovania. 

11. Počas septembra  MsP zabezpečovala dohľad nad cestnou 
premávkou počas príchodu žiakov na vyučovanie. Zároveň dohliadala 
na dodržiavanie predpisov pri parkovaní na Záhradnej ulici vedľa MŠ. 
Ich porušenie bolo v troch prípadoch  vyriešené pokarhaním, 
v jednom prípade uložením blokovej pokuty.         ooo    Ondrej Cina 

                                 
 
 
 
 
Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. 

Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu 
a demokraciu. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie 
českých študentov  proti okupácii Čiech a Moravy a proti zabitiu 
študenta medicíny Jana Opletala, uzavreli české vysoké školy, 
popravili 9 študentov  a viac ako tisíc  ich poslali do kon-
centračných táborov. Ako spomienku na rozpútanie fašistického 
teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939 
Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii 
solidarity s českými študentmi v Londýne vyhlásil 17.november     
za Medzinárodný deň študentstva. V roku 1989 si v tento deň 
študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, 
zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti 
komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu 
v Prahe bola potlačená policajnými zložkami, čo vyvolalo solidaritu 
občanov Československa, ktorí sa postavili  policajnému násiliu, 
politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali   
v uliciach, prebiehali pokojnou, nenásilnou cestou a vyústili do tzv. 
Nežnej revolúcie a umožnili slobodné demokratické voľby. Poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. 
november bude naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu 
a demokraciu.                                                 ooo     Zdroj: internet 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 október nás prekvapil rekordnými jesennými teplotami 
a taktiež rekordnými hubárskymi úlovkami?  Začiatok 
novembra však podľa pranostiky už teplo nebude - Na svä-
tého Huberta (3.11) ide teplo do čerta. 

 poliklinika v našom meste od 1. novembra  opäť poskytuje  
lekársku službu prvej pomoci  (LSPP)? Pohotovosť, ako ju 
tiež nazývame, bude poskytovať svoje služby v sobotu, 
nedeľu a cez sviatky od 8.00 do 12.00h. 

 sa začala výstavba oporného múru pre rozšírenie spevnenej 
plochy vo dvore materskej školy?  Dokončovacie asfaltové 
práce prebehnú na jar 2013. 

 sa končí výstavba oporných múrov na mestskom cintoríne? 
Po realizovaní terénnych úprav budú vytvorené ďalšie 
hrobové miesta. Zároveň sa ukončujú práce na úprave 
horného vstupu na cintorín a bola zavŕšená  ďalšia etapa 
výstavby chodníka z pieskovca na pravej strane cintorína.  

 mestská knižnica 13.októbra 2012 slúžila ako fotoateliér 
pre novomanželov Eštokových? Obaja mladomanželia 
milujú knihy a tak sa rozhodli urobiť si svadobné fotografie 
takpovediac nimi obkolesení. Ich prosba nás veľmi potešila 
a dvere knižnice sme im v najkrajšom dni ich života otvorili 
dokorán. Prajeme im veľa šťastných a krásnych chvíľ       
na spoločnej ceste životom. 

 nové detské ihrisko  nevybudujú u nás? 14. septembra 
sme sa zapojili do súťaže, ktorú usporiadala firma 
Oriflame, avšak 30,81% platných zozbieraných hlasov 
nestačilo na umiestnenie sa. Víťaznými mestami vo svojich 
kategóriách sa stali Modrý Kameň, Spišská Nová Ves 
a Svidník. Gratulujeme a tíško závidíme... 

 športová hala Igora Nováka, ktorú spravuje CVČ Slniečko,  
oslávila v októbri svoj sviatok? Už celý rok poskytuje 
priestor pre aktívny oddych, relaxáciu a športovanie 
občanov mesta. 

                                                 ooooo   Mária Osifová 
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Srdečne vás pozývame besedu s PAVLOM  DVOŘÁKOM, ktorá 

sa uskutoční  28.11.2012 o 14.30 hodine v zasadačke 
mestského úradu. Táto beseda so slovenským významným 
historikom a spisovateľom literatúry faktu bude spojená 
s predajom jeho kníh. Autor nás ubezpečil, že knihy budú 
zlacnené a verím, že ich veľmi rád podpíše. Tešíme sa na vašu 
účasť! 

 
ZO ŽIVOTA A TVORBY  PAVLA DVOŘÁKA  
 

Autor literatúry faktu, historik a pub-
licista. Študoval históriu na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako 
redaktor vo viacerých periodikách, je v slo-
bodnom povolaní ako publicista 
a spisovateľ. 

 Založil vydavateľstvo historizujúcej lite-
ratúry faktu RAK.  Knižne debutoval spo-
ločne s Petrom Brázdom seriálom Máte radi 
Matušku? V ďalších rokoch sa popri 
študijnom pobyte v Historickom ústave SAV 
v Bratislave a v Archeologickom ústave SAV 

v Nitre venoval zhromažďovaniu materiálov k štvorzväzkovému dielu 
Odkryté dejiny, ktoré vyšlo s podtitulom Dávnoveké Slovensko, 
Staré Slovensko, Praveká Bratislava a Prví ľudia v Československu. 
Nadväzuje na ne kniha literatúry faktu  Zázrak obilného zrnka.     
Vo svojej tvorbe  sa osobitne venuje hlavnému mestu: Bratislava – 
Podhradie a Zlatá kniha Bratislavy. 

Široký epický záber majú jeho romány Hriešnikov návrat, 
Podivný barón a Kto zabil Viliama Žingora? Ďalšie historické diela: 
Krvavá grófka Alžbeta Bátoryová – fakty a výmysly, Stopy dávnej 
minulosti 1 - Slovensko v praveku, Stopy dávnej minulosti 2 - 
Slovensko v staroveku, Stopy dávnej minulosti 3 - Zrod národa,  
Stopy dávnej minulosti 4 -Slovensko  v Uhorskom kráľovstve, Prvá 
kniha o Bratislave, Druhá kniha o Bratislave. Pre deti a mládež 
napísal leporelo Poď sa so mnou hrať a populárno-náučnú knihu 
Lovci mamutov a tí druhí.                           ooooo    Anna Mitaľová 
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Herci z Partičky a Paneláka predviedli nedávno v Giraltovciach  

komediálnu hru Na koho to slovo padne. Okrem účinkovania 
v zábavných reláciách a seriáloch pôsobia v divadle Astorka už dlho, 
niektorí sú tam členmi  aj vyše desať rokov. Spoločne však účinkujú 
aj v rôznych ďalších predstaveniach. Úvodnými otázkami pre skve-
lých hercov  bolo, odkiaľ prichádzajú, aká bola ich cesta k nám a či 
sa na východe Slovenska plánujú zdržať dlhšie. Prezradili nám, že 
pricestovali priamo z Bratislavy a  bola to veľmi dlhá cesta. Po pred-
stavení mali namierené rovno do Michaloviec. Na východe však 
dlhšie nemohli zostať, pretože ich pracovné povinnosti nútia 
odcestovať naspäť domov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marián Miezga:  

Hrá sa Vám lepšie v seriáli alebo na divadelnej 
scéne, čo je vám bližšie? 

- Všetko je herecká práca, ale  je  úplne niečo iné 
hrať v divadle ako v seriáli, príp. vo filme. Sú to dve 
celkom odlišné veci, takže nič z toho mi nie je bližšie,  
mám rád obe. Je to však niečo úplne iné hrať u nás 
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ako za hranicami. Vonku sa herci špecializujú a hrajú buď  
v televízii alebo len v divadle. Človek sa však musí vedieť prispôsobiť 
a zvládať jedno aj druhé. 

 
Túžili ste byť hercom už odmalička? Baví vás rola, ktorú 

stvárňujete v seriáli Panelák? 
- Áno, bol to môj detský sen, ale nikdy som o tom vtedy 

nehovoril. Vravel som, že chcem byť autobusárom. Keď je človek 
malý, ešte sa hanbí prejaviť sa a má obavy nahlas vysloviť svoje 
túžby. Vždy to však bolo niekde v kútiku môjho srdca. V tom čase 
sa nik zo spolužiakov na ZŠ či gymnáziu nehlásil na hereckú alebo 
umeleckú školu. Bolo by  vtedy asi čudné, keby som do toho išiel 
sám, takže som sa k tomu dostal po čase, keď som vyrástol.  

Herec sa musí v prvom rade prispôsobiť  postave či role, ktorú 
stvárňuje. Nemusí to vždy sadnúť typu človeka, ale mal by sa s ňou 
skamarátiť, popasovať sa a presvedčiť diváka. V tom spočíva práca 
herca a myslím si, že mi postava celkom sadla, počas rokov som si 
zvykol.  

 
Predstavenie získalo v minulosti ocenenie Dosky 98. Aký ste 

z toho mali pocit? Vážite si viac ceny udelené literárnymi 
kritikmi alebo sa tešíte aj z nominácií v diváckych anketách? 

