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Že rád jeseň, posmievajú sa mi. 
Vraj čas umierania, zániku prestupuje moju lyriku 
celkom na pokraji hrobnej jamy. 
Jeseň predsa rozsvietila svetlá belasé a zlaté nad nami. 
Prvé básne čítať dala mi 
z javorových listov, ktoré zmietla. 
 
Jeseň moja, to je zrelá žena. 
Jeseň moja – plodov plný sad. 
Jeseň moju možno do rúk brať,  
hodno ku nej padnúť na kolena. 
Ak som inak písal, teda preto, že bol skúpy kalendárny rok. 
Ja rád jeseň, čo má plodný bok, 
a tú jeseň nerozveje vietor. 

ooo   Ján Kostra 
 

 
 
 
 
 
 
 

Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný 
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa 
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je 
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

Každé ročné obdobie sa odzrkadľuje v ľudskom živote. 
Jar, leto, jeseň, zima, každé z nich má svoj čas. Nastal čas 
jesene, je mesiac október, ktorý by mal byť pre nás všetkých 
pripomienkou, že si treba uctiť starších ľudí vo svojom okolí. 
Všetci starneme, starnutie je zákonitý jav, ktorému podlieha 
všetko v prírode, teda aj my ľudia. Deň za dňom sa vrýva     
do našej podoby. Múdry čas nebadane posieva našu tvár 
jemnými nitkami, vkradne sa do očí a dušu brázdi poznaním. 
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Čas nás mení a posúva po osi života. Niekto sa poučí, niekto 
zbohatne, niekto zmúdrie a zatúži po bohatstve ducha. No 
všetci starší ľudia si zaslúžia úctu, ktorá by mala byť 
prirodzenou súčasťou nášho života. Starší ľudia sú hodní 
úcty, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, 
ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu 
k druhému človeku a to bez rozdielu veku. Láska a úcta 
k starším ľudom sú vysoko cenené a dôležité aj 
v kresťanstve. Sú dokonca prirodzeným zákonom, ktorý 
poznajú všetky národy.  

Vážme si starobu, vážme si životnú múdrosť a tešme sa 
z pekných rodinných zväzkov, lebo tie sú základom ľudského 
života. 

ooo   Anna Mitaľová 
    

 
 
 
28.10.2013 je dňom 95. výročia vzniku Československa, ku 

ktorému oficiálne došlo 28. októbra 1918. SR si tento deň 
pripomína ako pamätný deň.  

České a slovenské snahy vymámiť sa spod tútorstva Viedne 
a Budapešti získali v priebehu prvej svetovej vojny reálnu šancu    
na realizáciu – čo pre Slovensko znamenalo zabrániť definitívnemu 
zániku národného bytia. Keďže v dôsledku mnohoročnej tvrdej 
maďarizácie bolo na Slovensku málo vzdelaných ľudí so slovenským 
národným povedomím, optimálnym bolo spojenie síl s národnými 
a politickými predstaviteľmi z českých krajín. Túto česko-slovenskú 
orientáciu, ktorej priekopníkom bol prvý prezident ČSR Tomáš 
Garrigue Masaryk, si postupne osvojili aj vedúci slovenskí politickí 
predstavitelia v zahraničí i doma. Uvedená idea sa presadila aj 
v rozhodujúcich centrách svetovej politiky. V júli 1918 české 
politické strany vytvorili ako domáci vrcholný orgán národnej 
a demokratickej revolúcie 30-členný československý Národný výbor.  
14. októbra 1918 E. Beneš dohodovým štátom  oznámil, že 26. 
septembra vznikla dočasná čs.vláda s T.G. Masarykom ako 
prezidentom, predsedom ministerskej rady a ministrom financií, E. 
Benešom ako ministrom zahraničných vecí a vnútra  a M.R. 
Štefánikom ako ministrom vojny.  V Prahe 28. októbra 1918 NV 
vyhlásil samostatný čs. štát.                             ooo  Zdroj: Internet 
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1. Mestská polícia 24. júla 2013 zaznamenala na území 
mesta pohyb podomových predajcov z Rumunska. Pri pre-
verení ich činnosti a spôsobilosti po  riadnom poučení upustili 
od ďalšieho konania.  

