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Fašiangy sú pôvodne pohanské slávnosti, 

zasvätené bôžikovi vína a všemožnej 
nestriedmosti života – hodovania, obžerstva, 
opilstva, bujarej zábavy a iných nemravností. 

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, posledný deň 
fašiangov spojený s pochovávaním basy (tento rok pripadá na 22. 
február), vypĺňa teda spoločenská zábava, bohaté jedenie aj pitie. 

Množstvo jedla a nápojov má symbolizovať hojnosť budúceho 
obdobia a je opakom nasledujúceho 40-dňového veľkonočného 
pôstu. Pomenovanie pochádza z nemeckého Faschang, ktoré sa 
odvodzuje zo staronemeckého vast-schane, čo znamená výčap a 
nápoj pred pôstom. Veľkomoravské obdobie 9. storočia prinieslo 
názov mjasopust, ktorý sa vo forme masopust dodnes používa         
v susednom Česku.  

V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, 
dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali        
do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam 
proti pôsobeniu negatívnych síl. V dnešnej dobe sa v mestách  
organizujú karnevalové bály, pre vidiek sú typické fašiangové 
sprievody masiek. Tancujú s domácimi a oni ich obdarúvajú 
koláčmi, najmä šiškami, fánkami či pampúšikmi, slaninkou, 

huspeninou a aj alkoholom.                   
K najčastejším maskám patrilo 
prezliekanie sa mužov za ženy, ale aj 
maska predstavujúca súčasne ženu i 
muža. Najznámejšou zvieracou maskou 
je turoň - symbol sily a plodnosti. Názov 
tejto masky je odvodený od tura – 
zvieraťa, ktoré bolo u nás vyhubené 
v 17. storočí. Fašiang končil 
pochovávaním basy pred Popolcovou 
stredou. Pri tomto symbolickom pohrebe 

miestni občania v prestrojení za farára, organistu, kostolníka 
uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a zábavy 
všetkých prítomných.  

Veselé fašiangy!  
ooo  /r/  ooo 
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1. Počas výkonu služby 21. decembra 2011 hliadka odchytila 
v priestoroch terasy Domu služieb voľne sa pohybujúceho psa.           
Na základe identifikácie bol pes odovzdaný majiteľovi predpísaným 
spôsobom a s prihliadnutím na okolnosti hliadka vybavila vec 
dohovorením na mieste. 

2. Stratenú čipovú kartu si majiteľ prevzal po upovedomení prepísaným 
spôsobom. 

3. Nasledujúceho dňa, t.j. 22.12.2011  hliadka MsP uložila blokovú 
pokutu za porušenie VZN mesta Giraltovce o podmienkach držania               
na území nášho mesta, pretože šlo o opakované porušenie predpisov, 
pes sa voľne pohyboval v okolí autobusovej stanice SAD medzi 
cestujúcimi   a majiteľ neuposlúchol výzvu MsP. Porušenie zákona na 
ochranu nefajčiarov na nástupišti SAD je predmetom konania 
o priestupku. 

4. Počas služby 23.decembra 2011 hliadka vybavila v blokovom konaní 
celkom siedmich vodičov, nerešpektujúcich práva chodcov                 
na Hviezdoslavovej ulici, za podobné konanie 27.decembra 2011 
postihla blokovou pokutou hliadka MsP dvoch vodičov. 

5. MsP 31.12. 2011 vo večerných hodinách odovzdala oproti podpisu 
majiteľovi jeho nájdené osobné veci - náprsnú tašku s dokladmi. 

6. Konanie vodiča, nerešpektujúceho zásady správneho parkovania 
v zmysle cestného zákona, vybavila hliadka MsP 10. januára 2012 
v blokovom konaní na mieste. 

7. Hliadka MsP v čase konania sa diskoték dňa 15. januára 2012 
v skorých ranných hodinách uložila blokovú pokutu J.Č. z Giraltoviec 
za rušenie nočného pokoja a vzbudzovanie verejného pohoršenia. 

8. Počas služby 16. januára 2012 v areáli Polikliniky Giraltovce a          
 na priľahlých komunikáciách vybavila hliadka MsP v blokovom konaní 
štyroch vodičov, ktorí parkovali svoje vozidlá  tak, že nerešpektovali 
všeobecné nariadenia v cestnom zákone a  závažným spôsobom 
tvorili prekážku na cestnej komunikácii.  

9. Zároveň by som chcel touto cestou požiadať všetkých vodičov 
motorových vozidiel, ktorí navštevujú zdravotnícke zariadenia, aby 
strpeli obmedzenú možnosť parkovania do doby ukončenia 
rekonštrukcie budovy polikliniky a zaparkovali svoje vozidlá aj obďaleč 
a bližšie miesta prenechali tým, ktorí majú obmedzenú pohybovú 
schopnosť. 

ooooo  Ondrej Cina 
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 január nám ukázal, že zima sa z našej klímy ešte úplne 

nevytratila? Od polovice mesiaca Perinbaba sypala takmer každý 
deň a snehová nádielka potešila najmä deti a ako hovorí 
pranostika:  keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam 
a vrchom.  

 fitnes  senzácia zumba je opäť v našom meste? V štýle latinsko – 
amerických rytmov sa môžu  dámy rôzneho veku, postavenia,  
postavy či vierovyznania  prísť vyšantiť a vyformovať si už aj tak 
perfektnú postavu každý pondelok o 18. hod do sály Domu 
kultúry. A to všetko len za jedno euro.  

 ak máte doma budúceho prváčika, tak zápisy do škôl sú už 
v plnom prúde? V Giraltovciach prebehli  16. januára  a              
do základnej školy sa nahlásilo 51 detí.  Škola bude otvárať 
v budúcom školskom roku  dve triedy a jeden nultý ročník.  
Súkromnú základnú školu si vybralo 17 budúcich prváčikov. 
Odkladov bolo oproti minulému roku menej. 

 spevácka skupina Topľanky prijala 15. januára  pozvanie na 
novoročné stretnutie Hej koleda, koleda v poľskom partnerskom 
meste Wielopole Skrzynskie? Speváčky svojím repertoárom 
navodili veselú atmosféru, dôkazom čoho bol aj  prídavok piesne 
A od Prešova. Ondrej Majer svojou hrou na harmonike zabával 
poľských priateľov aj na tanečnom parkete. Ich divadelný súbor 
Wielopolanie sa nám predstaví na fašiangovom posedení 17. 
februára. 

 4. februára, v Deň boja proti rakovine, sa začína Svetová 
kampaň proti rakovine? Až v 43 %-ách  prípadov rakovine 
možno zabrániť vďaka zdravému životnému štýlu, ktorého 
základy boli položené v detstve. Preto je tento deň zameraný 
predovšetkým na rodičov a deti a  zdôrazňuje prevenciu na 
základe šírenia vedomostí o správnom životnom štýle. Rodičia by 
mali zabezpečiť pre deti prostredie bez fajčenia, byť fyzicky 
aktívni, jesť zdravú stravu a vyhýbať sa nadmernému pobytu na 
slnku. 

 na 14. februára pripadá medzi tínedžermi obľúbený sviatok sv. 
Valentína? A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. 
Valentín bol kňaz, žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol 
cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi 
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túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo mu, že ženatí 
muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny 
a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek 
zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to 
cisár dozvedel, dal ho popraviť. V dnešnej dobe sa na deň sv. 
Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími 
romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných 
citov. 

  keď sa v našom utešenom mestečku odpratáva sneh 
z miestnych komunikácií a chodníkov, zmetie sa na mostík? 
Veru, tak sa stalo aj po januárových snehových návaloch.           
Na pokojnej sobotňajšej prechádzke 21. januára sme 
prechádzali cez mostík od Radomky na križovatku Fučíkovej 
a Kukučínovej ulice. A hľa! Kovový mostík, presne uprostred 
zaprataný peknou kôpkou snehu, sa stal nielen nečakanou 
prekážkou, ale aj nepochopiteľným nonsensom.  
 
 
  
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snehová prekážka uprostred mostíka                           Foto: archív MsÚ 
 

   ooooo   Mária Osifová 
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Napriek problémom to bol v 
podstate úspešný rok. 

 
V Giraltovciach sa v roku 2011 

podarilo uskutočniť viacero 
stavebných akcií. Tieto akcie boli 
výsledkom projektov, priprave-
ných v predchádzajúcom období, 
keď sa do mestského rozpočtu 
úspešne darilo získavať 
prostriedky z Európskych fondov 
a pomohla  aj nie najhoršia 
situácia s vlastnými financiami. 
Uspokojuje to o to viac, že tieto 
výsledky boli dosiahnuté napriek   
nie práve priaznivej finančnej 
situácii v národnom hospodárstve 

a nižšiemu prísunu financií zo štátneho rozpočtu na účet 
Giraltoviec, ako v predchádzajúcom období.  

 
Porozprávali sme sa s Jánom Rubisom, primátorom Giraltoviec,  

pretože sme boli zvedaví, ako to dokázalo mesto urobiť. 
 
Pán primátor,  v roku 2011 ste v Giraltovciach dokončili 

niekoľko významných akcií. Čo zo svojho pohľadu hodnotíte 
ako najväčší úspech ?   

 
Ako každý rok sme v závere roka 2011 zhodnotili to, čo sa nám 

podarilo urobiť. Zo svojho pohľadu ho hodnotím ako jeden 
z najúspešnejších počas obdobia, v ktorom som primátor. Darilo sa 
nám získavať financie zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
a podarilo sa nám ukončiť viacero akcií, ktoré sme začali už 
v predošlých rokoch.  Základné akcie som spomenul v prvom 
tohoročnom čísle Spravodajcu, preto ich teraz nebudem uvádzať. 
Doplním iba to, že okrem spomenutých vecí pri najväčšej investičnej 
akcii – revitalizácii centra mesta a vybudovaní pešej zóny- sme 
investovali okrem európskych peňazí aj prostriedky z vlastného 
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rozpočtu (takmer 46 tisíc eur) na vybudovanie fontány, potôčika 
a pódia,  na ktorom sa môžu konať rôzne akcie. Tým sme vytvorili 
pre našich obyvateľov priestor na  stretávanie sa  pri rôznych 
príležitostiach. Už pred minuloročnými Vianocami sme tento 
priestor doplnili rôznymi atrakciami (snehuliak, svietiaca fontána, 
stromčeky, vianočné osvetlenie), s ktorými nám výrazne sponzorsky 
pomohla firma Gasmonta s.r.o. Veľmi vhodne tento priestor využili 
naši občania aj pri spoločnom stretnutí na záver roka počas 
silvestrovskej noci a pri privítaní roka 2012. 

 
Čo najaktuálnejšie by ste chceli realizovať v tomto roku ? 
 