Vtedy bol pre nás obrovský zážitok, že sme vôbec boli takto 
ocenení. Boli sme v tom čase ešte študentmi tretieho ročníka a bol 
to dobrý pocit. Ale každé ocenenie je pre nás príjemné, zvlášť keď sa 
ľuďom páčime a keď to funguje.  

 
Vladimír Kobielsky: 

So svojím predstavením ste sa úspešne 
prezentovali aj v zahraničí. Ktoré krajiny ste  
navštívili a čo ste si z tých miest odniesli? 
Kam by ste ešte radi vycestovali? 

 
- Hrali sme v Las Vegas asi pred piatimi 

rokmi, v austrálskom Sydney, kde sa nám asi 
páčilo najviac. Je to exotické miesto tým, že leží 

na opačnej strane pologuli a je tam veľmi teplo. Austrália bola pre 
nás celkovo zaujímavá, exotická a netypická. S týmto predstavením 
sme pobehali celé Slovensko, boli sme s ním aj na vojne. Z našich 
zájazdov sme si odniesli mnohé zážitky a máme príjemné pocity, 
hrali sme hlavne pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. 
Rozumeli nám, takže to bolo skvelé. Často cestujeme, preto nemáme 
jednu vysnívanú krajinu, kam by sme ešte chceli ísť.  
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Ako vnímate dabovanie a hru herca? 
Dabing je činnosť, ktorá ma baví a je pre mňa po všetkých 

stránkach zaujímavá. Keď ide o dobrý film, dabovanie sa mi robí 
ešte lepšie. Odlišné je, ak je to herectvo improvizované 
a uskutočňuje sa na javisku, kde sú aj kolegovia. Náročnosť závisí 
od vkusu a typu predstavenia, ktoré sa hrá či od toho, aký ťažký je 
to film. Čiže sa to nedá nejako zhodnotiť. 

 
Juraj Kemka:  

Snažíte sa brať vždy všetko s vtipom a 
nadhľadom aj v reálnom živote? 

- Myslím si, že áno, som typ človeka, ktorý berie 
ten život trochu aj s nadhľadom,  asi by sme túto 
prácu nerobili, keby sme brali život vždy iba vážne. 
Možno by sme boli v tom prípade za nejakou 

bankovou priehradkou a obsluhovali ľudí v banke. Takže 
samozrejme musíme byť aj trošku prišahaní, uletení a starať sa 
hlavne o radostné chvíle.  

Pôsobíte prirodzene, improvizácia Vám ide. Zažili ste počas 
vystúpenia i výpadok textu? 

- Samozrejme, stalo sa nám to už nespočetne veľa krát, veď to 
aj patrí k tomu. No vtedy zamrznete, nepočujete ani šepkárku 
a zahmlí sa vám pred očami, musíte improvizovať. Možno je nám 
ľahšie to, že sme už na improvizáciu na javisku zvyknutí. Musíme 
nad tým rozmýšľať a pokračovať ďalej. Väčšinou to dopadne tak, že 
si divák nič nevšimne, takže napokon je to v pohode.  

 
Róbert Jakab:  

Ako sa Vám vyrába  Partička s Petrou 
Polnišovou? Spolupráca s ňou Vás zrejme baví. 

Hrá sa nám super, snáď to aj vy vnímate 
humorne. Improvizácia je pre nás obohacujúca 
a inšpiratívna, hlavne keď to hráme takto spolu 
s chalanmi. Vtedy je to samozrejme aj pre nás 
zábava. Keby sme sa na tom  nebavili aj my, tak 
by to asi nefungovalo. Takže je to pre nás tak 

trochu aj adrenalínový zážitok. Občas sa síce cítime aj trochu 
trápne, ale  to k tomu patrí.  

S Peťou sa nám hrá dobre, hoci teraz trošku vypadla. Niekedy je 
tučnejšia, inokedy chudšia, takže raz sa to od nej odráža ťažšie, 
a inokedy občas ľahšie (smiech). Dúfame však, že na chvíľu bude 
mať s dieťaťom pokoj, aspoň dovtedy, kým nebude mať tretie. Ale je 
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to proste jedna z mála žien a herečiek na Slovensku, ktoré si         
zo seba dokážu urobiť srandu, lebo väčšina tých dievčat sa berie 
veľmi vážne. Treba však uznať, že sama žena - herečka   medzi 
mužmi nemá nikdy jednoduché udržať sa pri nich. No Peťa je skvelý 
človek, funguje to medzi nami a ide jej to. Pomaly sa vracia späť a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Točili sme už spolu nejaké 
nové diely, takže s nami hrala aj po druhom bábätku. No uvidíme, 
kedy príde na rad to tretie.  

 
Čo osobne považujete za najsilnejší zážitok pri tvorbe relácie 

Vo štvorici po Slovensku? 
 
Musím povedať, že to bolo práve na východe, v rómskej osade     

v Richnave. Zažili sme tam niečo úžasné, bol to pre nás veľký 
zážitok. Tam som pochopil, že riešiť  rómsku otázku nie je 
jednoduché,  zanechalo to vo mne  hlboké pocity. Boli to úžasní 
ľudia, veľakrát si spomeniem na to, že boli príjemnejší ako tí, ktorí 
žijú vo veľkých mestách. To bolo na tom super. Relácia bola poučná 
v tom, že sme spoznali nové mestá a miesta. Stále, po celý život sa 
niečo učíme. Počas ciest som si zaznamenával miesta, na ktoré sa 
chcem opäť raz vrátiť a – naopak – tie, ktoré už nikdy nechcem 
vidieť. Slovensko je nevyspytateľné, ale to aj ľudia. Už si všetko síce 
presne nepamätám, ktoré oblasti to boli. Keby som to zobral tak 
paušálne, tak to nakrúcanie bolo veľmi príjemné, aj partia a filmové 
štáby, ktoré tam boli s nami. Nemám teda nijaké zlé spomienky. 
Niekedy to bolo veľmi narýchlo, lebo sme mali, samozrejme málo 
času. Aj preto sme nerealizovali všetky presuny pešo, ako sme 
pôvodne plánovali. Prešli sme  však toho veľmi veľa a odniesli sme 
si aj kopec nových zážitkov.  

 
Lukáš Latinák:  

Účinkujete v televízii, divadle, ale aj 
v reklame. Ktorá z činností Vás najviac 
vystihuje? 

Už si ani nespomínam, je to takmer sedem 
rokov stará reklama (smiech). Najlepšie mi 
vyhovuje ticho, teplo a pokoj. Neviem, ako mám 
tieto činnosti porovnať, pretože seriál s divadlom 

sa ani porovnať  nedá. Je to proste iný štýl, robota, myslenie 
a všetko. Mojou najobľúbenejšou činnosťou je, keď môžem byť 
doma so svojím malým, keď sa ešte pritom moje malé zubaté dieťa 
smeje. Môžem s ním teda robiť všelijaké nezbedné veci a to mi 
najviac zo všetkého vyhovuje. 
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 Ako ste sa dostali od profesie sklára k herectvu? 
- Dostal som sa k tomu jednoducho tým, že som kradol otcovi 

scenáre. Keď to bolo na strednej škole potrebné, vždy som si tam 
niečo zahral. Takže potom som to šiel vyskúšať na prijímačky a 
napokon som bol spokojný.  

Zaujíma nás, či ste taký vtipný aj v súkromí. Predpokladáme 
však, že áno, lebo človek si všimne ten humorný prístup už len 
pri pohľade na Vás.  

- Práveže nie, skôr som unavený, nepríjemný, namosúrený 
a zahundraný. Keď som v potravinách a chcem si tam nakúpiť, tak 
to už vtedy priam otravuje niečí život. Ale zas na druhej strane je 
príjemné, ak vás niekto pozná. Vždy je lepšie, ak sa na vás ten, 
ktorého stretnete, usmieva, než by mal k vám byť nepríjemný. 
V globále  platí:  ak sa na mňa usmejú, je to v poriadku, ale  keď  
na mňa už ukazujú, je to nevychované.  

 
ooooo   Text a foto: Martina Štofková 

 
 
  
 
 
 
 
 

Krásny, slnečný september priniesol pre Súkromnú 
strednú odbornú školu v Giraltovciach a ostatných partnerov 
projektu BIG BAD WOLF rozprávkový týždeň strávený 
v najkrajšej krajinke na Slovensku. Mali sme možnosť ukázať 
všetkým naše národné bohatstvá a kultúru, pretože okrem 
našej s nami spolupracuje ďalších deväť krajín, a to 
Španielsko, Portugalsko, Litva, Estónsko, Poľsko, Island, 
Rumunsko, Taliansko a Nórsko. Pripravili sme pre nich 
bohatý program, ktorý začínal ráno a končil v neskorých 
večerných hodinách. 

Po príchode našich priateľov sme im ukázali našu školu 
a mesto, v ktorom žijeme. Všetci boli vo veľkom očakávaní, čo 
sa udeje na druhý deň a tak sme sa krásne utorkové ráno 
vybrali dolinami do klenotu našej krajiny, Vysokých Tatier. 
Skôr ako sme sa ubytovali, nás čakala túra v Slovenskom 
Raji, ktorú sme si užili pri preskakovaní  horských  prameňov 
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a lezení po rebríkoch, neskôr nás už čakal autobus, ktorým 
sme cestovali do hotelu pod Lomnickým štítom.  