2.  1. augusta 2013 vo večerných hodinách hliadka MsP 
zistila, že neznámy páchateľ poškodil kvetinový záhon 
v križovatke ulíc Bardejovská a Dukelská v Giraltovciach      
na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

3.  13. augusta 2013 v popoludňajších hodinách MsP 
vykonala odchyt zabehnutého psa na území mesta s jeho 
následovným umiestnením v koterci. Psa prevzala 18. augusta 
firma Hunter a zároveň vykovala odchyt ďalších túlavých 
troch psov. 

4. V uvedený deň došlo k požiaru na konci ulice Na ser-
pentínach v časti bývalej skládky odpadu. Požiar lokalizoval 
HaZZ v Giraltovciach. 

5.  Hliadka MsP na základe záznamu z kamerového 
systému vykonala asistenciu pri škodovej udalosti a to 
poškodenia zaparkovaného vozidla. 

6. V čase štátneho sviatku pri príležitosti osláv SNP 
hliadka MsP v nočnej dobe vykonala štyri služobné zákroky 
z dôvodu rušenia nočného kľudu,  v dvoch prípadoch na Du-
kelskej a v dvoch prípadoch na Tehelnej ulici. Na za-
bezpečenie verejného poriadku postačilo dohovorenie            
na mieste s riadnym poučením o možnostiach  postihu 
v prípade recidívy. 

ooo  Ondrej Cina 
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 chladné septembrové počasie nedovolilo nastúpiť babiemu letu, 
ktoré je charakteristické príjemným a teplým počasím po dobu 
aspoň 7 až 10 dní? Výdatné zrážky sa snažili dobehnúť, čo 
zameškali počas leta a potešili  aspoň hubárov. 

 autoservis pri čerpacej stanici obnovil svoju činnosť s novým 
majiteľom? Okrem bežných opráv  ponúka aj diagnostiku, 
geometriu áut, prípravu na STK. Otvorené sú tiež pneuservis 
a ručná autoumývarka.   

 Hasičskému  a záchrannému zboru v Giraltovciach bol minulý 
mesiac dodaný záchranný nafukovací čln? Hneď po pridelení 
identifikačného čísla bude vyskúšaný na Domaši a poslúži         
na výcvik  a  pri živelných pohromách. 

 bol  schválený projekt v rámci lokálnej stratégie komplexného 
prístupu – Rekonštrukcia centra komunitnej a sociálnej práce? 
V rámci tohto projektu sa bude pracovať s ľuďmi, odkázanými   
na sociálnu pomoc.  

 v družobnom meste Wielopole Skrzynskie - konkrétne v obci 
Glinic - sa počas  prvej septembrovej nedele konali dožinky? 
Delegácia z Giraltoviec mala možnosť vidieť  krásu darov zeme a 
ľudskú kreativitu  našich poľských priateľov. Honosné dožinkové 
vence, koše, obrazy vyskladané z obilia, plodov či kvetov nemajú 
široko ďaleko konkurenciu, k tomu domáci pečený chlieb 
a bohatý kultúrny program zaručili každému z návštevníkov 
nezabudnuteľný zážitok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ooo  Text: Mária Osifová, foto: archív GOKIW 
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Pekné dni prežili občania mesta Giraltovce 
a širokého okolia od 20. do 22. septembra na 
Propagačnej výstave drobných zvierat, exotického 
vtáctva, zeleniny, ovocia a kvetov, včelárstva a včelích 
produktov. V príjemnom prostredí nášho 
nádherného parku sa uskutočnil už 11. ročník 
fantázie, pestrých farieb, dobrých nápadov  v podobe 
expozície zvierat a záhradkárskych výpestkov. Oproti 
minulému roku sa zvýšil počet výstavovaných exponátov – 