Budeme pokračovať v pripravených veciach a chceli by sme 

postupne dokončiť akcie, ktoré sme začali, prípadne v nich  
pokračovať.   V pozornosti budeme mať celkovú rekonštrukciu 
mestskej polikliniky. Tu sme už vymenili  okná a pokračujeme 
v rekonštrukcii strechy, podkrovných priestorov a tretieho 
nadzemného podlažia.  Chceli by sme vytvoriť možnosti  na ďalšie 
odborné ambulancie pre liečbu chorôb 21. storočia. Doteraz sme 
z projektu lokálnej stratégie preinvestovali okolo 200 tisíc eur. 
Rozpočet štátu pre tento rok je taký, že čakáme nižšie príspevky. No 
my sme mestské dane nezvyšovali. Poplatky za vývoz odpadu sa 
zvýšili iba o niekoľko centov. Čo sa týka financií, budeme v tomto 
roku splácať 5%-né  spolufinancovanie  akcií. Prostriedky chceme 
investovať do chodníkov, elektrickej  rozvodnej siete a verejného 
osvetlenia na Bardejovskej ulici. Táto akcia je veľmi dôležitá, pretože 
sa o nej viac ako dve desaťročia iba hovorí. Mám pocit, že aj pre 
obyvateľov tejto časti mesta je potrebné niečo urobiť.  Tu budeme 
nadväzovať na práce realizované  Prešovským samosprávnym 
krajom,  ktorými bola zrekonštruovaná cestná komunikácia. 
Z vlastných prostriedkov na túto akciu v tomto roku preinvestujeme 
viac ako 30 tisíc eur.  Využitím kapitálových zdrojov mestského 
rozpočtu a  prípadných prostriedkov, ktoré sa pokúsime získať      
zo štátneho rozpočtu,  chceme pokračovať vo výstavbe mestskej 
športovej haly.  Tu chceme vybudovať krytý bazén. Vo vlastnej réžii 
chceme pokračovať v rekonštrukcii starej budovy mestského úradu 
tak, aby sme čo najskôr mohli do jej priestorov presťahovať 
kancelárie mestského úradu. Verím, že sa stane dôstojnou 
a reprezentatívnou radnicou nášho mesta. Čakať budeme aj            
na vyhlasovanie nových projektov a viac sa chceme opierať aj 
o medzinárodnú spoluprácu, pretože máme veľmi dobré družobné 
vzťahy s mestami v Poľsku a na Ukrajine. Viac ako dve tretiny 
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prostriedkov, ktoré sme získali z vládnych fondov počas výjazdového 
zasadania predošlej vlády v našom okrese v roku 2009                  
na protipovodňové opatrenia, sme preinvestovali pri budovaní 
ochranného protipovodňového múru na rieke Topľa. Práce na tejto 
akcii kontinuálne pokračujú a v tomto roku by sme chceli 
dosiahnuť,  aby táto rieka už naše mesto nezaplavovala. Prvú etapu  
stavby s rozpočtovým nákladom okolo 500 tisíc eur by sme chceli 
mať ukončenú v prvej polovici tohto roku. Na dokončenie celej akcie 
žiadame ešte 280 tisíc eur a tým by mali byť protipovodňové 
opatrenie na rieke Topľa  vyriešené.  Pokračujeme vo výstavbe 12-
tich domčekov nižšieho štandardu s nákladom takmer 500 tisíc eur. 
K tomu je potrebné pripraviť výstavbu prístupovej cesty, tlakovej 
stanice a rozvodov vody. V rámci spolupráce so súkromnými 
investormi  by sme už v tomto roku chceli začať výstavbu viacerých 
bytov do osobného vlastníctva, aby sme do mesta prilákali nových 
obyvateľov a vylepšili bytovú situáciu terajších. V rámci projektu 
separovaného zberu odpadov sa budeme snažiť získať prostriedky  
od Ministerstva životného prostredia na vybudovanie nového 
zberného dvora. Po minuloročnej rekonštrukcii interiéru Domu 
smútku chceme zrenovovať vonkajší vzhľad budovy a okolia. 
Zamýšľame sa i nad tým, ako čo najlepšie využiť miesto na cintoríne 
a chceli by sme vytvoriť priestor, kde by sa pochovávalo modernejšie 
a hroby by boli s pamätnými tabuľami zomrelých bez veľkých 
pamätníkov.  Máme už pripravený aj pozemok na nový cintorín, ten 
je však trochu ďalej od Domu smútku, na kopci. Keďže väčšina ľudí 
prejavuje vôľu  pochovávať na terajšom cintoríne,  chceme 
vybudovať oporné múry a vytvoriť tak ďalší priestor na nové 
hrobové miesta. S pomocou firmy Giratherm,  v ktorej má mesto 
majetkový podiel, chceme pokračovať v budovaní tepelných 
rozvodov a rekonštrukcií starších chodníkov v meste. Týchto akcií 
plánujeme v rámci našich možností realizovať v tomto roku čo 
najviac. 

 
A ako ste spokojný s kultúrnym, športovým a spoločenským 

životom v Giraltovciach ? 
 
V tejto oblasti som veľmi spokojný a máme na čom v našom 

meste stavať. Opierame sa pri tom o naše školstvo a bohaté tradície 
z minulých rokov. Naša Základná umelecká škola organizuje rôzne 
akcie aj s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou. Spomeniem 
len akordeónové a gitarové súťaže a súťaž spevákov ľudových piesni 
Giraltovský  Hudák. V meste pôsobia telesá ako folklórny súbor 
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Topľan či ženská spevácka skupina Topľanky.  Sme dlhoročnými 
organizátormi vydareného Folklórneho festivalu Toplianskej doliny 
a úspešne budujeme tradíciu nazvanú  Giraltovské kultúrne leto. 
Vystupujú u nás rôzni umelci a skupiny. Máme vybudované 
Centrum voľného času, ktoré nám môžu závidieť aj oveľa väčšie 
mestá. Tu majú naši obyvatelia možnosť pestovať rôzne voľnočasové 
aktivity. A za to patrí vďaka riaditeľovi Janovi Vookovi 
a pracovníkom CVČ. Bohatý je aj  športový život v našom meste. 
Tešia nás dobré výsledky vo viacerých športoch, hlavne vo futbale 
a volejbale. No v posledných rokoch sa aktivizujú aj iné športy. 
Výbornými výsledkami sa môže pochváliť silový trojboj (pôsobia 
u nás športovci, ktorí sa stali majstrami Európy a sveta). Najnovšie 
sa rozbehli golf a hokejbal. V posledne menovanom športe sa u nás 
organizujú turnaje s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou. 
Bohatá je činnosť rôznych záujmových zoskupení, spolkov 
a spoločenských organizácií. Mnoho našich žiakov, študentov 
a občanov dosahuje veľmi dobré výsledky na rôznych súťažiach 
a prehliadkach nie len u nás, ale i v zahraničí. Tradíciou sa stali aj 
letné a predvianočné predajné trhy. Vo vymenúvaní podobných 
činností by som mohol pokračovať a aj to dokazuje, že pre kultúrny 
a spoločenský život našich obyvateľov sú vytvorené dobré 
podmienky. 

 
Čo želáte sebe a obyvateľom nášho mesta do  roku 2012 ? 
 
Sebe, vedeniu mesta, všetkým zainteresovaným ľuďom, ako sú 

poslanci MsZ a pracovníci MsÚ želám,  aby sa nám naše nemalé 
zámery podarilo splniť aj v tomto roku aspoň tak ako doteraz 
a najmä v minulom roku 2011. Pritom sa chceme zamerať na to,  
aby sa naše mesto stalo atraktívnym pre nových záujemcov 
o bývanie v ňom. Predurčuje ho na to aj jeho vhodná poloha. Veď            
do najbližších väčších miest (Prešov, Bardejov, Svidník) je len 
niekoľko desiatok kilometrov. Chceme,  aby sa obyvatelia nášho 
mesta v ňom cítili čoraz spokojnejšie, aby nesedeli vo voľnom čase 
iba doma pri televízoroch, ale aby využívali možnosti                     
na spoločenský a kultúrny život, ktoré im ďalej chceme vytvárať a 
dobudovávať. Dúfam, že sa nám to bude dariť ešte viac ako doteraz 
a Giraltovce budú lákadlom. Máme záujem, aby aj počet  obyvateľov 
mesta rástol, preto sme si to dali ako jeden z našich  hlavných 
zámerov do  najbližších rokov. 

 
Za rozhovor sa poďakoval  František Džalai. 
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Opýtali sme sa za vás Ľubomíra Fila, vedúceho Oddelenia 

správy majetku mesta Giraltovce 
 
„Čo ste podnikli na odstránenie starého, ošarpaného 

a škaredého novinového stánku v čerstvo  revitalizovanej časti 
námestia  priamo pod budovou Mestského úradu? Sú 
zamestnanci mesta  naozaj takí málo rozhodní  presadiť vôľu 
a záujmy občanov? 

 
Začiatkom januára 2012 na základe žiadosti majiteľa stánku 

sme sa, aj za účasti primátora osobne stretli a rokovali 
o možnostiach premiestnenia novinového stánku na Dukelskej ulici. 
Jeho premiestnenie je nevyhnutné na to, aby boli dodržané 
podmienky Zmluvy o realizácii projektu revitalizácie námestia 
v Giraltovciach. Stretnutie sa uskutočnilo na základe písomného 
upozornenia  zo dňa 20.12.2011 ako vlastníka, teda kompetentného 
a  zodpovedného za premiestnenie uvedeného novinového stánku.  

Zo spoločného rokovania vzišli 4 varianty nového umiestnenia. 
K prvému variantu, t. j.  umiestnenie pri schodoch parkoviska         
na Tehelnú ulicu, sme pozvali  aj majiteľa pozemku Pavla Zajaca. 
Majiteľ však s umiestnením nesúhlasil. Podľa druhého variantu mal 
byť stánok umiestnený  medzi bytovým domom G a Slovenskou 
sporiteľnou, a.s. na pozemku súkromného vlastníka Branislava 
Barana. Tento s umiestnením súhlasil. K tomuto umiestneniu je 
však potrebný súhlas Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava. Tretí 
variant rátal s  umiestnením stánku pri vstupe do Slovenskej 
sporiteľne. Na toto schválenie majiteľ stánku doposiaľ čaká. Štvrtý 
variant sa týka umiestnenia za Slovenskou sporiteľnou                 
na pozemku, ktorého vlastníkom je mesto Giraltovce.  

Veríme, že k umiestneniu stánku v krátkej budúcnosti dôjde a že 
„Čierny Peter“ nezostane  Oddeleniu správy majetku mesta ako 
nedoriešená vec, keď sa majiteľ stánku  vzoprie záujmov občanov 
Giraltoviec a rozhodnutiam vyšších orgánov. Jednoducho povedané, 
v malom meste sú veľké problémy s bežnými vecami. O takýchto  by 
vo veľkom meste ani netušili, lebo vec verejná je vecou, ktorá vie 
pohnúť s nespratníkmi. 

ooooo  /r/ 
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V našom meste sa spoločne stretávame na rôznych 
zaujímavých podujatiach organizovaných pri rozličných 
príležitostiach.  18. januára si každoročne pripomíname 
oslobodenie Giraltoviec. Tohto roku to bolo už 67. výročie 
a tento vzácny deň sme si patrične uctili a  oslávili ho. 
S myšlienkou vzdania úcty a vyjadrenia spolupatričnosti sme 
sa zišli v pešej zóne pri soche Matka s dieťaťom.  

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku bol spojený 
s odhalením pamätnej tabule,  venovanej účastníkom odboja 
a pamiatke hrdinov, padlých v II. svetovej vojne. Symbolizuje 
boj za mier, slobodu a demokraciu, ale aj hrdosť, úctu 
a vďaku za ich odvahu a statočnosť.  

Spomienková slávnosť sa začala štátnou hymnou 
a pokračovala príhovormi. Okrem primátora mesta Jána 
Rubisa účastníkov akcie privítala aj pracovníčka oddelenia 
kultúry Mária Osifová. Spolu s ostatnými kolegami sa 
postarala o prípravu programu a uskutočnenie slávnostného 
podujatia. Okrem nich, ďalších pracovníkov mestského úradu 
a našich poslancov mestského zastupiteľstva sa ho zúčastnili 
aj zástupcovia štátnych orgánov, pracovníci školských 
zariadení, svidnícky viceprimátor Miron Mikita, no hlavne 
účastníci odboja  z Giraltoviec, Svidníka a okolia. V úvodnej 
časti sa predstavila vedúca knižnice, pani Anna Mitaľová. 
Recitovaním poézie spríjemnila kultúrnu akciu a zapôsobila 
na svoje publikum.   