V nasledujúcich dňoch sme tiež nezaháľali, boli sme        
na ďalšej úžasnej túre, počas ktorej sme sa snažili hľadať 
stopy rôznych predátorov, žijúcich na Slovensku. Avšak každý 
z nás vedel, že to nie je koniec a čaká nás pokračovanie 
rozprávkových dní v popradskom Aquaparku a v jednej 
z najkrajších častí okúzľujúcej krajiny, v Pieninách. Mali sme 
možnosť ukázať našim hosťom splav rieky Dunajec  aj laser 
show v Aqua City. 

Naberanie nových skúseností do života a spoznanie nových 
ľudí na tomto čarovnom  výlete v nás zanechalo  
nezabudnuteľné spomienky. Získali sme nové skúsenosti 
v používaní cudzieho jazyka, ale aj informácie o predátoroch, 
žijúcich v našej úchvatnej krajine. Myslíme si, že míting na 
Slovensku bol jeden z najlepších v tomto projekte. A všetci 
naši zahraniční kolegovia zmenili názor na nás a našu 
kultúru, o ktorej sa dozvedeli pre nich úžasné veci.  

 
ooooo   Vladimír Bartoš, Denis Majernik, Peter Hrinko   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prielom Hornádu – Slovenský raj                                       Foto: V. Bartoš 
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Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici 
severák podúva. 
 

Prvý októbrový víkend sme využili slniečko a vyrazili sme do prí-
rody. Spoločnosť nám robili aj niektorí rodičia, ktorí sa sobotňajší 
deň rozhodli stráviť spolu s nami. 5. október bol bohatý nielen       
na slnko, ale predovšetkým na hubovú nádielku a zážitky, 
nadobudnuté  pri potulkách  lesom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slniečko sprevádzalo štvrtákov a piatakov našej SZŠ 

Duklianskym priesmykom a Údolím smrti, prišli sme sa tam pozrieť 
a pripomenúť si výročie Karpatsko-Duklianskej operácie.  Našu 
dejepisnú exkurziu sme začali ráno 12. októbra vo vyhliadkovej 
veži, sprievodca sa nám tu pútavou prednáškou snažil opísať 
a priblížiť októbrovú udalosť, ktorá poznačila mnoho rodín. Potom 
naše kroky  smerovali k pamätníku padlým hrdinom, na pietnom 
mieste sme v tichosti stáli a čítali pamätné tabule. Vo Svidníku sme 
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si prezreli pamätník, múzeum a výstavu bojovej techniky, ktorá 
k tomuto múzeu patrí. Po premietnutí filmu z bojov sa nikto 
nezmohol na žiadne slová, každý v duchu ďakoval za to, že je to už 
minulosťou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 

Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. 
 
Úrodný nemusí byť iba kalendárny, ale aj školský rok. 

Minuloročná snaha najlepších zberateľov v zbere papiera neostala 
bez odmeny. 11. októbra sme sa vybrali do Prešova, presnejšie      
do Obchodného centra CineMax, na jednu z rozprávok. Takto si 
spríjemnili popoludnie tí najlepší, ktorí nelenili a celý školský rok 
recyklovali a triedili odpad. Niektorí tak po prvý raz mohli obdivovať 
kinosálu neďalekého krajského mesta v OC.   

 
Keď sa drží list v mesiaci októbri na stromoch pevne, znamená 
to krutú zimu. 
 

V našom mestskom parku sa 24. októbra žiaci prvého stupňa 
didaktickými hrami presviedčali o októbrovej pestrofarebnej 
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slnečnej jeseni. Stromy hýrili veru všetkými farbami a my sme sa 
namiesto učenia rozpŕchli pomedzi ne a „hrali“ sme sa. 
Novovybudovaný chodník na hrádzi nám sprístupnil nielen pohľad 
na Topľu, my sme ho na oplátku  na niektorých miestach vyzdobili 
kresbami na tému Mestský park ako miesto oddychu a hier.   

 
Ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený.  
 

Tohtoročný október bol naozaj bohatý na zelenú farbu, takže aby 
sme posilnili našu imunitu a pripravili sa tak na studený január, 
zvolili sme zelené šťavnaté jablko ako symbol zdravých zubov 
a zdravej výživy. Ich konzumáciou sme si pripomenuli 16. októbra 
Svetový deň výživy. Všetci žiaci si  počas desiatovej prestávky 
pochutnávali na jablku, prinesenom z domu,  v tento deň každému 
chutilo naozaj skvelo. Tohto roku sa ich urodilo v každej dobrej 
záhrade hojne a tak sa žiaci  navzájom núkali, pretože to „jeho“ je to 
najlepšie. 

 
Teplý  október, studený november. 
 

Teplo bolo nám všetkým, čo sme sa zúčastnili ďalšej Noci v škole,  
26. októbra, z piatka na sobotu. Kto prišiel, neoľutoval a nenudil sa. 
Smiech a  zábava boli prioritou tohto večera. Spočiatku sme 
v triedach plnili jednotlivé, triednymi učiteľkami zvolené úlohy, 
potom sa triedy zmenili na provizórne spálne,  vytvorené 
z karimatiek, spacích vakov, vankúšov a diek. Vedeli sme, že  ďalší 
deň je sobota, tak sme sa do neskorej noci mohli rozprávať, pozerať 
rozprávky, počúvať relaxačnú hudbu alebo  čítať. 

 
Za zeleným októbrom nasleduje biely február. 
 

Medzinárodný deň školských knižníc nám do SZŠ prišli 
pripomenúť žiaci SSOŠ. 22. októbra sa čítaním kníh o našich 
predátoroch snažili každého žiaka v triedach oboznámiť s týmito 
„zvieratkami“. Práve blížiaca sa zima nám prinesie nielen bielu 
farbu, ale aj mráz a metelicu a lesná zver sa musí uživiť aj v tomto 
nečase. Niektoré „múdrejšie“ tvory zalezú do brlohov a nevystrčia 
nos, ale ako to prežijú ostatné, sme sa dozvedeli od starších. My 
sme im tiež na oplátku prečítali pár pútavých textov, ktoré sme si 
vopred pripravili.  

Text: Mgr. Emília Tchuríková 
Foto: E. Tchuríková a Mgr. Dominika Andrajovská 
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Aj v školskom klube našej Súkromnej ZŠ bol október bohatý        

na rôzne aktivity a súťaže. 
V piatok 5. októbra 2012 sa v priestoroch ŠKD odohral Súboj 

Bey Bladeov.  Všetci sme si v rekordne rýchlom čase napísali 
domáce úlohy, vybrali svojich Bey Bladeov  a v každom kútiku 
trénovali bojové pohyby so svojou obľúbenou postavičkou. Po prí-
prave na boj sme sa presunuli na školské ihrisko, kde začal 
ozajstný súboj... 

Chlapci ukázali, ako dokážu ovládať obľúbeného japonského 
bojovníka, používať jeho špeciálne schopnosti a porážať nepriateľov. 
Počas popoludnia sme zažili bitky z príbehu Beyblade vrátane       
V-Force, G-Revolution a Fierce Battle. Vychovávateľky aj utierali  
niektorým bojovníkom slzičky, no tí sa ich snažili zakryť, ako sa    
na ozajstného bojovníka patrí... 

 
1. ročník :  
 1. miesto  Viliam Hamara 
 2. miesto Hugo Čajka 
 3. miesto Kristián Kokolík 
2. a 3. ročník: 
 1. miesto Kristián Majerník 
 2. miesto Štefan Šima 
 3. miesto Dávid Cigan 
 
Ježibabiádu v strašidelných priestoroch ŠKD sme otvorili 29. 

októbra 2012 strašidelným príbehom. Okrem tanca sme sa zabavili 
aj rôznymi súťažami, ktoré sú typické pre deti, oslavujúce tento 
sviatok v anglicky hovoriacich krajinách. Lovili sme jabĺčka z vody 
len pomocou úst, jedli penové cukríky, navlečené na dlhej nitke bez 
asistencie rúk. Deti za splnenie každej úlohy dostali indície,           
z ktorých mali poskladať vetu. Aká by to však bola Ježibabiáda bez 
behu na metle?  Vyskúšali sme si rýchlosť dnešných moderných 
ježibáb a stálo to za to... Samozrejme, že nechýbala ani módna 
prehliadka stríg, múmií, strašidiel, duchov a iných zjavov. 

Na záver spoločnej zábavy sme na školské ihrisko vyniesli 
obrovské vyrezávané tekvice, zapálili v nich sviečky a nechali krásne 
svietiť celučkú noc. Veríme, že sme týmto dňom potešili každú 
ježibabu, ducha či strašidlo v každom kútiku nás... 

ooooo   Text: PaedDr. Viera Kecerová 
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Prešiel pomaly rok od začiatku práce s komunitou 

v rámci nového projektu.... a udialo sa toho dosť. Popri 
našej práci sme museli čeliť aj útokom, namierených  
na sociálnych pracovníkov, zo strany niektorých 
klientov. Napriek tomu, že som už mnohokrát písala o tom, čo 
zahŕňa naša práca, poniektorí to nepochopili. Chcela by som 
vysvetliť, že finančnými prostriedkami, určenými  na projekt, 
nedisponujeme a navyše tie už vôbec nie sú určené na to, aby sme 
klientom rozdávali finančnú hotovosť, keď ich potrebujú. 