králikov bolo tentoraz 128, hrabavá hydina 
ponúkla 37 exponantov, bažantov sa zišli  
4 druhy, vodnej  hydiny dokonca  21, 
hospodárske zvieratá prezentovali 
východofriský baran, vietnamská ošípana 
a nutria štandard, nechýbali  teráriové 
zvieratá, exoty pestrých farieb v počte 54  
a holuby  42 druhov.  
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Ocenení  chovatelia: 
EXOTY: papagáj kráľovský – chovateľ Ľubomír Bakaľar  
HOLUBY: sovka orientálna Satineta – chovateľ Michael Adamčík 
TERIÁRIOVÉ ZVIERATÁ: užovka červená – chov. Tomáš Bakaľar ml.  
VODNÁ HYDINA: hus cholmodorská – chovateľ Slavomír Čergeri 
KRÁLIKY: meklemburský strakáč modrý – chovateľ Marián Foltín 
HYDINA HRABAVÁ: hodvabnička biela – chovateľ Gabriel Vojtek 

Cenu riaditeľa CVČ Mgr. Jána Vooka získal francúzky baran 
modrý – chovateľ Marián Ondov a cenu primátora mesta Mgr. Jána 
Rubisa získal druh papagája alexander čínsky – chovateľ Ľubomír 
Bakaľar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svoje produkty prezentovali aj záhradkári v pekne 

naaranžovaných, vkusne upravených a farebné zladených košíkoch. 
Našli sme tú aj melón vodnatý vážiaci 9,80 kg  

alebo redkvičku  bielu s váhou 2,80 kg. Dobre sa 
v tomto roku darilo  hroznu rôznych druhov, 
zemiakom, paradajkám, paprike aj  
baklažánom,  z ktorých šikovné ruky  rodiny 
Bednárových zhotovili skupinku roztomilých 
tučniakov. Z obrovskej  dyne sa podarilo 

urobiť peknú bustu starčeka a pred  vstupom 
do areálu vítal návštevníkov nadrozmerný páv 
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zhotovený z prírodných materiálov.  Ovocia bolo menej,  ale  celú 
výstavu dopĺňali pestré kvety. Aj napriek takmer dvom mesiacom 
horúčav, ktoré spôsobili rýchle dozrievanie plodín, sme sa  mali čím 
pochváliť. Predviedlo sa 28 vystavovateľov a tých organizátori aj 
patrične ocenili. 

Nezaostávali ani včelári, ktorí uskutočnili ochutnávku medu a 
predaj medu a včelárskych produktov a výkup vosku. Svoju výstavu 
spestrili  videoprojekciou.  

V súťaži o najlepší med v konkurencii piatich včelárov prvé 
miesto získal JUDr. Jozef Šoltýs s Medovicovým medom, na druhom   
mieste sa umiestnil Viliam  Kelemen  s medom Bodliak a tretie 

miesto patrí Jozefovi  Buzekovi        
za jeho  Kvetový med. Neprezradíme 
žiadne tajomstvo, ak napíšeme, že 
ochutnávka medu „zabodovala“ 
najmä u najmenších návštevníkov.  

V sobotu, v rámci výstavy,  
usporiadali záhradkári v spolupráci 
s Mestským úradom v Giraltovciach 
súťaž v pečení šišiek. Bol to prvý 
ročník, v ktorom svoje umenie 
predstavili štyri družstvá - rodina 
Bednárovcov – MAJA, TOPĽANKY – 
členky ženskej speváckej skupiny, 
PIROHÁRKY – rodina Rubisová  
a kuchárky z mestskej vývarovne – 
VČIELKY. Súťažiace sa predviedli ako 
šikovné kuchárky. Ich úlohou bolo 
z doma pripraveného cesta z 1kg 
múky čo v čo najkratšom čase upiecť 
30  chutných a oku lahodiacich 
šišiek. Prítomným   divákom šišky 
veľmi chutili, niektorí  sa od ochut-
návania nedokázali odtrhnúť,   
vychvaľovali  výborný  nápad  
a sľúbili, že prídu aj o rok. Ocenené 
boli všetky družstvá, víťazmi sa stali  
Včielky a Pirohárky. 