Na záver vytvorili domáci občania a prítomní hostia 
sprievod, pri pamätníku sa úctivo poklonili a k tabuli položili 
kytice kvetov. Pre hostí bolo pripravené aj malé občerstvenie. 
Hoci v ten deň husto snežilo, nič im nemohlo pokaziť kultúrny 
zážitok z tejto významnej udalosti. Okrem vedenia mesta sa 
na základe svojich aktivít zapojilo aj CVČ, ktoré organizuje 
súťaž pre žiakov, venovanú spomienke oslobodenia 
Giraltoviec. Avšak nielen deti, ale aj my by sme sa mohli viac 
zaujímať o históriu Giraltoviec, pripomínať si významné 
udalosti rodného mesta a vážiť si kultúrne hodnoty i 
dlhoročné tradície. Nás všetkých by mali spájať rovnaké 
spoločenské záujmy, jednotná kultúrna identita a spoločné 
historické povedomie.  
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Verme, že toto veľkolepé podujatie sa bude naďalej 

uskutočňovať, tento symbolický zvyk pretrvá a vzácna 
spomienka na oslobodenie mesta sa nestraní ani 
v budúcnosti.  

       Menný zoznam všetkých účastníkov odboja je ešte 
nepresný a mal by sa v budúcnosti zverejniť v kronike mesta. 
Ponúkame vám však doterajší počet a mená padlých 
aj žijúcich, ktoré máme zatiaľ k dispozícii.  

 
Ján Saraka       Ján Švač 
Andrej Marcinčo     Ondrej Švač 
Andrej Maťaš      Juraj Sabol 
Ján Luščák      Andrej Vajda 
Tomáš Kočiš      Jozef Kiska 

Ján Kmec 
Ondrej Jurč 
Ján Jurč 
Ján Janovič 
Ján Hajda 
Juraj Maďoran 
Ondrej Kočiš 
Juraj Harčarík 
Michal Bačkovský 
Julius Gabčo 
Andrej Jakuv 
Ondrej Dvorský 
Michal Kristiňák 
Jozef Pantlikáš 
Andrej Murenko 
Štefan Pantlikáš 
Michal Hliboký 
Ján Haluška 
Ivan Kundrát 

 
 

Žijúci: 
            Ján Štefaník 

                                         Ján Maťaš 
                                         Imrich Šramko 

Ján Štefaník  pri odhaľovaní pamätnej tabule. 
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Účastníci odboja počas pietneho aktu kladenia vencov.  

Foto: Ondrej Sopko 
 

Martina Štofková 
 
 
 
 
 
   

 Na sklonku roka 2011 pod trojnázvom Cesta 
lásky, Cesta pokory a Slová Kazateľa vyšli ako 

súborné  dielo tri moje posledné zbierky 
náboženských úvah. Vydalo ich vydavateľstvo 
GEORG Žilina v spolupráci a s financovaním 
Nadácie J.A. Komenského. Bez ochotnej ruky  
pána Tomáša Niňaja, predsedu Správnej rady 

Nadácie J.A. Komenského, by vydanie tohto 
súborného diela bolo ostalo v rovine úvah a prísľubov, iba  
vďaka jeho osobnej hlbokej zainteresovanosti sa knihu  
podarilo vydať.  
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Obálka knihy, ktorú na-
vrhol pán architekt Tomáš 
Niňaj, má svoj filozofický 
odkaz, zhodný s obsahom 
jednotlivých zamyslení. 
Hodnotu knihy zvyšujú 
ilustrácie akademického 
maliara Stanislava Lajdu, 
ktoré vhodne a výstižne 
dopĺňajú  jednotlivé 
náboženské úvahy.  

V dnešnej dobe, plnej 
zvratov a nečakaných 
udalostí, všetci potrebu-
jeme oázu pokoja 
a oddychu v nepokoji 
sveta, čas na vlastnú 
dušu. Moje zamyslenia sa 
hladkajú dušu človeka, 
prinášajú pokoj a pocit 
domova a lásky. Na niektoré otázky, ktoré nás  trápia, však 
nemožno nájsť vyčerpávajúcu odpoveď. Ani moje úvahy si 
nerobia podobné nároky, chcú však byť vaším spoločníkom 
v čase pohody či láskavým poradcom, keď vás zasiahne 
neláskavosť sveta. Moje literárne zamyslenia sú ozvenou 
dneška, sú ozvenou  doby, v ktorej žijeme. Dnešnému človeku 
chýba pokora pred Bohom, ale aj pokora pred sebou samým. 
Čím viac človek vie, tým by mal byť pokornejší a odovzdanejší, 
o to viac by mal hľadieť k nebesiam s vďačnosťou v srdci         
za všetko, čo v živote dosiahol. Zhora treba očakávať aj pomoc 
a nádej v zlomových situáciách, lebo nikto z nás sa im 
nevyhne. Všetci však máme možnosť siahnuť po tom 
najvyššom mravnom kódexe, po Knihe kníh a z nej sa poučiť. 
Je bohatým žriedlom plným múdrostí a návodov na všetky 
životné situácie. No treba hľadať, treba siahať za poznaním, 
nepríde hneď - treba vytrvať. Možno to je aj cieľ mojej 
spisovateľskej činnosti, ukázať cestu hľadajúcim, otvárať 
Bibliu, pozorovať život a učiť sa pokore. Človek sa musí učiť 
kráčať cestou lásky, pokorne hľadieť na hviezdnaté nebo 
a rešpektovať Božie zákony.       ooooo   Anna Mitaľová 
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Kde bolo, tam bolo...  ale hlavné je,  že to bolo na našom 
krásnom Slovensku. Takto neraz začínajú rozprávky, ktoré 
poznáme z množstva nádherných rozprávkových kníh. 

Aj ja som nedávno zažila podobnú rozprávkovú svadbu. 
Pochádzam z východu a moja teta býva na západe. Jej syn sa 
ženil a bral si dievča zo stredného Slovenska. Teda svadobní 
hostia boli zastúpení zo všetkých slovenských regiónov. 

Nálada bola fantastická. Tancovalo sa, spievalo, hostilo a ja 
som sa na to všetko prizerala. Z jedného kúta sály zaznelo: 
„Podzme tancovac, šak čuješ, jak šumňe hraju.“ 

„Ta šak znaš, že ňebudzeme śedzec jak dreva ...“ 
V druhom rohu rozprávali o neveste. Ich slovenčina znela 

mäkko, ľúbezne. 
„Aj keď ráno bolo takô krepô počasie, som rád, že som tu, 

ľebo tá naša ňevesta je taká švárna.“ 
Uprostred sály sedela ženíchova rodina zo západu. Ich 

nárečie sa mi zdalo príliš tvrdé a neraz som mnohým slovám ani 
nerozumela. 

„Šak sa vám lúbi tá naša mladucha? Dze ju ten Rasťo našel?“ 
Hostia na seba vzájomne pokrikovali, mnohým slovám ani 

nerozumeli a museli si ich dať preložiť do svojho nárečia. Práve 
táto nárečová komunikácia robila svadobnú atmosféru ešte 
príjemnejšou a zábavnejšou. 

Keď nastala polnoc a mladuchu začepčili, svadobní hostia 
z jednotlivých regiónov chceli ukázať, aké zvyky sa u nich 
z minulosti zachovali na tradičnej svadbe. Mali ste vidieť tú 
súdržnosť! 

Západniari posadili manželský pár na stoličky a vyzdvihli ich 
vysoko nad hlavy. Mladí prekrížili ruky, pripili si z pohárov 
a hodili ich za seba, aby črepy z nich priniesli im šťastie. 

Stredoslováci postavili do kruhu stoličku, na ktorú si sadla 
krstná mama s prikrytou misou. Hudba začala hrať 
a mladomanželia sa vykrúcali v tanci. Ostatní svadobní hostia 
sa pochytali za ruky a vytvorili okolo nich kruh. Postupne 
prichádzali v pároch k mise, aby venovali neveste peniaze         
do nového začiatku. Po tanci starejší ponúkol všetkých 
tanečníkov pitím a kúskom svadobnej torty. 
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Ani východniari sa nedali zahanbiť. Svašky predviedli nevestu 

pred starostu a pýtali si od neho „prebačenu“ – povolenie           
na tanec s mladou. Po svaškách sa potom v redovom tanci 
vykrúcala s mladou celá rodina, družičky, družbovia a nakoniec 
mladý. Každý z nich mladuchu po tanci pobozkal na znak 
rozlúčky. Okrem toho jej do zástery dali peniaze, aby bola 
bohatá. Posledný tancoval s mladou ženích a ten s ňou ušiel           
od tancujúcich svadobčanov. 

Svadba trvala až do rána. Aj keď som bola poriadne unavená 
z pozorovania typických svadobných zvykov  jednotlivých 
regiónov, predsa som zotrvala až do konca. Iste,  niečo podobné 
som ešte nezažila a neviem, či sa mi takáto príležitosť ešte 
naskytne.  

Myslím si, že sa nemusíme hanbiť za naše nárečia a ľudové 
zvyky. Na hodinách slovenského jazyka sme sa totiž učili, že 
nárečia so spisovným jazykom tvoria náš národný jazyk a ten 
o nás prezrádza, kto sme. Veď nie nadarmo platí známa zásada: 
„Na každej dedine nárečie i zvyky iné.“ 

 
Katarína Chalupková 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 

Dňa 26.11.2011 sa v Martine v súkromnej škole BellAmos 
konalo slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka literárno-výtvarnej 
súťaže Janko Hraško ešte žije. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. 
1. Hráščatá (žiaci 4. - 6.roč.), 2. Hrášky (žiaci 7. - 9. roč.), 3. 
Hrachy (stredoškoláci), 4. Staré struky (ostatní). 

Do tejto súťaže sa z našej školy zapojili 2 žiaci a získali v nej 
ocenenie. Filip Tchurík zo sekundy v 1. kategórii získal v próze 
Čestné uznanie a Katarína Chalupková z kvarty obsadila 3. 
miesto v 2. kategórii tiež v próze. Obidvoch pripravovala  Marta 
Lehetová. Katedra hraškológie im na návrh poroty udelila titul 
Bakalár hraškológie. 

Marta Lehetová, 
Gymnázium Giraltovce 
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 Na Gymnáziu v Giraltovciach sa 19. 

januára 2012 uskutočnil 19. ročník  okresnej 
súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. 
Pozvanie do súťaže prijalo 19 žiakov zo 7-
mich základných škôl a z jedného 
osemročného gymnázia, ktorí súťažili v troch 
kategóriách. Podujatie odštartovali srdečné 
príhovory riaditeľa Gymnázia Giraltovce 
a predsedníčky poroty a potom už ústami 
recitátorov ožívali zabudnuté miesta dávnej 

        histórie... 
Ocenenia si odniesli: 
prvá kategória 2. a 3. ročník 
   1. miesto: Dorota Kaňuchová, ZŠ Kračúnovce 
   2. miesto: Daniela Bartošová, ZŠ Giraltovce 
                   Alexandra Dzurová, ZŠ 8. mája Svidník 
   3. miesto: Johana Hrižová, ZŠ Svidník ul. Komenského 
druhá kategória 4.a 5. ročník  
    1. miesto: Kristína Kačmárová, ZŠ Giraltovce 
    2. miesto: Monika Hopková, ZŠ Svidník ul. Komenského 
                    Miriam Jackaninová, SŠ Svidník 
    3. miesto: Katarína Cinová, ZŠ Kuková 
    Čestné uznanie: Samuel Lechman, ZŠ Kračúnovce 
                              Terézia Majdová, Cirkevná ZŠ Svidník 
tretia kategória 6.a 7. ročník 

1. miesto: Viktória Dzurjuvová, Gymnázium Giraltovce 
2. miesto: Agáta Suváková, SŠ Svidník  
3. miesto: Anna Galíková, ZŠ Giraltovce 

                    Tatiana Dzurišová, ZŠ Kračúnovce 
 
Najlepší recitátori boli odmenení diplomami a pochvalnými 

uznaniami, čo dokazuje, že kvalita v tejto súťaži je z roka na rok 
lepšia. Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú          
do krajského kola, ktoré prebehne 7. februára v Prešove. Našim 
recitátorom držíme palce. 
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A čo o nás povedala porota?  
Po jazykovej stránke sa vyskytli iba drobné prehrešky proti 

korektnej výslovnosti. Text je potrebné pretlmočiť tak, aby mu 
poslucháč porozumel. Odzneli povesti veselé i smutné, len škoda, že 
je ich tak málo napísaných o našom regióne... Deti prišli 
dôkladnejšie pripravené, na viacerých školách sa uskutočnili 
školské kolá. Šaliansky Maťko sa stáva tradíciou aj u nás. Nakoniec 
sa predsedníčka poroty poďakovala všetkým, ktorí sa do súťaže 
zapojili, zvlášť pedagógom za ich snahu venovať sa recitácií detí. 
Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že všetci, ktorí sme sa súťaže 
zúčastnili, odniesli sme si príjemný umelecký zážitok. 