Práca  s komunitou zahŕňa poradenstvo v rôznych oblastiach, 
napr. v sociálnej, sociálno-právnej, pomoc pri návšteve lekára,      
pri vybavovaní dokladov  a pod. Okrem poradenstva  vysvetľujeme 
členom komunity, ako sa správne vypisujú  poštové poukážky, 
učíme ich vypisovať žiadosti, písať životopisy. Prioritou je pre nás 
pomôcť im zaradiť sa na trh práce a taktiež zaradiť ich do evidencie 
v nezamestnanosti. Veľkou prekážkou pri hľadaní práce je nielen 
nedostatočné vzdelanie klientov, ale aj neochota niektorých 
zamestnávateľov prijať do práce Rómov. 

Inou oblasťou nášho pôsobenia je  pomoc aj pri doučovacích 
aktivitách. V tomto školskom roku budeme spolupracovať so Spo-
jenou školou, pretože ZŠ má na túto činnosť vytvorený vlastný 
projekt. Spolupracovať so školami v meste však budeme aj naďalej, 
či už cez rôzne akcie alebo pomáhaním pri kontaktovania rodičov, 
ktorí z akéhokoľvek dôvodu zanedbávajú svoje deti (dochádzka, 
hygiena a pod). 

Aj do budúcnosti  plánujeme s deťmi návštevu knižnice a cez 
čítanie rozprávok vyvolanie  záujmu o knihy. V rámci voľnočasových 
aktivít  by sme aj v tomto roku chceli zorganizovať v spolupráci     
so Spojenou školou  akcie  ako je pečenie na Vianoce a zdobenie 
ikebán. V októbri a novembri  nás čaká návšteva hasičskej zbrojnice 
a beseda  na tému bezpečnosti na cestách. V rámci vzdelávania 
mladých ľudí máme na február naplánovanú prednášku na tému  
Plánované rodičovstvo. 

Na záver by som chcela podotknúť, že nie vždy sa nám podarí 
klientovi adekvátne pomôcť, ide hlavne o pomoc pri riešení exekúcií. 
Často k nám prichádzajú klienti s takými vážnymi problémami, 
ktorých riešenie je dlhodobé a nedá sa vyriešiť jednorázovo. 
Klientom v takýchto situáciách poskytujeme poradenstvo, ako majú 
postupovať, pričom sa snažíme zdôrazňovať, že sa svojim 
povinnostiam nemôžu vyhýbať.             

ooooo   Ing. Daniela Palijová 
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Mladí ľudia žijú v súčasnosti v úplne inom svete, než v akom sme 

vyrastali my, skôr narodení. Na jednej strane možno hovoriť o svete 
neobmedzených možností, na druhej strane však na mladých číha 
omnoho viac nástrah. Výraznú úlohu pri formovaní svetonázoru 
mladých ľudí zohrávajú najmä médiá. Ide o pozitívny alebo 
o negatívny vplyv? Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, 
jedno je však isté:  média sa stali neodškriepiteľnou súčasťou 
našich životov a je čoraz zložitejšie odlíšiť dobré od zlého. 
Uvedomujúc si tento fenomén sa SSOŠ v Giraltovciach zapojila     
do ďalšieho medzinárodného projektu s názvom Searching for the 
truth, teda v preklade Hľadanie pravdy. Cieľom projektu je posilniť 
kritické myslenie študentov, predovšetkým v sociálnej, politickej 
a ekonomickej oblasti. Jednou z efektívnych foriem, ako zaujať 
kritické stanovisko voči tejto problematike, je tvorba vlastných 
mediálnych produktov (film, webová stránka alebo časopis). Nie 
nadarmo sa  hovorí, že lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť.  Len   
cez vlastné skúsenosti sme totiž schopní lepšie porozumieť 
a následne aj posúdiť, čo sa okolo nás deje a vybrať si zo spleti 
informácií to najlepšie.  

Medzinárodná spolupráca v rámci spomínaného projektu sa 
začala v septembri týždňovým pobytom v  Slovinsku. Tento malebný 
štát mala možnosť navštíviť jedna žiačka našej školy, Simona 
Cerulová z 2.A v sprievode PaedDr. Branislava Barana, riaditeľa 
SZŠ. Simona o stretnutí hovorí takto: ,,Otvorenie projektu sa 
odohrávalo v krásnej krajine Slovinsko, v kultúrnom meste Celje. 
Začínalo sa v pondelok a trvalo do piatku. Stretli sa tu všetky 
zapojené krajiny, teda Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Česká 
republika, Taliansko, Rakúsko, Moldavsko... a mnohé ďalšie.  Naša 
krajina spolupracuje s Macedónskom a Čiernou Horou. Cieľom 
mítingu bolo dohodnúť sa na ďalších krokoch, úlohách 
a medzinárodných stretnutiach a získať rady od skúsenejších 
partnerov, ale aj  zdokonaliť sa v angličtine a upevňovať priateľské 
medzinárodné vzťahy.  

Týždeň v Slovinsku bol náročný a pracovný. Počas spoznávania 
nových kolegov nám organizátori  projektu vymysleli  nabitý program 
plný hier, súťaží a ďalších skupinových aktivít. Neskôr sme formou 
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workshopov získali vedomosti o zaujímavých veciach, napríklad 
o tom,  ako by sa dal zlepšiť postoj žiakov k učiteľom a naopak alebo 
ako pracovať s fotoaparátom alebo kamerou. Už teraz sa všetci 
tešíme a samozrejme sme zvedaví na ďalšie kroky organizátorov 
tohto projektu. Druhý míting by sa mal uskutočniť v Macedónsku a    
v Čiernej Hore. Pevne verím, že sa nám bude naozaj dariť. Študenti, 
ktorí budú do projektu zapojení sú ochotní dať do toho veľa. Sme 
vďační za túto príležitosť. Plní očakávaní budeme čakať na ďalšie 
pokyny našich úspešných učiteľov.“ 

 
 Mgr. Andrea Kytíková a Simona Cerulová, SSOŠ Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
V dňoch 24. až 28. septembra 2012 sa v našej škole 

uskutočnil Active English Week Program. Zúčastnilo sa ho 26 
študentov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu 
viedol americký lektor Chris, druhú takisto americká lektorka 
Lisa, ktorú v posledných dvoch dňoch vystriedala Angličanka 
Kate. Cieľom programu bolo zdokonaliť sa v anglickom jazyku 
a overiť si svoje znalosti. O tom, že bol kurz naozaj intenzívny, 
svedčí skutočnosť, že aj doma sme začali rozmýšľať po an-
glicky.  

Jeden deň kurzu pozostával zo šiestich 60-minútových 
hodín, počas ktorých sme sa naučili novú slovnú zásobu, 
zopakovali si gramatiku, naučili sme sa niečo z každodenného 
života Američanov a Angličanov a zahrali sme si super hry, 
ktoré nám pomohli zdokonaliť sa v angličtine.  

Na záver kurzu sme pripravili anketu, v ktorej účastníci 
odpovedali na otázky: „Čo sa ti páčilo, resp. nepáčilo na tomto 
programe?  Čo ti program dal?  Čo si budeš ešte dlho 
pamätať?“ 

• „Kurz mi veľmi pomohol zdokonaliť sa v angličtine. Zistil som, 
že americká angličtina je zrozumiteľnejšia ako britská. Páčili sa mi 
hlavne hry, ktoré sme hrali spolu s lektorom, pretože obohatili moju 
slovnú zásobu.“ (Ján Mašlej, I.A) 

• Mne sa program veľmi páčil. Pochopil som, že angličtina je 
jazyk, ktorý je potrebné ovládať. Získal som motiváciu pracovať       
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na sebe a zlepšovať sa. Budem si pamätať rôzne hry, pri ktorých som 
musel komunikovať po anglicky. (Šimon Bandžák, I.A) 

• Z môjho pohľadu bolo všetko výborné. Páčili sa mi lektori, ktorí 
nás povzbudzovali, hrali hry ...  Mám veľa zážitkov  a hlavne 
poznatok, že sa nesmiem báť  komunikovať v cudzom jazyku. 
V pamäti mi dlho  ostanú ľudia, s ktorými som strávila týždeň plný 
zábavy. (Beáta Šimková,  septima) 

• Celý týždeň bol super. Veľmi sa mi páčil prístup lektorov, ktorí 
brali na vedomie, že nie sme dokonalí. Páčili sa mi hry, 
prostredníctvom ktorých sme sa súčasne učili slovnú zásobu. Teraz 
mám výbornú motiváciu zlepšovať sa v angličtine, pretože je to pekný 
a veľmi dôležitý jazyk. Tento týždeň priniesol veľa zábavy a zážitkov. 
(Kristína Pavliková, septima) 

• Páčilo sa mi to, že sme komunikovali len po anglicky a nepáčilo 
sa mi to, že nám počas kurzu zmenili lektorku. Tento program mi dal 
veľa, napríklad skúsenosť, že sa nemám báť rozprávať po anglicky. 
Zistil som, že ak chcem vedieť po anglicky, musím hovoriť a hovoriť 
a veľa počúvať. Prišiel som na to, že aj so spolužiakmi sa dá 
dohovoriť po anglicky ... ☺ (Štefan Galík, septima)☺ 

• Páčilo sa mi všetko, hry, gramatika, slovná zásoba. Všetko bolo 
super. Bolo to organizované hravou a priateľskou formou.  Nebolo nič, 
čo by sa mi nepáčilo. A čo si budem ešte dlho pamätať? Hlavne našu 
prvú lektorku a všetkých super ľudí ...  ☺ (Jakub Brehuv, I. A)      

• Veľmi sa mi páčilo, že to nebolo nudné. Naučil som sa ako 
používať angličtinu v každodenných situáciách. Spoznal som nových 
zahraničných priateľov, s ktorými som v kontakte a môžem sa takto 
angličtinu učiť aj naďalej, aj keď sa náš english week skončil. 
(Kristián Kušnír, I.A.) 