 
Text:Alena Kmecová, 
foto: Mária Osifová 
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Počas tohoročného septembrového piatka, nesúceho           

vo svojom dátume magické číslo 13, sa v Giraltovciach 
uskutočnil už 8. ročník futbalového turnaja žiakov základných 
a stredných škôl MEMORIÁL DR. JURAJA MACKULÍNA.          
Po prvýkrát opustil trávniky a umelú plochu ihrísk vonku a 
presťahoval sa na palubovku Športovej haly Igora Nováka.  O ví-
ťaznú trofej zabojovali futbalové mužstvá, rozdelené do dvoch 
skupín. V červenej si sily zmerali futbalisti zo ZŠ v Gi-
raltovciach, Kračúnovciach a Okrúhlom, v modrej zabojovali 
futbalové družstvá zo Súkromnej ZŠ v Giraltovciach, Gymnázia 
Giraltovce a hostia z  TOMI KID Academy. 

Toto vydarené športovospoločenské podujatie už osem rokov 
organizuje rodinný organizačný štáb Mackulínovcov, na čele 
ktorého stojí neúnavný manažér a organizátor Miro Mackulín s 
manželkou Zuzkou. Do organizácie a zabezpečovania úloh,  
spojených s organizovaním podujatia, sa zapájajú  aj ostatné 
generácie potomkov PaedDr. Juraja Mackulína. S veľkým 
zanietením a úctou si celá rodina pripomína pamiatku svojho 
predka,  giraltovskej verejnosti veľmi dobre známeho. V našom 
meste PaedDr. Juraj Mackulín pôsobil dlhé roky nielen ako 
pedagóg, ale aj vo funkcií riaditeľa školy.  Bolo zaujímavé pozorovať,  
ako sa potomkovia tejto osobnosti venovali organizácií turnaja a 
ostatných akcií s ním spojených. Nezabudli na nič také, takže 
môžeme iba súhlasiť so slovami Mira Mackulína, ktorý nám okrem 
iného povedal: "Sme radi, že toto podujatie má svoju tradíciu a 
kvalitu, ktorá je po športovej, kultúrnej a spoločenskej stránke 
vysoká. Ide nám o to, aby sme spolu so žiakmi a študentmi 
základných a stredných škôl a hosťami strávili príjemný deň, 
zašportovali si, súťažili, pochutili si na dobrom jedle, prijali duchovnú 
"potravu" a svoje bunky  zasýtili aj umeleckým programom. Odmenou 
sú pre nás vysmiate tváre detí a množstvo pozitívnej energie, ktorú 
odovzdávajú počas celého dňa." Slová Mira Mackulína môžeme 
potvrdiť konštatovaním, že kvalita a program jednotlivých ročníkov 
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Memoriálu Dr. J. Mackulína sa rok čo rok zvyšujú a ten tohoročný 
zdvihol pomyslenú latku úrovne veľmi vysoko.  

Ako sme už uviedli, futbalisti bojovali v dvoch skupinách (modrej 
a červenej) podľa pravidiel malého futbalu po 17 minút.  Výsledky    
v  modrej skupine:  Súkr. ZŠ Giraltovce - Gymnázium Giraltovce 
2:3; TOMI Academy - Gymnázium Giraltovce 2:3; Súkr. ZŠ 
Giraltovce - TOMI Academy 6:1. V červenej skupine boli dosiahnuté 
výsledky: ZŠ Okrúhle - ZŠ Kračúnovce 0:4; ZŠ Okrúhle - ZŠ 
Giraltovce 0:7; ZŠ Giraltovce - ZŠ Kračúnovce 1:0. V zápase o 3. 
miesto vyhrala Súkr. ZŠ Giraltovce nad ZŠ Kračúnovce 2:1 a 
víťazstvo si vybojovali mladí futbalisti ZŠ Giraltovce, ktorí v 
zápase o 1. miesto porazili Gymnázium Giraltovce 3:2. 
Najlepším strelcom turnaja bol s 5 gólmi M. Bolvan,  ALL stars team 
má zloženie: K. Jadlovský, J. Jenča, R. Tomko, T. Pacák a L. Forro. 
Cenu Fair Play udelili organizátori mužstvu ZŠ z Okrúhleho. 