 
Marta  Lehetová 

Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohľad na súťažiacich, Kristína Kačmárová (druhá zprava) zo ZŠ 

v Giraltovciach – víťazka 2. kategórie   
Foto: Štefan Ďuraš, Gymnázium Giraltovce 
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Zima nás tento rok neprivítala tak,  ako sme si mnohí želali, ale 

aj napriek tomu je zima prekrásne ročné obdobie,  všetko je prikryté 
bielou perinou z vločiek jemných ako hodváb. Počas zimy príroda 
zasnene spí a všetko pôsobí tak čisto a nevinne. 

My sme ale ani v tomto ročnom období nezaháľali a pracovali 
sme ako včielky v úli. To myslím doslovne, pretože naši prváci sa  
11.01.2012 ocitli v krásnych kostýmoch včielok, ktoré, ako je 
známe, nelenia a pracujú, aj keď sa iným nechce. 

Naši terajší prváci sa návšteve, školákom z MŠ, predstavili ako 
včielky a ukázali rad radom všetko, čo sa doteraz v prvom ročníku 
naučili, čítali, písali, cvičili, hádali... Všetci s úsmevom na tvári 
rozveseľovali aj návštevu, ktorá k nám zavítala. Počas Dní 
otvorených dverí sa materská škola prišla pozrieť do našich 
priestorov, ktoré si stále zveľaďujeme a vynovujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každá „včielka“ prechádzala postupne krajinami: Čítankovo, 

Počtárikovo, Športovkovo a Šikulkovo. Hymny v každej krajine 
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spríjemňovali celú imatrikuláciu prvákov, ktorí netrpezlivo čakali  
na „pasovanie“ do radu žiakov SZŠ. Na pamiatku si odniesli          
so sebou  imatrikulačný pamätný list a spomienky, ktoré sa určite 
vryjú do srdiečok nielen pasovaných, ale aj školákov z MŠ. Včelej 
kráľovnej pomáhali starší žiaci zo štvrtého ročníka, ktorí boli        
na chvíľu „zakliati“ a vo všetkom sa mýlili, pretože bacil Polepetko 
všetko pomiešal. Veľké nadšenie nastalo v závere, keď sa včielkam 
podarilo dať každú zakliatu krajinu do poriadku. 

V pondelok 16.01.2012 sa aj v priestoroch našej školy konal 
zápis budúcich prvákov. V rozprávkovej škole sa pani učiteľka stala 
dobrou vílou a vítala malých predškolákov štvorlístkami šťastia. 
Spolu vstúpili do rozprávky, kde ich už čakal Peter Pan a 
s kamarátkou Zvonilkou ich sprevádzal na ceste za sladkým 
pokladom. Piráti prichystali malým odvážlivcom rôzne úlohy, ktoré 
však budúci prváčikovia hravo zvládli a každý z nich si okrem 
pokladu odnášal domov aj veselé zážitky z príjemne stráveného 
popoludnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatkový večer, 27.01. 2012,  viacerí z nás sa prišli zabaviť        

do sály  Kultúrneho domu, kde sa  konal už 4. školský bál. Verím, 
že aj tento rok sa radostná nálada rozliehala do okolia 
a nezúčastnení  ľutovali, že neprišli.  

 
Text: Emília Tchuríková  

Foto: Jana Dlubáčová 
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Bolo raz jedno dievča, ktoré sa volalo Julka. Išlo o dobré dievča, ktoré 

verilo v Boha a bolo mu verné tým, že stále chodilo do kostola a veľa sa 
modlilo. Ako každý deň, aj teraz jej kroky smerovali ku kostolu s úmyslom 
ísť na svätú omšu. Toho dňa podišiel k Julke spolužiak Peter, ktorý skúšal 
jej vieru a silu náboženského presvedčenia. „Veríš v Boha?“ spýtal sa jej. 
„Áno, ale čo ty?“ odpovedala mu. „Nie, lebo nie som veriaci, veď on predsa 
vôbec neexistuje.“ „Ako je to možné, že v neho neveríš? Tak sa dobre 
poobzeraj, je všade naokolo a v každom z nás,“ povedala presvedčivo.     
„Ako môžeš veriť, že je, keď ho nevidíme,“ polemizoval ďalej. „Nemožno ho 
vidieť, aj keby sme veľmi chceli. Hoci je však neviditeľný, je stále pri tebe, 
lebo ťa oddane stráži,“ odvetila Julka. Po dlhšej debate Petrovi navrhla, aby 
s ňou išiel na omšu, aby cítil  Božiu prítomnosť, počul slová z písma 
a uveril tomu. A tak sa aj stalo. Neskôr mu kázala ísť aj na spoveď, aby 
mohol žiť ako kresťan. Aby tak mohol urobiť, musel najprv podstúpiť 
sviatosť krstu. Prešlo niekoľko týždňov a Peter sa zmenil k lepšiemu. 
Obrátil sa a začal konať dobro nielen slovami, ale aj skutkami. Po čase išiel 
spolu s Julkou aj na sväté prijímanie a na birmovku. Až sa z neho stal 
správny mladý muž. Každý deň spoločne chodievali do kostola a napokon 
sa tam aj vzali. Z ateistu Petra sa stal dobrý, pravý, ozajstný, skutočný 
kresťan. Aj my si však musíme uvedomiť jednu vec. Hoci Boha nevidíme, 
cítime ho pri sebe. To on je ten, ktorý nás sprevádza, stráži a chráni počas 
celého života tu na zemi.  

Simona Šimová 
 
 
 
 
Je to už dávno, 
no vidím to ako včera. 
Stále ťa mám pred očami, 
neskutočne mi chýbaš.  
 
Každý večer sa modlím,  
za Tvoju dobrú dušičku. 
Často na Teba spomínam. 
No aj tak to nič nezmení 
a vrátiť sa nám nemôžeš. 

Bola si veľký človek, 
určite nie len pre mňa, 
všetci Ťa mali radi, 
no Ty si nám odišla. 
 
Slzičky nám Ťa nevrátia, 
no za pokus to stojí. 
Budem riskovať všetko, 
pokiaľ sa nevrátiš... 

 
Báseň je venovaná spomienke na nebohú kamarátku Soničku.  

Júlia Janičová 
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V priestoroch CVČ sa nedávno uskutočnila beseda s mladým 

historikom Antonom Medvecom. Témou diskusie bol Život ľudu na 
dedine v stredoveku na Slovensku. Zúčastnili sa jej žiaci                 
z niekoľkých ročníkov druhého stupňa ZŠ spolu so svojimi 
pedagógmi. Historik sa im venoval s veľkým nadšením. S dejepisom 
žije telom aj dušou, okrem záľuby v národných dejinách sa 
angažoval aj pri archeologických vykopávkach. Pochádza                
z Kostolian nad Hornádom pri Košiciach, kde sa venuje rôznym 
aktivitám. Okrem svojej profesie je šéfredaktorom obecných novín 
„Koscelanka“, poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisie 
výstavby, územného plánovania dopravy a regionálneho rozvoja 
a predsedom občianskeho združenia Dedinka. O tom, že je mu 
blízka aj literárna činnosť svedčí fakt, že publikuje knihy 
a monografie s historickou tematikou. Počas svojho pôsobenia        
na vysokej škole získal aj ocenenie  v súťaži rektora Prešovskej 
univerzity a primátora mesta za svoju záverečnu vedeckú prácu. 
O tomto aktívnom a energickom človeku sa však môžete dočítať aj 
ďalšie zaujímavosti.  

 
1. Do akej miery si bol spokojný so školským publikom      

na besede?   
S atmosférou počas besedy som bol primerane spokojný. 

Predpokladal som,  keďže  ide o  žiakov druhého stupňa, že  to 
nebudú ideálni poslucháči. Od začiatku som rátal s tým, že 
prednášať o historických súvislostiach na Slovensku pre nich 
nebude jednoduché. Napokon však značná časť publika prejavila 
záujem a reagovala kladením otázok. Zapájali sa do diskusie a to 
znamená, že základné spektrum vedomostí o tom mali.  

 
2. Kde si študoval a ktorej oblasti histórie sa venuješ 

v praxi?  
Svoj odbor som vyštudoval na Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity (FF PU). História je však široký pojem, ani nie tak časovo 
ako terestriálne. Zaujímajú ma konkrétne národné dejiny, tie             
pre mňa majú prioritu pred svetovými. Aj v nich mám základnú 
orientáciu, ale nepociťujem potrebu ich nejakým spôsobom hlbšie  
rozoberať a viac sa im venovať, pretože v tom nevidím až taký 
prínos. Človek si totiž položí otázku, čo sa dá ešte popísať o nejakej 
známej a dobre prebádanej krajine? Preto sa venujem našim 
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dejinám a zvlášť východoslovenskému regiónu. Niekedy sa nedá  
presne vymedziť, o ktorú časť ide, či už je to pravek, stredovek alebo 
najnovšie dejiny. Zaujímam sa o praveké dejiny  a obdobie            
od stredoveku do roku 1945. Samozrejme, nie vo všetkom som 
dobrý a nie som archeológ.   

 
3. Rád spomínaš na svoje vysokoškolské časy? Získal si 

počas štúdia dostatočné množstvo skúsenosti na základe 
praxe? 

Jasné, na vysokú školu často spomínam, boli to krásne časy. 
Univerzita mi naozaj chýba a niekedy by som sa tam veľmi rád 
vrátil. Neviem, či sa mi ešte taká možnosť naskytne, skôr možno 
ako pedagógovi, no aj tak by to bolo fajn. Musím však priznať, že 
v mojom obore je praxe dosť málo. Skôr ju môžu získať archivári, 
u nás ide viac-menej o poňatie istého spektra vedomostí z danej 
oblasti histórie interdisciplinárne v rámci všetkých období. Čiže 
v praxi by sme sa mali napr. aj viac venovať jazykom či paleografii, 
čo tam absentovalo. Samotné štúdium v Prešove mi dalo veľmi veľa. 
Prinieslo mi nielen vedomosti spojené so vzdelaním a titulom, ale aj 
mnohé skúsenosti a možnosť profesionálne sa venovať svojmu 
hobby.  

 
4. Získal si uplatnenie vo svojom odbore, čomu sa 

momentálne venuješ?  
Žiaľ, vo svojej oblasti momentálne nie som zamestnaný, ale 

napriek tomu sa histórii venujem, aj keď skôr ako koníčku, čiže            
po svojom, v tomto odbore sa však pohybujem iným spôsobom, 
napr. píšem. Zatiaľ sú to dve monografie obcí - Sokoľ: V premenách 
času a Trebejov: Po stopách minulosti a poslednou vydanou je 
zbierka povestí s názvomm Povesti hornádskej doliny, ktorá vyšla        
v minulom roku. Aj samotnú povesť, resp. legendu považujem        
za určité kultúrne bohatstvo a duchovné dedičstvo, ktoré treba 
zachytiť a zanechať pre ďalšie generácie. Mnoho z toho už jestvuje 
iba v mysliach ľudí a tým, že odchádzajú alebo zomierajú, idú spolu 
s nimi aj ich príbehy do zabudnutia. Čiže som to považoval              
za potrebné zozbierať, teda aspoň to, čo sa dalo a potom to všetko 
spísať do knihy, aby sa to v budúcnosti zachovalo. Zatiaľ je to 
záležitosť, ktorá ma časovo dostatočne zamestnáva. Popri tom 
nestíham riešiť iné veci, ktorým by som sa chcel venovať a existujú 
ešte v predstavách. Vo svojej profesii  však mienim určite naďalej 
pôsobiť, či sa v nej uplatním priamo alebo nie. A keďže je 
východniarov v Bratislave veľa, potrebujeme mať niekoho aj          
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na východe, takže rád by som zostal doma a pokračoval vo svojich 
plánoch a aktivitách.  