• Páčila sa mi prijemná atmosféra a milí ľudia.  Za týždeň som si 
veľmi obohatil slovnú zásobu a zdokonalil sa v komunikácii. 
Zaujímavým zážitkom bolo tiež stretnutie po škole  s lektorom 
Chrisom, ktorý neodolal ani slovenskému pivu. Neľutujem, že som sa 
kurzu zúčastnil a na tento týždeň budem ešte dlho spomínať. (Maroš 
Hliboký, kvinta) 

Na konci programu každý z nás dostal certifikát o absolvovaní 30-
tich hodín kurzu anglického jazyka. Teraz nám už neostáva nič iné, 
len „speakovať a speakovať“ a hlavne sa toho nebáť!  Ďakujeme 
lektorom, aj našim učiteľkám anglického jazyka -  pani Jane Čorbovej 
a pani Márii Kopčákovej,  že nám poskytli túto vynikajúcu príležitosť.  

 
Kristína Pavliková, septima, Gymnázium Giraltovce 
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                                          Kvintáni 
v pracovnom 

nasadení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Americký lektor 
Chris. 
 
Foto: 
Ing. Ingrid 
Meščanová 
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Štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený 

prezidentkou Medzinárodnej asociácie 
školského knihovníctva za  Medzinárodný deň 
školských knižníc, ktorý sa pripomína od roku 
1999.  

Aj na Gymnáziu v Giraltovciach sme si 
v pondelok  22. októbra 2012 pripomenuli 
Medzinárodný deň školských knižníc sériou akcií s názvom 
Rozprávka cestuje storočiami a krajinami, ktorú na profesionálnej 
úrovni pripravili pre svojich spolužiakov žiaci 3.A v koordinácii 
s vedúcou knižnice.  

Vo vestibule školy sa konala výstavka kníh, na ktorej boli 
zaujímavé  rozprávkové knihy z rôznych historických období, 
rôznorodých formátov, ale aj knihy oveľa vzácnejšie: najstaršia 
kronika mesta, staré Biblie. Počas celého dňa prebiehala pre vá-
šnivých čitateľov aj burza kníh. Súčasne sa vo vestibule premietala 
prezentácia Známi autori a zberatelia rozprávok a rozprávkové 
postavy.  Učitelia či žiaci počas prestávok, voľných vyučovacích 
hodín získavali informácie, kupovali knihy, obdivovali ich 
spracovanie. 

Ďalšie aktivity prebiehali v knižnici, ktorá bola vyzdobená 
kreatívnymi rozprávkovými postavičkami, ktoré vyhotovili žiaci 
prímy a sekundy. Postupne počas vyučovacích hodín prichádzali   
do knižnice jednotlivé triedy (podľa vopred určeného 
harmonogramu). Najprv žiaci museli vyriešiť tajničky, z ktorých sa 
dozvedeli, čo majú čítať. Rozprávku začal čítať „dospelák“, potom  
pokračovali samotní žiaci. Po prečítaní rozprávky žiaci riešili 
zaujímavé úlohy, v ktorých si overovali vedomosti o rozprávkach. 

O 9:30 sa škola otvorila dokorán a v knižnici sme privítali 
predškolákov z MŠ v Giraltovciach. Pripravili sme ju variabilne. 
Najprv ako decentralizovaný priestor s kobercom a vankúšikmi,    
na ktorých si predškoláci vypočuli rozprávku. Potom  pribudli lavice 
a deti sa rozdelili do skupín, súťažili v rozprávkovom kvíze, tvorili 
vlastný rozprávkový obraz, ktorý si aj vymaľovali. V príjemnej 
atmosfére komunikovali, pili čaj a pracovali. Nakoniec si pozreli 
rozprávky naživo. Napriek strachu z drzého vlka odchádzali plné 
dojmov z tvorivo prežitého predpoludnia. 

Po čiastkových  aktivitách Medzinárodný deň školských knižníc  
vyvrcholil celoškolskou akciou v telocvični - kvíz o rozprávke, 
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v ktorom  súperilo družstvo prímy – tercie proti družstvu kvinty a 1. 
A. V napínavom  súboji za výdatného povzbudzovania spolužiakov 
zvíťazili tí najmenší, ktorí o rozprávkach vedia najviac. Za víťazstvo 
zaslúžene získali  krásnu sladkú knihu v podobe torty, ktorú 
sponzoroval p. Varga. Aj touto cestou mu ďakujeme.    Nakoniec si 
žiaci školy pozreli naživo  rozprávky, ktoré nacvičili  žiaci 3. A 
v angličtine a nemčine a spestrili ich zaujímavými a vtipnými  
piesňami.  

Plní dojmov, informácií a skvelého pocitu  z dobre vykonanej 
práce sme si sľúbili, že v podobných aktivitách budeme pokračovať. 

                ooooo   Blanka Vaľovská, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čítanie rozprávok v knižnici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deti z materskej školy sledujú naživo rozprávky. 
Foto: Marianna Štefaníková, 3. A 
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 Deti – rodičia – starí rodičia. Tri pevné body rovnostranného 

trojuholníka, ktoré keď spojíme opísanou kružnicou tohto 
trojuholníka, vytvoríme najpevnejšiu bunku spoločnosti – rodinu. 

Rok 2012 je v Európe rokom aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami a október je mesiacom úcty k starším. To nám 
poskytuje výbornú príležitosť uvedomiť si to a zároveň využiť toto 
obdobie  na rodinné stretnutie, napr. aj na pôde školy. 

18. októbra 2012 sme pripravili v našej škole slávnostnú 
akadémiou, na ktorú žiaci pozvali svojich rodičov, starých rodičov,  
učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Pozvanie prijali aj 
členovia mestského klubu dôchodcov a občianskeho združenia Zväz 
postihnutých civilizačnými chorobami. Už pred začiatkom akadémie 
zavládla veľmi príjemná nálada, lebo sa stretli ľudia, ktorí sa dlho 
nevideli alebo boli v našej škole už veľmi dávno, lebo ich deti ju 
absolvovali pred mnohými rokmi. Pri pohľade na vnúčatá – 
primánov sa do hláv hrnuli  spomienky ... „Veď iba nedávno sme 
boli na rodičovskom združení našim deťom a už je to desať, pätnásť 
rokov ...“ 

Program sme pripravili z vlastných zdrojov. Ako to správne 
uviedli moderátori (Silvia Štrusová – sexta, Matúš Bališčák – 2. A, 
Samuel Tkáč – sekunda, Tatiana Robová – kvinta): „Chceme vám 
darovať darček, ktorý sa nedá kúpiť. Vytvorili sme ho z nášho času, 
talentu, usilovnosti, vytrvalosti, vďačnosti a lásky...“ 

V programe vystúpili úspešní recitátori, predniesli víťazné úryvky 
z okresných, krajských a celoslovenských kôl súťaže Hviezdoslav 
Kubín (Viktória Vasilová – sekunda, Kristína Kaňuchová – kvinta), 
dvaja žiaci predstavili svoju vlastnú tvorbu poézie (Daniel Bakaľar – 
1. A, Martin Hirňak – kvinta) a spevom osviežila slávnosť finalistka 
celoslovenskej speváckej súťaže Môj najmilší hit (Marianna 
Štefániková – 3. A). 

Žiaci primy predniesli úprimné modlitbičky Milana Rúfusa 
a mnohým sa pri nich skotúľala slza po líci ... V hre na hudobné 
nástroje sa predstavili naši žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ 
v Hanušovciach n/Topľou (Maroš Hliboký v hre na akordeóne – 
kvinta) a ZUŠ v Giraltovciach a zároveň hrajú v miestnom, veľmi 
populárnom, folklórnom súbore Topľan. Z ôsmich členov orchestra 
sú šiesti žiakmi nášho gymnázia (Veronika Kočišová, Jana Oravcová 
– 2. A, Stanislav Bakaľar – kvinta, Mária Čabalová – 2. A, Eva 
Kočišová – sexta, Dávid Kozák – 3. A, Lenka Michlíková – 1. A).  
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Úprimnosť, vďačnosť a dojatie charakterizovali našu akadémiu. 
Kto úprimnejšie a srdečnejšie ďakuje za starostlivosť ako vnúčatá 
svojim starým rodičom? Kto z rodičov žiakov si v týchto chvíľach 
nepripomenul svoje detstvo? Kto z učiteľov si nespomenul na jednu 
alebo aj dve generácie žiakov, ktoré prešli touto školou? 

Dojatie a vďačný úsmev na tvárach spokojných rodičov a starých 
rodičov boli najkrajšou odmenou za vystúpenia. A treba viac? 
A predsa ešte niečo: neskrývaná hrdosť na svoje dieťa. 

„... náš vystupoval v škole na akadémii ...“,  „ ... a nemal vôbec 
trému ...“,  „ ... ani som neveril, že také niečo dokáže ...“ ... Slová, 
ktoré sme počuli v neformálnych rozhovoroch pri káve alebo čaji 
a dobrom domácom koláčiku. Všetci sme mali zrazu čas  navzájom 
si čo-to  povedať. Vytvorili sme v telocvični školy jednu veľkú 
(malú?) rodinu. A rodina je to najdôležitejšie. 

Za pomoc pri príprave kultúrneho programu ďakujeme 
vedúcemu hudobnej zložky folklórneho súboru Topľan Mgr. Petrovi 
Zajacovi a učiteľom Gymnázia v Giraltovciach  Mgr. Eve Fedorkovej, 
PhDr. Blanke Vaľovskej a Mgr. Janke Tlučákovej. 

                  ooooo    Eva Fedorková, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Privítanie vzácnych 
hostí moderátormi 

programu. 
 
 
 
 
 

 
Rodičia a starí 
rodičia žiakov 
gymnázia. 
 
Foto: Mgr. Jana 
Tlučáková 
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Pred pár dňami sa žiaci Základnej školy v Giraltovciach vrátili 

z jedinečného výletu. Po mesiacoch prípravy sme 11.októbra 
nastúpili do autobusu v ústrety veľkému dobrodružstvu. Cieľom 
našej cesty bolo najväčšie mesto Európskej únie, krásne hlavné 
mesto Veľkej Británie – Londýn. A neostalo len pri Londýne... 

Po ceste tam sme si spravili dlhšiu prestávku vo Francúzku 
v meste  Štrasburg. Je sídlom významných európskych inštitúcií - 
Európskeho parlamentu, Rady Európy a Európskeho súdu          
pre ľudské práva.  Navštívili sme Stálu misiu Slovenskej republiky 
pri Rade Európy a stretli sa s pánom veľvyslancom Drahoslavom 
Štefánekom, ktorý našej škole na pamiatku venoval puzzle 
Európskej únie.  Okrem toho sme mali možnosť zažiť atmosféru 
historického centra mesta, ktoré je zapísané v zozname   svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO a prechádzka večerným 
Štrasburgom v nás všetkých zanechala super dojmy.   

Naša prvá cesta v Anglicku viedla do Windsoru, do zábavného 
parku LEGOLAND. Tam sa 
deti po dlhej ceste 
autobusom do sýtosti 
vybláznili na množstve 
atrakcií. Každý si tam prišiel 
na svoje a obdivné WOW! 
bolo počuť nielen z detských 
úst...  A potom sme prišli    
do Londýna. Strávili sme 
v ňom štyri dni, počas 
ktorých sme ho prechodili 
krížom – krážom, prebrázdili 
na bicykloch a plavili sa      

po Temži.  Aj keď sme boli psychicky pripravení na dážď, keďže 
v Anglicku pred naším príchodom takmer mesiac v jednom kuse 
lialo, milo nás prekvapilo príjemné babie leto. A v slnečnom počasí 
je Londýn skutočne výnimočný. 

 Nevynechali sme naj-známnejšie miesta v Londýne – 
Buckinghamský palác, Trafalgarské námestie, Katedrálu sv. Pavla 
aj s výstupom na vrch kostolnej veže s nekonečným výhľadom      
na takmer celý Londýn, Shakespearovo divadlo, budovu parlamentu 
s Big Benom, múzeum voskových figurín Madame Tussauds, 
národný futbalový štadión Wembley, kráľovský palác Henricha VIII., 
čínsku štvrť...  Prešli sme historické aj kultúrne pamiatky, navštívili 
aj modernejšie miesta, vyskúšali sme londýnske metro, vlaky 
a autobusy, ochutnali anglickú stravu, videli pestrú zmes 
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národností,  počuli rôzne 
akcenty a samozrejme aj 
krásnu čistú angličtinu, 
v hoteli nadväzovali kon-
takty so  žiackymi skupi-
nami z  iných krajín... 
Skrátka, zažili sme Anglicko 
na vlastnej koži a dali 
mnohým žiakom možnosť 
prvýkrát vidieť to, o čom už 
tisíckrát počuli.  

Ale to ešte stále nebolo 
všetko. Nemohli sme ne-využiť možnosť ísť do Oxfordu, mesta 
s najstaršou univerzitou v anglicky hovoriacich krajinách.  
Majestátne historické budovy univerzity z 11.storočia, krásne 
parky, fakulty, kde sa natáčal slávny Harry Potter, úchvatné 
Oxfordské univerzitné prírodovedné a historické múzeum boli ďalšie 
z miest, kam sa len tak hocikto nedostane.  Keď sme nechali 
Anglicko za sebou, čakal nás posledný kamienok do mozaiky nášho 
výletu – Brusel, hlavné mesto Belgicka a tzv. hlavné mesto Európy, 
ktoré je sídlom Európskej komisie a iných euroinštitúcií. Okrem 
historického centra, kráľovského paláca, hlavného námestia, ktoré 
je považované za najkrajšie v Európe, sme navštívili aj interaktívne 
Parlamentárium a veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belgicku.  

S fotoaparátmi plnými super fotografií, taškami so zaujímavými 
suvenírmi z Anglicka, Francúzka a Belgicka, plní zážitkov 
a príjemne unavení po kilometroch chodenia sme sa vybrali domov. 
Aj keď to bol fantastický výlet, slovenské dušičky sa prejavili a      
od prekročenia hraníc Slovenska  autobusom zneli slovenské 
a šarišské piesne. Deti sa už tešili na rodičov, rodičia na deti a my 
všetci výletníci hlavne na to, že sa konečne poriadne vyspíme.  
A zhodli sme sa na tom, že si to určite musíme ešte niekedy 
zopakovať. 

Touto cestou sa chceme poďakovať  pracovníkom Stálej misie 
Slovenskej republiky pri Rade Európy a pánovi veľvyslancovi         
za ochotu a milé privítanie, zástupkyni veľvyslanca, pani Zuzane 
Ščepánovej a ostatným pracovníkom Veľvyslanectva Slovenskej 
republiky v Belgicku za pohostinnosť a za čas, ktorý nám venovali a 
pani Natálii Tarasovovej z kancelárie predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja, pracujúcej v Bruseli v Európskej komisii,    
za zariadenie všetkého potrebného pre vstup našej skupiny do Par-
lamentária. A veľká vďaka patrí Centru voľného času 
v Giraltovciach za poskytnutie financií na dopravu. Sme si vedomí, 
že bez tejto pomoci by sa pravdepodobne náš výlet nebol zrealizoval. 
Ďakujeme.             ooo   Text a foto: Základná škola v Giraltovciach 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pred kráľovským palácom - Brusel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri Tower Bridge – Londýn.                                 
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Základná škola v Giraltovciach 
podala v tomto roku žiadosť o grant 
od nadácie SOCIA v rámci 
programu ING šanca pre deti. 
Vďaka dobre spracovanému  

projektu, ktorý sme pomenovali Koniec pštrosej taktiky, sme 
získali finančné prostriedky na realizáciu troch aktivít. Hlavnou 
myšlienkou tohto projektu bolo ukázať deťom skutočnú podobu 
omylov, chýb, zbytočnej frajeriny a ich dôsledkov. Vzali sme ich na 
miesta, kde si mohli uvedomiť, ako im je dobre v teple pri rodičoch 
a aké môžu byť šťastné, že vôbec rodičov majú. Ukázali sme im, 
kam sa až dá padnúť a aké je ťažké - ba veľakrát až nemožné - 
dostať sa naspäť hore.  Počuli množstvo životných príbehov 
a veríme, že si z ich vezmú ponaučenie.  