 
5. Aké miesto má podľa Teba dejepis v našom školskom 

systéme? Existujú v ňom aj nejaké nedostatky?  
Samozrejme, všade nejaké sú. No to, či sú veľké alebo malé, nie 

som kompetentný  hodnotiť. Na posudzovanie týchto vecí už máme  
odborníkov na ministerstve, teda aspoň dúfam, že máme, hoci to 
tak niekedy nevyzerá (smiech). Z toho môjho hľadiska a laického 
pohľadu to však vnímam dosť negatívne, najmä ak si porovnáme 
trendy v iných krajinách, ktoré sú zvyčajne na vysokej úrovni. Napr. 
Maďarov síce v mnohom kritizujeme, ale v tomto smere sú celkom 
inde, musím povedať, že oveľa ďalej. Ich systém totiž spočíva v tom, 
že ich školy disponujú možnosťou vytvoriť si vlastné hodiny a jedna 
z nich je venovaná štúdiu vlastného regiónu. Tak by to malo 
fungovať aj u nás, aby žiaci lepšie poznali svoj kraj. V rámci týchto 
hodín by sa učili o jeho histórii, kultúre, folklóre a tradíciách. 
Potom by bola vzdelanosť národa určite vyššia. Chybou však je, že 
národným dejinám sa v školách nevenuje dostatok priestoru a je to 
potláčané inými hodnotami. V kurze sú skôr cudzie jazyky 
a predmety ako informatická výchova. Tie majú prednosť pred 
výučbou zemepisu, dejepisu a aj slovenského jazyka alebo sa počet 
týchto hodín redukuje. Cítim, že idú postupne do úzadia, čo je 
škoda. V odraze nášho etnika a národa je potom vidieť, že to 
historické povedomie chýba.  

 
6. Koľko jazykov si sa učil a ktoré z nich ovládaš?  
Musím sa s hanbou a  pokorou priznať, že na jazyky veľmi talent 

nemám. Počas školy som sa samozrejme učil anglický aj nemecký 
jazyk a počas štúdia na VŠ som mal povinný rýchlokurz latinčiny 
a maďarčiny.  Získal som v nich základnú orientáciu, len na nich 
treba viac popracovať a dôkladnejšie sa im venovať. Jazyk je 
potrebné študovať  do hĺbky, aby v ňom bol človek naozaj dobrý. 
Najviac ma z nich fascinuje latinčina, takže hlavne tomu by som sa 
rád venoval. 

 
7. Prezraď nám, ktorým ďalším činnostiam  sa okrem svojej 

profesie venuješ? Máš nejaký svoj obľúbený výrok?   
Kedysi dávno, ešte počas ZŠ, som bol vášnivý zemepisár, teda to 

bola geografia. V prvom ročníku na gymnáziu som sníval o kariére 
právnika, až napokon zvíťazila história. Medzi moje ďalšie záľuby 
patria príroda, turistika, hudba a čítanie kníh. A taktiež veľmi rád 
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píšem, samozrejme o histórii, ľuďoch a spoločnosti. Považujem sa 
hlavne za Kosceľančana, Šarišana, východniara, Slováka a tiež 
Európana. Mám viac obľúbených citátov,  zväčša pochádzajú 
z latinčiny: „Buď vždy šťastný a sám sebou. Neži nadarmo a rozširuj 
si múdrosťou rozhľad vo všetkom okolo seba, Najväčšou chybou, 
ktorú môžeš v živote urobiť,  je báť sa, že ju urobíš....a ďalšie“. 

   
8. Okrem histórie a publikovania kníh sa venuješ 

novinárskej tvorbe. Kam prispievaš?  
Svoje príspevky publikujem na blogu sme.sk a v obecných 

novinách „Koscelanka“, ktorých som aj šéfredaktorom. Ich názov je 
hovorový, nárečový a poetický. V písomných prameňoch sme tento 
názov našli v roku 1555 a tam sme sa teda prvýkrát stretli s touto 
netradičnou formou názvu našej obce. Bolo to krásne, zdrobnené 
a ustálené medzi ľuďmi. V maďarčine sa to oficiálne volalo 
Centrištvan (podľa sv. Štefana, patróna kostola), ale ľudia ju 
oficiálne nazývali Kostoľany, z čoho sa odvodil aj názov Kostoľanka. 
Píšeme tam v podstate o všetkom, čo je pre nás dôležité 
a zaujímavé. Venujeme sa historickým a kultúrnym zložkám, 
nechýba však ani krížovka. Čiže spomeniem to, čo nám napadne a 
leží na srdci.  

 
9. Akú zaujímavosť alebo pozoruhodný jav si už pri svojom 

povolaní zažil a čo plánuješ uskutočniť v budúcnosti? 
Ako pozorovateľ a amatérsky brigádnik som bol pri vykopávkach 

v Kysaku, ktoré oficiálne robilo hanušovské múzeum. Keďže 
pripravujem monografiu o Kysaku, chcel som poznať tieto 
záležitosti, lebo sa ma bytostne týkajú. Na tom výskume som sa síce 
nezúčastňoval sústavne, veľmi rád som ale chodieval. Zaujímali ma 
hlavne výsledky toho, čo sa tam našlo a aké závery z nich vyplynú. 
V budúcnosti plánujem zrealizovať niektoré projekty a zmapovať 
určité územia, ktoré ešte nemáme podchytené, ako aj ich 
problematiku. Okrem toho ma zaujímajú otázky vysťahovalectva           
zo Šariša do zámoria a technických stavieb v Šariši. Snáď sa k tomu 
tiež neskôr dostanem. Okrem toho uvažujem nad ďalším štúdiom, 
veľmi rád by som  totiž študoval aj doktorandskom stupni.  

 
10. Ako dlho trvá práca na jednej monografii, chcel by si 

vydať aj ďalšie?  
Dosiaľ to vyšlo tak, že som sa venoval len obciam. Starostovia si 

tieto monografie osobne objednali. Ale ktovie, v budúcnosti možno 
pribudnú nielen ďalšie dediny, ale aj mestečká či mestá. Práca          
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na jednej monografii trvá asi rok a pol, čiže ide o dlhšie obdobie, 
kým človek niečo preskúma a využije všetky možnosti. Zo všetkých 
zdrojov však v niektorých prípadoch nie je možné čerpať, pretože tá 
práca by potom trvala ešte dlhšie. Nikdy sa totiž nedá poňať ani 
prečerpať, takže tých možností je vždy veľa. Keď je už daná kniha 
vydaná, potom ma zamrzí, ak ešte prídem na nejaký ďalší poznatok, 
ktorý tam chýba. Je to škoda, aj keď vždy je nejaký čas a priestor 
na to, aby sa k tomu v budúcnosti spravil nejaký dodatok v podobe 
ďalších údajov, aby sa tam nové informácie doplnili. Doteraz sa 
však prevažne stretávam s dobrou odozvou. Momentálne u nás 
funguje taký trend, že monografie obcí sú v móde. Erby má už 
každý, takže teraz prichádzajú na rad monografie, ktoré sú čoraz 
žiadanejšie. 

 
Antonovi Medvecovi prajeme veľa úspechov do budúcnosti, 

dostatočné uplatnenie sa vo svojom odbore a všetko dobré 
v práci.   

Martina Štofková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anton Medvec zaujal mladé publikum                           Foto: autor 
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Januárové podujatia sme začali seminárom        

pre učiteľov dejepisu zo škôl obvodu o histórii Druhej 
svetovej vojny a Karpatsko-dukelskej operácie. 
Lektorom podujatia bol naslovovzatý odborník          
na históriu Jozef Rodák, ktorý bol prvým riaditeľom 

Vojenského múzea vo Svidníku. Spoločne sme si dohodli aj 
jednodňový výlet   pre žiakov po stopách bojov na území nášho 
okresu a susedného Poľska. 

Centrum si spoločne s občanmi mesta pripomína oslobodenie 
Giraltoviec, ktoré pripadá na osemnásty január. Tohtoročné 
67.výročie sme začali tradične vedomostnou súťažou v CVČ a potom 
sme sa s ostatnými zúčastnili kladenia vencov vďaky pri pamätníku 
Matka s dieťaťom v pešej zóne. V našej súťaži sme udelili diplomy, 
na základe ktorých si víťazi mohli vybrať vecné ceny. Umiestnenie 
bolo: 1.Simona Šimová a Ivana Bobaková, 2. Katarína Havírová 
a F.Jozef Schwarzc, 3. Michal Foltín a Kristián Breja. 

V histórii sme pokračovali aj ďalším  podujatím - besedou        
na tému Život ľudu na dedine v stredoveku ( na inom mieste je 
samostatný príspevok). 

Február je karnevalový mesiac, my sme sa naňho začali 
pripravovať v tvorivej dielni, kde mamky s deťmi zhotovovali masky. 

Pekným podujatím pre mladších žiakov bola beseda 
s Magdalénou Pavlišinovou, ktorá napísala detskú rozprávkovú 
knižku o zvieratkách. Knižka obsahuje nielen pútavé skutočné 
a vymyslené príbehy, ale je aj veľmi pekne ilustrovaná. Autorka 
v besede povedala, že tak ako iným babičkám  aj jej stále hovorili 
vnúčatá, aby im nielen čítala, ale vymyslela rozprávku. Prítomné 
deti potešila, že má už pripravené ďalšie  príbehy a bude veľmi rada, 
ak sa jej podarí vydať nové rozprávky. Svojimi vedomosťami nás deti 
presvedčili, že mnoho knižiek prečítali a my sa z toho tešíme, lebo 
všeobecne sa hovorí, že deti málo čítajú. 

Po spisovateľke prišiel na rad poľovník Marek Janovič, ktorý zase 
prítomným porozprával o ochrane a kŕmení zvieratiek práve v tomto 
zimnom období. Svoje rozprávanie doplnil aj rôznymi veselými 
i vážnymi príhodami z poľovačiek, ktoré deti pobavili. 

V športovej oblasti nám zima praje, nadelila nám konečne snehu 
aj mrazu. Navštívili sme klzisko vo Svidníku, hokejové zápasy 
v Košiciach i v Poprade.  
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Pravidelné sú športové akcie v Športovej hale I.Nováka, a to 
futbalové – Novak Cup, MsVL - o výsledkoch z jednotlivých stretnutí 
sa dozviete na našej webstránke. Dvakrát týždenne si prídu na svoje 
aj ženy, ktoré tam vo večerných hodinách cvičia so svojou trénerkou 
Silviou Baranovou. 

Trojdňové zápolenie vo volejbale  O pohár riaditeľa CVČ bolo 
rozšírené aj o súťažiacich z Poľska a bolo organizované                 
pre študentov stredných škôl a pre zamestnancov školských 
zariadení. Aj o týchto výsledkoch sa dozviete z našich stránok. 

Kulturisti a trojbojári mali v januári pauzu z dôvodu prestavby 
posilňovne. Tento mesiac sa môžu tešiť na nové rozšírené priestory, 
v ktorých  im už nebude tesno  a zaiste sa im bude lepšie 
pripravovať na rôzne súťaže, či len tak si  zacvičiť a tak si utužovať 
zdravie. 