V máji sme so žiakmi 7., 8. a 9.ročníka absolvovali výchovné 
výlety do Žakoviec  a Veľkého Slavkova. V Žakovciach je zriadený 
útulok pre bezdomovcov, ľudí, ktorí sa vracajú z väzenia na slobodu 
a nemajú domov, týrané matky s deťmi, hendikepovaných, 
o ktorých sa nemá kto starať, skrátka pre všetkých núdznych ako 
hovorí pán farár Kuffa, riaditeľ útulku a predstavený Inštitútu 
Krista Veľkňaza. Vo Veľkom Slavkove je Dom na polceste pre 
chlapcov, ktorý vychádzajú na prahu dospelosti z detských 
domovov. Jeho zmyslom je pomôcť im vo chvíli, keď od nich dá štát 
ruky preč, aby sa z nich nestali bezdomovci, ale aby sa zamestnali, 
založili si rodiny a začali žiť riadny a poriadny život. Tomu zasvätil 
svoj život Stano Gurka, riaditeľ Domu na polceste.  

V auguste dostali pedagógovia našej školy možnosť zúčastniť sa 
na odborných  prednáškach o problémovom správaní sa detí, o 
syndróme týraných a zneužívaných detí,  o kriminalite mladých 
a domácom násilí a jeho dôsledkoch. Prednášali  psychologičky 
z OZ Oco, mama a ja PhDr. Mirdalová a PhDr. Bačová. 

V októbri sme v našej škole privítali medzinárodný lektorský tím 
dlhoročného úspešného preventívneho projektu pre mladých  EXIT 
TOUR v zložení Sindy Gerhardt z nadácie Pink Cross, Tomáš Řehák 
z Kresťanskej únie mladých, Norbert Sarkozi a Peter Michalčík 
z tréningového centra KOMPAS. V piatok 19.10.2012 mali títo 
rečníci prednášky u žiakov 8. a 9.ročníka a debatovali s nimi na 
témy, o ktorých sa ťažko hovorí a väčšina dospelých si myslí, - 
našich detí a nášho mesta sa to netýka.  Aby mali rodičia 
predstavu, o čom bude v piatok na škole reč, zorganizovali sme deň 
pred prednáškami worshop pre dospelých – rodičov, pedagógov 
a širokú verejnosť, kde prednášajúci v skrátenej verzii rozpovedali 
svoje životné príbehy. Aj keď sme tam boli všetci dospelí, mráz 
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behal po chrbte, keď bola reč o neviazanom sexuálnom živote 
násťročných, šírení vírusu HIV a následnom vypuknutí choroby 
AIDS s jeho katastrofálnymi dôsledkami. Alebo tak často omieľaná 
téma drogovej závislosti naberá úplne iný rozmer, keď o nej hovorí 
niekto v prvej osobe: „...bral som drogy, predáva som ich, bol som 
v base...“.  A keď niekto rovno povie, že viac ako polovica 12-
ročných detí svoj čas na internete trávi na stránkach s erotickým  
alebo pornografickým obsahom a pekne rozbalí predpokladaný vývoj 
takého „sledovača“ do jeho tridsiateho roku života, zrazu začína veľa 
vecí do seba zapadať a mnohí rodičia si skutočne uvedomia, aké 
nástrahy číhajú na ich deti a ako veľmi treba dávať pozor na to, kde 
a s kým sú a čo robia.   

Je ťažké položiť na papier dojmy a neexistujú slová na opísanie 
sĺz v očiach detí, ktoré sme v piatok videli, ani to, ako niektoré slová 
zatriasli tými, ktorí si našli čas a prišli si tie prednášky vypočuť.  
Ale jedným dychom musíme povedať aj to, že drvivá väčšina našich 
žiakov reagovala na prednášky s nadšením a prosili nás, aby sa 
také niečo na našej škole ešte zopakovalo. Sme  radi, že sme mohli 
ako jediná základná škola na Slovensku privítať EXIT TOUR, hoci 
len v skrátenej jednodňovej verzii a určite budeme hľadať možnosti, 
ako k nám týchto rečníkov dostať opäť. 

Za grant, vďaka ktorému sme mohli financovať všetky vyššie 
spomenuté aktivity 
ďakujeme nadácii 
SOCIA. 

                
ooooo   Text a foto: 

Základná škola 
v Giraltovciach 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zľava T. Řehák, N. 
Sarkozi, K. Hliboká, S. 
Gerhardt. P. Kimák –
Fejko a P. Michalčík. 
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Účastníci prednášky. 
 
 
 
 
                              
November je v záhradke nostalgický 

a pomerne smutný. Deň sa natoľko skrátil, 
že prichádzame zo zamestnania už za tmy 
a tak nám pre záhradné práce zostáva len 
koniec týždňa. Záhradka sa však dáva do 
poriadku ešte skôr, než sa uloží na zimný 
spánok. 

Pôdu okolo stromov musíme udržiavať v stave bez burín. 
Používame rýľovacie vidly, neporania koreňovú sústavu stromov. 
Súčasne s kyprením sa robí aj jesenné hnojenie, najlepšie sú 
organické hnojivá ako kompost, rašelina a maštaľný hnoj. Pretože 
väčšina našich pôd má sklon k okysľovaniu, je  potrebné pridávať 
vápnik. Používa sa jemne mletý vápenec, pálené vápno a vápenný 
prach. 

Názory na účel záhradkárčenia sú veľmi rôzne. Niekto sa chce 
hlavne slniť v zelenom prostredí, iný potrebuje v záhradke neustále 
pracovať. Jeden túži po veľkej úrode ovocia, druhý chce mať okolo 
seba veľa krásnych kvetov. Z týchto osobných vlastnosti a záľub 
pramení názor na účel záhradkárčenia. 

                                             Ľubomír Krupa 
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Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali:  
Michala Mašleja    Vojtecha Viliama Kureja 
Alexandru Hricovú   Zdenka Paliana 
Michaelu Hricovú   Damiána Pavelicu 
Erika Jána Bubanca 
 
V mesiaci november  svoje životné jubileá oslávia  
 
Ján Mihelič    75      Anna Šváčová    55 
Alžbeta Lipinská   75      Mária Sochová    55 
Eduard Schrenk   65      Ľudmila Verčimáková  55 
Anna Vasilová   65      Ľubomír Sabol    50 
Jozef Pavúk    60      Jozef Kovaľ     50 
Michal Juhas    60      Anton Harčarik   50  
Zajacová Mária  60      Anna Ciganová    50 
Schrenková Mária 60      Anna Štefaníková   50 
Ondečko Andrej  55      Monika Fedáková   50 
Kovalčíková Marta 55      Katarína Bubancová  50 
   
 
 
 

Timotej Juhaščik - Rút Krupová 
  Hermanovce nad Topľou   Giraltovce 
RNDr. Dávid Maliňák - Mgr. Emília Cvikliková 

Giraltovce      Brezov 
Matej Koša - Ing. Ľudmila Dvorská  
 Remeniny      Giraltovce 

Ján Čabala  - Mgr. Zuzana Havírová 
Giraltovce      Giraltovce 

Martin Mikula - Veronika Jacková 
Marhaň      Giraltovce 

Ing. Marián Chovanec PhDr. -     Ing. Katarína Križánková 
    Krompachy                                                     Giraltovce 
Ing. Pavol Lukáč  -    Ing. Jana Bahnová 
      Brezov                                 Giraltovce 
Peter Jurč   -   Alena Vajdová 
Giraltovce                  Giraltovce 
Mgr. Ján Sim  - Jana Habšudová 

    Bardejov                              Giraltovce 
Patrik Kurej -  Róberta Bolvanová 
Giraltovce                       Giraltovce 
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  Jesenná časť najvyššej regionálnej súťaže  
urobila svoju poslednú bodku v poslednú 

októbrovú nedeľu. Všetky mužstvá odohrali 15 
zápasov a tabuľka odzrkadľuje ich účinkovanie v 

prvej polovici súťaže. Štatisticky sa 
v praktickej podobe uzavrie o týždeň, keď je 
na programe predohrávané 16. kolo a to 

rozhodne o tom, aké zimovanie budú mať 
jednotlivé celky. 

MFK Slovan Giraltovce  skončil 
v tabuľke na dvanástej priečke so ziskom 

19-tich bodov. Tu treba pripomenúť, že 
Giraltovčania odohrali na domácom 

trávniku len šesť zápasov a tak sa ich bodový zápis môže 
v jari zvýšiť. Pozornosť futbalovej verejnosti púta konečné skóre 
9:10. 

Čo to znamená? Slovan je v defenzíve výborný a celkom v počte 
inkasovaných gólov je druhý v poradí po Snine (5), avšak 
v ofenzívnej činnosti zaostáva a strelecká impotencia spôsobila, že 
v počte zaznamenaných gólov sú Giraltovčania druhí od konca pred 
Krásnou (4). To sú však len čísla. Skutočnosť je taká, že súperi to so 
Slovanom mali ťažké, pretože Giraltovce nenašli v jedenástich 
zápasoch premožiteľa a to predstavuje veľmi slušné percento 
úspešnosti. Navyše si treba uvedomiť, že MFK Slovan vstúpil do 
súťaže so silno omladeným mužstvom, ktoré každým zápasom len 
zbiera skúsenosti. 

Čerešničku na tortu si dali zverenci trénera Richarda Gábora 
v poslednom zápase jesennej časti v Bardejovskej Novej Vsi, teda 
u jasného lídra súťaže a tiež veľkého giraltovského rivala. Víťazstvo 
l:0 vzbudilo veľkú pozornosť v regionálnom futbalovom hnutí 
a určite pohladilo duše priaznivcov Slovana, hlavne tých skôr 
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narodených. Tá výhra sa zrodila po zodpovednom a bojovnom 
výkone a najmä v prvom polčase giraltovské futbalové nádeje 
súperovi poriadne podkurovali, skóre mohlo byť vyššie a v druhom 
polčase už jediný „starý krstný otec“ Peter Štefánik zatiahol roletu 
na svojej bránke a bolo vymaľované! Tu ešte treba dodať, že Slovanu 
chýbala štvorica hráčov základnej zostavy: Patrik Partila, Peter 
Cauner, Ján Čabala a Jakub Verčimák. 

Ako ďalšie pozitívne vystúpenie Giraltovčanov spomenieme ich 
výkon proti veľmi silnej Snine. Tá pricestovala do Giraltoviec 
s gloriolou neporazeného mužstva a navyše jej brankár neinkasoval 
už takmer 1000 minút. Giraltovčania to veľmi chceli zmeniť, 
bojovali o dušu, ale  

poraziť Sninu sa im nepodarilo. Lukáš Vojta síce prerušil Diňovú 
sériu gólom z penalty, ale v hektickom závere Ján Vaľovský po 
úniku gól nedal a v poslednej minúte hostia so šťastím vyrovnali.  

Ďalšiu remízu si Giraltovčania pripísali v Spišskom Podhradí, 
kde to už tradične Slovan vie. Zápas tiež mohol mať víťazný koniec, 
ale v závere inkasovaný gól z pokutového kopu znamenal len 
jednobodový zápis do tabuľky. A keďže všetko nemôže byť len dobré, 
musíme kritizovať giraltovských futbalistov za ich výkon doma proti 
Sabinovu, ktorý sa v Giraltovciach predstavil ako najslabší protivník 
a vyslovene betónová defenzíva mu stačila na zisk bodu po 
bezgólovej remíze. Giraltovčania doslova prehajdákali prvý polčas 
a potom im chýbal čas na to, aby s výsledkom niečo urobili. Ich 
prístup tentoraz nebol najlepší a aj preto im ušli zbytočne dva body. 
Na druhej strane im slúži ku cti, že ich dokázali ihneď doniesť 
z Bardejovskej Novej Vsi, ale o tom už bola reč... 

                ooooo   Miroslav Deutsch 
 
 
 
 

(2. ROČNÍK) - GIRALTOVCE 
 

Máme pár hodín po Majstrovstvách Slovenska družstiev 
v silovom trojboji, ktoré sa konali v Giraltovciach. Športová 
hala Igora Nováka sa o 10:00 hod začala otriasať pod váhou 
ťažkého železa. Sily si prišlo zmerať osem tímov z celého 
Slovenska. Medzi favoritov patrili pretekári PWL CVČ 
Giraltovce a KSTaK Matej Bardejov. Víťazom tohto veľmi 
vyrovnaného preteku sa stali pretekári  KSTaK Bardejov, 
ktorým  sa  podaril  husársky  kúsok,  tento  rok  vyhrali   obe 
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 Majstrovstvá Slovenska družstiev - pred týždňom to boli 

Majstrovstvá Slovenska družstiev v tlaku na lavičke.  Na dru-
hom mieste skončili zverenci Klementa Feketeho z oddielu 
KST JP STAV Hercules Rožňava. V tesnom závese skončili 
mladíci zo Spojenej školy Sečovce. O necelých 44 bodov ušlo 
pódiové umiestnenie pretekárom z Pro Body Lučenec. 
V absolútnom poradí jednotlivcov si prvenstvo vybojoval 
pretekár víťazného oddielu Marek Biroš, druhé miesto obsadil 
veľký chlap z Rožňavy Ondrej Hudák a  po skvelom výkone si 
zaslúžil stáť na pódiu víťazov aj mladý Matúš Demčák zo Spiš-
ského Jamníka. Súťaž mala hladký priebeh, až na zranenie 
pretekára Dávida Bendíka z PWL CVČ Giraltovce.  Dávid    
pod váhou 330 kg padol na zem a utrpel zranenie  ľavého 
kolena. Veríme ,že tento mladý talentovaný silový trojbojár sa 
rýchlo zotaví.  Dávid je mnohonásobným držiteľom svetových 
prvenstiev a svetových rekordov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text a foto: CVČ Giraltovce 
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Po skončení Majstrovstiev sveta v Bardejove sa pretekárka PWL 

CVČ Giraltovce Dagmar Liptáková vybrala ihneď na Majstrovstvá 
sveta federácie WUAP v nemeckom Herzbergu. O jej svetových 
kvalitách hovorí už fakt, že svojím otváracím pokusom prekonala 
svetový rekord 121 kg, druhým ho zvýšila na 125 kg a v treťom sa 
pokúšala o 130 kg, čo jej bohužiaľ nevyšlo. Všetko však napravila 
vo štvrtom doplnkovom pokuse na svetový rekord a tých 130 kg 
zvládla. Tento výkon jej vyniesol suverénne zlatú medailu vo svojej 
kategórii do 60 kg. Dade sa opäť podarilo vyhrať aj absolútne 
poradie všetkých pretekárok, to znamená že v priebehu jedného 
týždňa dvakrát dokázala zdolať všetky pretekárky na Maj-
strovstvách sveta. Ohromný výkon, ku ktorému jej všetci 
gratulujeme. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texty a foto: CVČ Giraltovce. 
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Cenný úspech futbalistov MFK Slovan Giraltovce v poslednom 

zápase v Bardejovskej Novej 
Vsi ( l:0 ) vyvolal vo verejnosti nečakaný ohlas. Priaznivci Slovana 

sú zvedaví a pýtajú sa : „ 
Vyskytli sa podobné víťazstvá aj v minulosti?“ My sme sa trochu 

prehrabali v archíve a veľa podobných výsledkov sme nenašli. 
V Bardejovskej Novej Vsi sa vyhrávalo len zriedka a týka sa to 
všetkých súperov, v minulosti aj zo stredného Slovenska. 

Červenou ceruzkou sú podčiarknuté dve stretnutia v ročníku 
1985/86. Vtedy sa Slovanu s veľkým rivalom výborne darilo. Najprv 
to bolo na domácom ihrisku 21.9.1985 a Giraltovce vyhrali 3:0 ( 0:0 
) keď góly zaznamenali L. Mati, J. Bubenko a V. Uličný. Zápas 
sledovalo 700 divákov. Zostava Slovana: Šebeš – Bačkay, P. Paľa, 
Bandžák, Uličný – L. Mati ( 75. Matis), Cigan, Daňko( 80.Rybár ), - 
E.Mati, Vojta, Bubenko. Trénerom bol Jozef Bubenko. 

Odveta sa hrala 27.4.1986 a vtedy sa podaril Slovanu husársky 
kúsok. V nervóznom prostredí pred 500 divákmi sa hral  rezký 
a poriadne tvrdý futbal. Domáci sa chceli revanšovať a na 
Giraltovčanov si poriadne vyšliapli za výdatnej pomoci hlavného 
rozhodcu z Bratislavy. 

(Ten sa nakoniec na druhý deň telefonicky ospravedlnil 
predsedovi Slovana – poznámka autora).  

Domáci síce viedli 2:l, ale v závere prišiel šok a hráčom 
Bardejovskej Novej Vsi aj ich fanúšikom zbledli tváre, krvi by sa im 
nikto nedorezal. Najprv v 85. minúte poslal na ihrisko tréner J. 
Bubenko šikovného J. Rybára  a potom sa to stalo... Tak teda,  
v 89.mibúte po rohovom kope P. Cigana nezadržateľne skóroval 
hlavou J. Daňko a v 90.minúte chybu obrany domácich potrestal 
„žolík“ J. Rybár a bolo 3:2 pre hostí. Aj rozhodcu to prestalo baviť 
a zápas ukončil.Za domácich skóroval I. Bochin z 11 m kopu a S. 
Boruv. 

Zostava Slovana: Brendza – Pavúk, Bačkay, Bandžák, Kovalík – 
L.Mati, Cigan, Saxa – Pilát ( 70.Matis ), Daňko, E.Mati( 85.Rybár) 

Musíme ešte dodať, že nasledujúc revanš sa excelentne podaril 
Bardejovskej Novej Vsi v závere ročníka 1992/93, keď „vypusteným“ 
zápasom doma s Martinom poslala nekompromisne Giraltovce  
z II.SNL do najvyššej krajskej súťaže. Tam sa po rokoch oba 
renomované kluby znova stretli a v súčasnosti opäť spolu súperia. 

                                          ooooo     ( md ) 
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U nás je to tak ...chodci kráčajú po ceste, autá parkujú na chodníkoch.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: T. Birošová a M. Osifová 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 

 MRAZNIČKY, 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

 KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
 

Kontakt: 0908/452497 
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