Pekné a zaujímavé podujatia čakajú na našich členov i širokú 
verejnosť aj vo februári. Informácie o nich nájdete na našej 
webstránke a aj na plagátoch na našich nástenkách či                       
na partnerských škôl. 

ooooo   Helena Sušinková 
 
 
 
 
 
 

Od 15. januára  do 15. februára  2012 podľa § 20 ods. 2 
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa v základných 
školách začali zápisy prvákov. Povinné prihlásenie sa              
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa 
týka na celom území Slovenska zhruba 54-tisíc detí, ktoré do 1. 
septembra 2012 dovŕšia šiesty rok veku. V minulom roku 
prišlo na zápis na území Slovenska 57 213 detí, pričom 
začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený      
v  4 870-tich prípadoch.  

Presné miesto a čas zápisu určí v našom spádovom území  
zriaďovateľ školy (obec alebo súkromný zriaďovateľ). Bližšie 
informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov         
na internetovej stránke školy alebo priamo u riaditeľa školy. 
Zápisy potrvajú až do 15. februára. 

Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek  
základnú školu. V  zmysle  zákona  plní  žiak  povinnú  školskú 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
28 

 
dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalý pobyt. Ak sa rodič rozhodne pre inú základnú školu, jej 
riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy, a to 
najneskôr do 31. marca 2012. 

Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa (meno 
a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt) a zákonných 
zástupcov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé 
bydlisko). Potrebný je tiež občiansky preukaz zákonného 
zástupcu a rodný list dieťaťa. 

Pedagógovia väčšinou formou rozhovoru a na základe 
výtvarného vyjadrenia sa preveria psychické, fyzické a sociálne 
schopnosti dieťaťa.  

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov, 
pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak 
dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a 
sociálnu vyspelosť).  

V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť 
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 
o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. 
Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť 
o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe 
predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto 
prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo 
rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu 
navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. O prijatí 
dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. 
mája 2012. 

O dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky môže 
riaditeľ školy rozhodnúť, ak sa u žiaka po nastúpení do prvého 
ročníka do konca prvého polroka zistí, že ešte nedosiahol 
školskú spôsobilosť. 

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu 
v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj do spádovej školy           
na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude 
žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí 
riaditeľ školy. 
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Do materskej školy sa prijímajú deti  priebežne alebo pre 
nasledujúci školský rok v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR          
č. 306/2008 o materskej škole. Miesto a termín podávania 
žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ               
po dohode so zriaďovateľom na verejne dostupnom mieste 
spravidla od 15. februára do 15. marca. Prednostne sa 
prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou 
školskou dochádzkou. Deti sa prijímajú na základe žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy 
s potvrdením o zdravotnou stave dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a mládež. Ak ide o dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 
ešte aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. 

ooooo  Jozef Kozák, ŠÚ Giraltovce 
 
 
 
 

Mestská knižnica začiatkom roka 2012 dostala cenný dar, 
rad nových kníh z oblasti medicíny. Štedrým darcom, ktorému 
touto cestou vyjadrujeme srdečné poďakovanie, je doktor 
veterinárneho lekárstva Martin Končár, predseda kultúrnej 
komisie v našom meste. Tento knižný dar bude slúžiť našim 
používateľom, študenti, ktorí sa venujú tomuto odboru, určite 
ocenia kvalitnú literatúru. Nie je to prvý dar  knižnici, 
primátor  mesta  Ján Rubis daroval knižnici vzácne pamätné 
knihy, venované jednotlivým mestám. Patrí mu naša vďaka, 
rovnako ako mnohým  občanom, ktorí nám nosia literatúru, 

ktorú už doma nepotrebujú, radi ju zoberieme 
a zvážime, či ju zapíšeme do zoznamu alebo, 

ak máme tento titul, uskladníme. 
Touto cestou im všetkým úprimne 

ďakujem, že nezabúdajú na knižnicu 
a obohacujú knižný fond nášho mesta. 

ooooo  Anna  Mitaľová 
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     Práca terénnych sociálnych pracovníkov, ako som už 

v minulosti písala, je pestrá a zaujímavá. Iste všetci viete, že         
od novembra 2011 začali znova pracovať terénni sociálni pracovníci. 
Práca  s komunitou zahŕňa poradenstvo v rôznych oblastiach  -
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 zaradiť sa na trh práce a taktiež zaradiť ich do evidencie 
v nezamestnanosti.  

     V rámci našej práce  pomáhame aj pri príprave detí na 
vyučovanie. Zamerali sme sa hlavne na deti  prvého stupňa ZŠ – 
nultý ročník a prvákov. Keďže sa situácia oproti minulosti 
nezmenila a rodičia nepracujú so svojimi deťmi doma, píšeme  
s nimi preto domáce úlohy, čítame. Na naše detičky nedáme 
dopustiť. Aj keď  sa im vždy nedarí, sú veľmi snaživé. U prváčikov 
a druháčikov apelujeme na rodičov, aby sa im viac venovali a snažili 
sme sa  ukázať im, ako s nimi pracovať. 

     Najväčšou prekážkou  pri hľadaní práce nie je  len nedostatok 
pracovných príležitostí, ale hlavne nedostatočné vzdelanie. Tá 
vzdelanosť však musí začať u rodičov. 

U detí je veľkým hendikepom to, že nevedia plynule čítať. Preto 
chceme v rámci prípravy detí na vyučovanie skúsiť  jeden  deň 
v týždni  návštevu knižnice. Spolupracujeme so školami a niekoľko 
akcií pre deti sme mali v spolupráci s nimi, hlavne so Špeciálnou 
základnou školou, za čo patrí veľká vďaka pani riaditeľke 
a kolektívu učiteliek (Vianočná besiedka, pečieme na Vianoce, 
skrášľovanie príbytkov na Vianoce – ikebany). V spolupráci 
s Mestskou políciou bola beseda  so žiakmi Súkromnej strednej 
odbornej školy na tému  Ochrana pred návykovými látkami. 
V rámci vzdelávania dospelej časti komunity sme v januári  pozvali 
gynekológa Ladislava Ľuníka, aby pre ženy urobil prednášku           
na tému  Zdravie ženy a prevencia. 

V takýchto akciách chceme pokračovať aj naďalej. Máme 
naplánované voľnočasové  aktivity pre deti  a v marci máme  
prednášku pre rodičov  na tému Zdravie a hygiena  dieťaťa. 

 
Daniela Palijová 
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Hovorí sa, že „všade dobre – doma najlepšie“, ale aj „lepšie je 
tam, kde sme ešte neboli.“  

Ktoré príslovie platí pre Vás? Cítite sa v našom meste tak, že 
by ste nemenili alebo sa držíte zásady, že zmena je život a radi 
by ste zmenili svoje bydlisko?  

Väčšine našich obyvateľov vyhovuje tento vidiecky život, 
možno by sa ani životu vo väčšom meste nevedeli prispôsobiť. 
Vyhovuje im, že sa tu cítia bezpečne, život tu je lacnejší, môžu 
si čosi dopestovať či dochovať, čo im podstatne zlepšuje 
živobytie. Chýbajú nám tu niektoré obchody – odevy, obuv, 
služby – napr. opravovňa obuvi či hodín, kino, plaváreň či 
aspoň kúpalisko, ale sme radi, že máme blízko do prírody, 
primerané vzdialenosti do okresného i krajského mesta.  

Život nám strpčujú kamióny, ktoré  ničia naše cesty, 
niekedy pripomínajúce tankodróm. Ešte si musíme pár rokov 
počkať, kým vybudujú rýchlostnú cestu do Poľska. Zničíme 
ešte nejednu nápravu, ale predstava jazdy po krásnej novej 
diaľnici neďaleko nás  zmierňuje túto zatrpknutosť.  

                 
Milí spoluobčania, podeľte sa s nami o svoje dojmy, napíšte 

nám, čo Vás trápi, resp. čo Vás v poslednej dobe potešilo či 
nahnevalo. Svoje príspevky nám zasielajte na adresu 
msu@giraltovce.sk, alebo doručte osobne na oddelenie kultúry.  

 
Emília Kucharíková 

 
 
 
 
 
V sobotu  7.1.2012 sa zišli dobrovoľní požiarnici z Giraltoviec, 

aby na svojej výročnej členskej schôdzi zhodnotili činnosť za rok 
2011. 

Správu o činnosti DHZ v Giraltovciach predložil jej predseda 
Andrej Packo. 

DHZ v Giraltovciach má v súčasnom období 87 členov a 14 
mladých požiarnikov v kategórii plameň. Dobrovoľný hasičský zbor  
pracuje pod vedením jedenásťčlenného výboru a trojčlennej  revíznej 
komisie. V roku 2011 sa výbor zišiel 22- krát a členovia riešili 
prípravu hasičských podujatí v našom meste, prípravu družstiev        

mailto:msu@giraltovce.sk
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na súťaže, účasť členov na IMZ – okrsku, účasť členov ako 
rozhodcov na súťažiach, zastúpenie delegácie v Poľsku v meste 
Wielopole Skrzýnskie. 

Vo svojej správe spomenul aj význam preventívnej a výchovnej 
činnosti, kde hlavný dôraz  kládol na prípravu členov 
prehliadkových skupín, preventívne pôsobenie na občanov, hlavne 
v období jarného  vypaľovania tráv a počas  zimného vykurovacieho 
obdobia.   Vysielaním relácií v mestskom rozhlase, hliadkovou 
činnosťou najmä mladých požiarnikov a dobrou spoluprácou 
s mestskou políciou sa to darí plniť. 

 
V roku 2011 DHZ Giraltovce usporiadal v našom meste  tri 

hasičské súťaže. 
 Pretek brannej všestrannosti mladých požiarnikov sa konal            

v Parku mieru 28.4.2011 za účasti 16-tich družstiev a  hasiči 
z Giraltoviec obsadili 1. a 4. miesto, pri tejto súťaži sa nedá 
nespomenúť dlhoročná dobrá spolupráca s  CVČ, ktoré celú súťaž 
finančne zabezpečilo. 

Druhým podujatím bol  I. ročník súťaže hasičských družstiev 
Topľanskej doliny o Pohár primátora mesta, ktorý sa uskutočnil 
14.8.2011  za účasti 10-tich družstiev dospelých a  6-tich družstiev 
mladých požiarnikov. Domáci muži a Plameniaci   skončili zhodne  
na 4. mieste. 

Už tradične na záver súťažnej sezóny sa konal  29.5.2011 už      
na vynovenom  námestí pred mestským úradom 3. ročník  súťaže  
O pohár riaditeľa CVČ  v rýchlom naberaní vody. Na tomto podujatí 
sa zúčastnilo  20 družstiev, z toho 6  ženských. 

Naše hasičské družstvá sa okrem už spomenutých súťaži 
zúčastnili aj  Okrskového kola  pripravenosti hasičských zborov 
v Šarišskom Štiavniku, kde muži skončili na 2. mieste a dorastenci 
a muži nad 35 rokov obsadili prvé miesta. Podobne to bolo aj          
na Okresnom kole v Ladomirovej, kde si všetky tri družstvá 
zabezpečili postup na 19. ročník  Šarišského pohára, ktorý sa konal 
20. augusta vo Vyšnom  Mirošove. Tam sa nám až tak nedarilo, 
muži s časom 18,03 obsadili 8. miesto a muži nad 35 rokov               
3. miesto. 

Svoju pripravenosť si naše družstvá preverovali počas celého 
roka aj na ďalších pohárových súťažiach v Nižnom Mirošove, 
Svidníku, Radome, Hankovciach, Raslaviciach, Šarišskom Štiavniku 
a v  Nemcovciach. 

 Mladí hasiči  sa okrem dvoch súťaží, konaných v našom meste, 
zúčastnili Okresného kola  Hry Plameň vo Svidníku a halovej súťaže 
v Mirošove. 
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Naša organizácia napĺňa aj spoločenskú a kultúrnu úlohu. Už 
každoročne  sa zúčastňujeme pri príležitosti  Dňa hasičov – sviatku 
sv. Floriána - výstupu na horu Makovica, kde je umiestnená socha 
nášho patróna. 

Stalo sa dobrou tradíciou, že na koniec súťažnej sezóny 
usporiadame pre členov a ich rodinných príslušníkov  akciu  
Posedenie pri guľáši.  Nebolo to ináč ani v novembri, keď sme 
symbolicky ukončili našu bohatú činnosť za rok 2011. 

 
Na  výročnej schôdzi sa zúčastnili aj funkcionári z Územného 

výboru DPO pre okresy Svidník a Stropkov, ktorí vysoko hodnotili 
činnosť  dobrovoľného zboru v Giraltovciach. 

   Za dobrú a príkladnú prácu v DHZ boli členovia  ocenení  
medailou a stužkou za vernosť: 

– 20 rokov činnosti: Marek Hliboký, 
– 30 rokov činnosti: Anna Kožlejová, Margita Končarová, Emília 

Čorbová, 
– 40 rokov činnosti: Ján Hažlinský, Mária Paľová, Mária 

Mašlejová, Jolana Šimová. 
Pri príležitosti životného jubilea boli predsedníctvom Okresného 

výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany udelené pozdravné listy 
týmto členom: Ján Roguľa  /50/, Tomáš Jurč  /60/, Ján Krupa  
/80/,  Juraj Paľa  /70/, Peter Čuška  /50/, Ján Jankuv  /40/, 
Andrej Šima  /70/, Cyril Kollár  /60/, Andrej Hajda  /60/. 

                                                                      ∗∗∗∗∗ Výbor DHZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ocenení členovia DHZ                                         Foto: Ján Tkáč 
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Vývoj v našom meste po ostaných komunálnych voľbách z roku 

2010 nepriniesol očakávané výsledky. 
Úspešní kandidáti na poslancov nedokázali nadviazať na svoje 

predvolebné sľuby a plávajú aj naďalej v pokojných vodách 
„giraltovského parlamentu“. Počas daného obdobia však došlo aj 
k niekoľkým hlasovaniam, ktoré vzbudili všeobecný rozruch medzi 
nami – občanmi mesta. Práve rozdielny pohľad na riešenie „horúcich“ 
tém s ohľadom na rozvoj mesta, spôsob hlasovania  a prezentácia 
pravicovej politiky v našom meste ma uistili, že dozrel čas na zmenu. 
Myšlienky, s ktorými som sa uchádzal o priazeň Vás voličov sú mi 
blízke aj rok po voľbách.   

Ako predseda miestneho zväzu v Giraltovciach som koordinoval 
kampane v rokoch 2006 a 2010 s výsledkami, na základe ktorých sa 
SDKÚ-DS stala lídrom v oboch komunálnych voľbách. 

V roku 2006 získali naši kandidáti 20,7% všetkých hlasov 
a v zastupiteľstve nás zastupovali štyria poslanci. 

V roku 2010 získali naši kandidáti 25,8% všetkých hlasov 
a v zastupiteľstve nás zastupujú traja poslanci. 

V roku 2008 sme organizovali futbalový turnaj Demokratov, za 
účasti siedmich poslancov NR SR. V oboch zmieňovaných voľbách sme 
dokázali obsadiť pozíciu predsedu mestskej volebnej komisie s cieľom 
garantovať férové voľby a podmienky pre všetkých kandidátov. 

Jedinou možnosťou  ako si zachovať tvár a zostať verný názorom, 
ktoré  sa snažím v prospech mesta presadzovať je rozhodnutie,          
na základe ktorého odchádzam k 1.2.2012 z postu predsedu miestneho 
zväzu SDKÚ-DS v Giraltovciach, spolu s ďalšími členmi: Stanom 
Vargom, Petrom Hlibokým a Lukášom Vargom aj z SDKÚ-DS.  

Sme presvedčení, že v dnešných časoch, keď každý z nás denne 
vníma finančnú krízu, keď veľké spoločnosti prijímajú ozdravné 
procesy, keď začínajú mestá konečne systémovo pracovať, je možné aj 
v našom meste presadzovať zdravé návrhy a názory zrozumiteľnou 
formou aj bez politickej „nálepky“. 

Hodnoty, za ktorými sme stali, budeme naďalej presadzovať a 
podporovať. Veríme, že práve tento krok nám to umožní robiť lepšie, 
zrozumiteľnejšie a hlavne slobodnejšie. 

 
ooooo  Martin Varga  ooooo 

(autor je bývalý predseda miestneho zväzu SDKU DS v Giraltovciach)   
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Sneh a čliapkavica nás zaháňajú 
do vyhriateho domova, odkiaľ  
v spoločnosti krehkých izbových 
kvetov radi pozorujeme zasneženú 
záhradu a čulý ruch na vtáčom 
kŕmidle. Bolo zistené, že jedna 
sýkorka mimo zimné obdobie pozobe 
a zje asi 2 kg rôznych škodcov. Cez 
zimu spotrebuje asi 1 kg slnečnicových semienok. Takže starajte 
sa v zime o „svoje“ sýkorky, oni sa vám za to odplatia.  

Zahrabaní v knihách o záhradách a rastlinách hľadáme tie 
najpríťažlivejšie nápady pre vlastnú záhradu a terasu.              
Vo februári je už čas vysievať jednoročné rastliny s dlhou dobou 
predpestovania, teda letničky, napr. agerat, lobelie, petúnie, 
šruchy, železníky, papulky alebo zeleninu, zeler, pór, baklažán 
a papriku.  Základom úspechu je dostatočný priestor na svetlom 
mieste, najlepšie pri okne, vo vykurovanom skleníku a to nielen 
pre výsevy, ale aj pre prepichované sadenice. Pozor na počty 
semien, niektoré druhy ich obsahujú v 1g veľa, napr. agerát až 
7000.  Rovnako dôležitá je horúcou parou spracovaná zemina  
na výsevy a sadbu. Každodenné jemné rosenie je zárukou, že sa 
semená nevyplavia a nezaschnú. Na vonkajšie záhony, ak sú 
pripravené a pôda rozmrazená, môžete vysiať petržlen. 

Pripravujeme komposty a ďalšie organické substráty. 
Odoberáme vrúble jadrovín. Vrúble kôstkovín režeme v prípade 
vrúbľovania v predjarí bežným spôsobom  (na koziu nôžku 
a kopuláciu). Zmladzujeme stromy v teplejších oblastiach. 
Zberáme a pálime lepové pásy, dávame pozor, aby sme chránili 
užitočný hmyz.  Chránime kmene vyšších tvarov stromov pred 
mrazovými doskami, k náteru kmeňov sa osvedčil náter 
z vápenného mlieka. 

Pre lepšie využitie zimnej vlahy na sklonku zimy môžme 
odporučiť hnojenie  priemyslovými hnojivami na topiaci sneh.  
Po hnojení maštaľným hnojom v jeseni vynecháme v predjarí 
hnojenie dusíkom. Keď nebolo organické hnojenie použité, 
rozhodíme  kompost na povrch pôdy a mäkko zapravíme            
do pôdy. 

Ľubomír Krupa 
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17.2.2012 

Fašiangové posedenie pre členov ZPCCH, 
dôchodcov a hostí z Poľska 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rastislava Čonku 
Barboru Ciganovú 
 
 
 
 
 
Ján Vaľko     - 85    Anna Kaľavská  - 60 
Andrej Štefaník   - 80    Eva Fedorková   - 55 
František Tušek   - 80    Marta Kočišová   - 55 
Irena Fedáková   - 70    Miroslav Šváč   - 50 
Ján Magdoško, Ing. - 60    Juraj Šoltys    - 50 
Dušan Rybár   - 60    Terézia Chlebovská - 50 
Vladimír Dzuriš    - 60    Ľudmila Petrová   - 50 
 
 
 
 

 
Ladislav Dreveňak   -  Marcela Kurečajová 

Giraltovce        Giraltovce 
 
Patrik Dreveňak  -  Denisa Vaľanová 

 Giraltovce         Giraltovce 
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P.č.  Meno     Rok narodenia  Dátum úmrtia 
 
1.  Mária Kaščáková,Ing.  1925     22.1.2011 
2.  Daniela Jurčová     1956     8.2.2011 
3.  Mária Žoltáková     1923     12.2.2011 
4.  Jaroslav Novák     1983     13.2.2011 
5.  Andrej Šoltis      1942     25.2.2011 
6.  Ján Janovič      1945     3.3.2011 
7.  Zuzana Vaľková     1927     6.3.2011 
8.  Anna Goliašová     1926     6.3.2011 
9.  Ján Zajac       1939     8.3.2011 
10. Mária Nováková     1920     17.3.2011 
11. Ladislav Pasternak    1934     28.3.2011 
12. Monika Mirgová     1989     23.4.2011 
13. Juraj Bednár      1955     18.5.2011 
14. Jozef Chromý      1934     19.5.2011 
15. František Pach     1937     23.5.2011 
16. Mária Franková    1928     28.5.2011 
17. Anna Digoňová     1944     4.6.2011 
18. Anna Havirová     1932     13.6.2011 
19. Peter Iľko       1977     7.6.2011 
20. Emília Gdovinová   1925     25.6.2011 
21. Ján Vavrek      1956     30.7.2011 
22. Miroslav Weis      1983     1.8.2011 
23. Anton Čajka      1958     11.8.2011 
24. Anton Mikula     1963     21.8.2011 
25. Ladislav Kurečaj    2011     24.8.2011 
26. Tomáš Kurečaj     2011     30.8.2011 
27. Dušan Kurečaj     1954     6.9.2011 
28. Andrej Roguľa     1936     13.9.2011 
29. Anna Maťašová    1929     13.12.2011 
 
Údaje z evidencie obyvateľov za rok 2011 
 

Pohyb obyvateľov v roku 2011 Stav 
k 1.1. 
2011 narode-

nie úmrtie prisťaho-
vanie 

odsťaho-
vanie 

Stav 
k 31.12. 

2011 

4114 39 29 32 77 4079 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Do úspešnej histórie giraltovského športu sa zapísali zlatými 
písmenami mnohí športovci a funkcionári. Takmer všetci 
reprezentovali najpopulárnejší šport – futbal. V športovej 
kronike je však zvýraznené ešte jedno meno človeka, ktorý 
nenapodobiteľne obohatil športový život v Giraltovciach. 
Hovoríme o pánovi Ladislavovi HAJDOVI. Tento bývalý aktívny 
športovec, tréner a funkcionár oslávil v kruhu svojej rodiny 
a priateľov krásne jubileum – 70 rokov. Pán Hajda sa venoval 
športu už ako žiak a dorastenec. Potom hral aktívne futbal 
v Giraltovciach a Marhani. Nezabudol ani na ostatné športy ako 
basketbal, volejbal, hádzánú či atletiku. Medzníkom v jeho 
športovom živote bol rok 1967, keď spolu so svojimi priateľmi 
založil pri Kožiarských závodoch novú Telovýchovnu jednotu 
Iskra Giraltovce. Tá sa v začiatkoch venovala basketbalu 
a volejbalu a neskôr stolnému tenisu a šachu. Vytvorením novej 
TJ vyvolal Ladislav Hajda „revolúciu“ v športovej verejnosti. 
Výkony basketbalistov boli také skvelé, že telocvične pri ich 
zápasoch praskali vo „švíkoch“ a dotiahli to až na špicu 
Majstrovstiev kraja.  Pán Hajda však tiež nezištne podporoval 
šport (aj futbal) v Giraltovciach  popri vykonávaní dôležitých 
funkcií. Najprv ako hlavný ekonóm v Kožiarskych závodoch 
a neskôr ako predseda MsNV a primátor mesta Giraltovce.  

Pri príležitosti tohto jubilea boli pánovi Hajdovi poblahoželať 
a poďakovať primátor Giraltoviec Ján Rubis, predseda MFK 
Slovan Emil Mati ml. a tiež bývalí čelní funkcionári MFK Slovan 
Giraltovce Ján Tchurík, Jozef Deutsch, Milan Varganin 
a Miroslav Deutsch. 

Milý, Laco! Do ďalších rokov prajeme veľa pevného zdravia, 
šťastia a spokojnosti v kruhu svojich blízkych. 

ooooo  (md) 
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 Ladislav Hajda – prvý zľava horný rad            Foto: archív 
 
 
 
                                 
 
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce začali so zimnou prípravou  

s týždňovým oneskorením. Stalo sa tak po rôznych vyjednávaniach 
a rokovaniach. Hladina okolo mužstva sa upokojila a je len dobré, 
že zvíťazil zdravý rozum. Tréner Jozef Daňko privítal hráčov             
na prvom oficiálnom tréningu sedemnásteho januára. Celá príprava 
prebehne v domácich podmienkach a kormidelníka Slovana nečaká 
ľahká práca. Musí byť pripravený na improvizáciu a budovať 
mužstvo za pochodu. V kádri je z rôznych príčin neustály pohyb 
a stabilizovať sa ho bude dať až v marci. Kolektív sa v príprave 
postupne doplňuje, keď sa do tréningového procesu zapojili 
I.Bednár, P.Partila a E.Havrila. Naopak, na skúšku do Vranova 
odišiel O.Gdovin. Káder sa doplnil o mladých nádejných futbalistov. 
Z hosťovania v Pušovciach sa vrátil brankár Ľ.Varganin a z dorastu 
Ľ.Kočiš a D.Dovičák. Ďalšími novicmi sú T.Kočiš a J.Fiľakovský. 
Zverenci trénera J.Daňka už odohrali dve prípravne stretnutia 
s treťoligovými súpermi. Najprv prehrali v Lipanoch 1:4, keď gól 
zaznamenal P.Uhrin a potom uhrali cennú remízu v Prešove 
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s tamojším béčkom 2:2, pričom druhý gól inkasovali v poslednej 
minúte. Góly strelili E.Havrila (11m) a J.Verčimák.  

Zostava Slovana: 
Jurč (46. Ľ.Varganin) – Hudák (46. Bednár), Vojta, Fiľakovský,    

P. Partila – Uhrin (46. Roba), Verčimák, Cauner, T.Kočiš                 
(46. Čabala ), - Peržeľ (46. Havrila), Kaňuch (55. Biroš) 

Najbližší program prípravných zápasov:  
15.2 – Bardejov (19) 
18.2 – Záhradné 
26.2 – Michalovce B 
 3.3  – Lipany 

ooooo  (md) 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 

Organizátor:  ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce,  Jozef Kozák  
 
Garant súťaže: Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce 
  
Miesto:       Dom kultúry, Dukelská ul. č.57, Giraltovce 
 
Termín:          01.03.2012 (štvrtok, otvorenie turnaja  09.05 hod.) 
 
Rozhodcovia:    Jozef Kozák, Marcel Tkáč, Igor Diky 
 
Prezentácia:      08.15 – 08.50 hod. (1. poschodie) 
 
Systém:          Hrá sa podľa pravidiel FIDE, 

švajčiarskym systémom.   
                         Hodnotenie: Body, Bucholtz, Počet výhier 

Turnaj A: dorastenci(ky) 1997 a starší + dospelí  
  (9 kôl - 2x10 min) 

Turnaj B: (7 kôl  - 2x15 minút)  
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D14  (G14)  (dievčatá narodené 1.1.1998 a mladšie) 
CH14  (B14)  (chlapci narodení   1.1.1998 a mladší) 
D11     (G11)  (dievčatá narodené 1.1.2001 a mladšie) 
CH11  (B11)  (chlapci narodení 1.1.2001 a mladší) 
D8       (G 08)  (dievčatá narodené 1.1.2004 a mladšie) 
CH8    (B 08)  (chlapci narodení 1.1.2004 a mladší) 

 
Ceny:     Pre prvých troch v každej kategórii. 
 
Cestovné:        Náklady na dopravu hradí vysielajúca zložka. 
 
Štartovné:    1,00 € za hráča, hráči prihlásení po termíne 

dvojnásobok  uvedenej sumy. 
 
Prihlášky:       do 24.2.2012 
 
Adresa:            Jozef Kozák, Školský úrad, Dukelská ul. č. 75, 

087 01 Giraltovce 
e-mail: sugiraltovce@post.sk, tel.: 0544706587, 
mobil: 0905554833 
 

Do prihlášky uviesť: 
meno, priezvisko, dátum nar., klub, ELO, bydlisko. 

 
Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny    

v propozíciách 
 
Poznámka:      Každá šachová dvojica je povinná doniesť šachovú 

súpravu a funkčné hodiny (platí aj pre 
jednotlivcov). Inak usporiadateľ negarantuje 
zaradenie do turnaja. 

 
V Giraltovciach  dňa: 02.01.2012 
 

  Jozef Kozák                                Ján Vook 
       hlavný rozhodca                                    riaditeľ CVČ 

 
 
 

mailto:sugiraltovce@post.sk
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, 

 Centrálna 102, Svidník 
tel.č. 054/7522367, 0911828277 

e-mail: centrum102sk@centrum.sk 
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP SVIDNÍK 

V GIRALTOVCIACH 
Dom služieb /1.poschodie/, 

Dukelská ul. č. 57/64, 087 01 Giraltovce 
 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
FEBRUÁR 2012 
 
1. 2. 2012 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim,  

       špec.pedagóg-logopéd 
2. 2. 2012 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
7. 2. 2012 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
8. 2. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim,  

       špec.pedagóg-logopéd 
9. 2. 2012 /štvrtok/  - Mgr. Jana Saganová,  

sociálna pedagogička  
14. 2. 2012 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
15. 2. 2012 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim,  

špec.pedagóg-logopéd 
16. 2. 2012 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
21. 2. 2012 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
22. 2. 2012 / streda / - PaedDr. Vladislav Artim,  

špec.pedagóg-logopéd 
23. 2. 2012 /štvrtok/  - Mgr. Jana Saganová,  

sociálna pedagogička  
 

PaedDr. Vladislav  Artim 
riaditeľ 

 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie 
možný na t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 828 377, 
email: centrum102sk@centrum.sk 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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praktická ambulancia pre dospelých:  MUDr. Ingrid  Miheličová   
054/7364447, 054/4888228               MEDMIH ,s.r.o.   
                                                              pondelok – piatok 
 
praktická ambulancia pre dospelých:     MUDr. Jozef Deutsch     
 054/7322316, 054/4888243              APOLON ,s.r.o.  
                                                            pondelok - piatok 
 
praktická ambulancia pre deti a dorast: MUDr. Jozef  Hrinko     
054/7364730, 054/4888234                 NZZ ESKULAP , s.r.o. 
                                                               pondelok – piatok 
                              
praktická ambulancia pre deti a dorast: MUDr. Viera Harčaríková      
054/7364730, 054/4888233                NZZ ESKULAP , s.r.o.   
                                                              pondelok – piatok 
 
stomatologická ambulancia:             MUDr. Branislava  Líšková  
054/7322032                                    pondelok – štvrtok 
                                                          piatok – ZŠ Kračúnovce 
 
stomatologická ambulancia:              MUDr. Jozef Prazňák  
054/732 2779                                    EuPra , s.r.o. 
                                                         pondelok - piatok 
 
stomatologická ambulancia:             MUDr. Anna  Hrinková   
054/7322167, 054/4888213             NZZ ESKULAP, s.r.o. 
                                                         pondelok - piatok 
 
gynekologická ambulancia:               MUDr. Peter Bača  
054/7322860, 054/4888235            MV-PANAKEIA, s.r.o. 
                                                         pondelok, streda, piatok 
 
interná ambulancia:                        MUDr. Stanislav Bujňák   
054/4888217                              Zdravcentrum – SLB,  s.r.o 
                                                       utorok, piatok 
 
diabetologická  ambulancia:              MUDr. Ľudmila  Ligusová   
054/4888216                                     Lek-TOP, s.r.o. 
                                                          štvrtok 
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ORL (krčná) ambulancia:                  MUDr. Nadežda Želizňáková   
054/4888216                                    ZENMED, s.r.o. 
                                                       streda 
 
očná ambulancia:                           MUDr. Andrej Pribula  
054/4888215                                  MEGA LENS, s.r.o. 
                                                       utorok, piatok 
 
neurologická ambulancia:                 MUDr. Daniel  Digoň   
054/4888236                                  NEURODAN, s.r.o. 
                                                        pondelok, streda 
 
neurologická ambulancia:                 MUDr. Mária Čunderlíková              
054/488244                                   NeuroAmbulancia, s.r.o. 
                                                        štvrtok 
 
logopedická ambulancia:                  Mgr. Ivan Čabiňák  
054/4888217                                 streda             
                                
protetika – ortop. pomôcky:             Protetika  a.s.  
054/4888217                                 utorok, štvrtok                                          
 
zubné laboratórium:                          Štefan Koreň,  
054/4888212                                 Ondrej Verešpej  

Marta Katuščáková, 
Marta Vavreková  

                                                          pondelok - piatok 
 
očná optika:                                      Ing. Ondrej Pribula   
0905832957                                    GIRAOPTIK 
                                                        utorok, piatok 
 
stomatologická ambulancia:             MUDr. Jana  Hutňanová  
0907901744                                       KORAL DENT, s.r.o. 
                                                          pondelok – štvrtok 
                                                          piatok – Okrúhle 
 
kožná ambulancia:                          MUDr. Tatiana Paňková  
054/7322793                                   DERMPAN s.r.o. 
                                                       pondelok, streda, štvrtok 
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ROZPIS ordinačných dní – 
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o 

 
budova polikliniky: 

 
Ø neurologická ambulancia  MUDr. Katarína Kuchtová - utorok 

054/4888226             MUDr. Martin Papirek  - piatok 
 
Ø ortopedická ambulancia   MUDr. Peter Kňazovický - štvrtok 

054/4888226 
 
Ø chirurgická ambulancia  MUDr. Ján Fotta        - pondelok 

054/4888230      MUDr. Patrik Mihaľ  - piatok 
 
Ø pľúcna ambulancia    MUDr. Helena Leščišinová - streda 

0907/554987 
 
Ø fyz.-rehabilitačná amb.   MUDr. Alena Kumičáková  

054/4888238            utorok, štvrtok 
 
Ø infúzne stredisko, plynové injekcie     pondelok-piatok 

0907/554987 
 
Ø hematologicko-biochemické laboratórium   pondelok-piatok 
 054/4888225             
 
Ø röntgenové pracovisko         pondelok-piatok 

054/4888225 
 

Ø rehabilitačné pracovisko        pondelok-piatok 
054/4888238 
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budova lekárne Damila: 
 
Ø interná ambulancia    MUDr. Marián Slivka - utorok 

054/7322292 
 
Ø diabetol.-interná amb.   MUDr. Radoslav  Dobránsky   

054/7322292              štvrtok 
 
Ø očná ambulancia     MUDr. Erika Michlíková - streda 

054/7322292 
 
Ø ultrazvukové  pracovisko  MUDr. Ľubomír Guľa  - štvrtok 

054/7322292 
 
Ø gynekologická amb.    MUDr. Ladislav Ľuník   

054/7322292      MUDr. Zuzana Stošeková 
pondelok - piatok 
 

Ø praktická ambulancia  MUDr. Milan Maťaš  
pre dospelých             pondelok - piatok  
054/7781287     MUDr. Miron Bzík      

štvrtok 
 
Ø praktická ambulancia  MUDr. Ján Vlček  

pre dospelých             pondelok, štvrtok 
054/7364030     MUDr. Miron Bzík 
              utorok, streda, piatok 
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