 
 
 
 
Okrem športovej časti bol 8. ročník Memoriálu Dr. J. Mackulína 

bohatý aj na spoločenské a kultúrne body programu. Uskutočnili sa 
rôzne športové a zábavne súťaže pre súťažiacich jednotlivcov, 
divákov a hostí (NAJ- koničkár; -presnejší hráč; -prekážkar). NAJ - 
koničkár sa stal D. Sliva, NAJ - presnejším hráčom bol B. Tkáč a 
NAJ - prekážkarom je A. Csemez, hostess Nikoleta.   

V exhibičnom zápase sa stretol Mackulín Team s Učiteľ Teamom. 
Učitelia vyhrali nad Mackulínovcami 7:4.  

V kultúrnom programe vystúpili a prítomných svojím spevom  
potešili malí speváci ľudových piesní Ivanka Koreňová a Oliver 
Olejár, ktorých sprevádzal na akordeóne Maroš Hliboký. 

Organizátori podujatie obohatili aj o účasť významných 
profesionálnych športovcov. VIP hosťom - športovcom bol na turnaji 
najlepší profesionálny slovenský boxer Tomi KID Kovács, ktorý sa 
veľmi aktívne zapájal do súťaží v rámci podujatia, usporiadal 
autogramiádu a odpovedal na zvedavé otázky účastníkov. Ako nám 
prezradil, najdôležitejším podujatím tohto roku, na ktoré sa 
pripravuje, bude jeho zápas o titul majstra sveta medzi ním           
s Beibutom Shumenovom   23. novembra 2013 v čínskom MACAU. 

Mima Mackulínová si na podujatie pozvala svoje spoluhráčky      
z basketbalového družstva RUCON Spišská Nová Ves - Katku 
Slimákovú z Košíc a dve nové „akvizície" zo zahraničia, Ligu 
Šurkusa z Lotyšska a Ulricu Holmqvist zo Švédska. 
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Organizátori sa vzorne postarali aj o občerstvenie a žalúdky 
účastníkov. K dispozícií boli občerstvujúce nápoje, výborný guláš    
s veľmi chutným chlebom, domáce koláče a rôzne pochutiny. 

Celkové vyhodnotenie a záver 8. ročníka Memoriálu Dr. J. 
Mackulína obohatilo žrebovanie bohatej tomboly a rozdávanie 
rôznych drobností a sladkostí deťom. Hlavnou, lákavou cenou bola 
futbalová lopta - dar slovenských futbalových reprezentantov s ich 
vlastnoručnými podpismi. 

Ďakujeme organizátorom za vydarené odpoludnie a už dnes sa 
tešíme na budúcoročný MEMORIÁL DR. JURAJA MACKULÍNA.  

ooo  PhDr. František  D ž a l a i  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Miro Mackulín (vľavo) počas rozhovoru s Tomi KID Kovácsom  
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Každý list ukrýva nejaké 
tajomstvo, zvykne sa mu hovoriť 
listové. Skôr než sa k nemu 
dostaneme, snažíme sa z obálky 
čo-to vyčítať. Môj najnovší list bol 
pre mňa aj potešením a aj 
prekvapením. Potešením preto, 
lebo bol napísaný a poslaný 
Dankou Ekremovou – Krupovou, 
našou rodáčkou, žijúcou 
v Budapešti. K potešeniu ešte 
pridám aj to, že kedysi dávno to bola „moja prváčka“ a po ro-
koch ma potešila svojou návštevou u nás spolu so synom. 

A to prekvapenie vyplynulo z obsahu listu, ktorý sa týkal 
posledného, štvrtého stretnutia rozvetvenej rodiny 
Krupovcov. Bola to pre mňa zároveň – výzva -  posunúť 
zážitky z tohto nádherného podujatia aj širšej verejnosti 
prostredníctvom nášho Spravodajcu. A to tým skôr, že s ich 
prvým podujatím som sa náhodou oboznámila aj ja, keď sme 
sa striedali na poľovníckej chate v Kobylniciach, deň po sebe, 
konkrétne po podujatí  našej organizácie. Stretla som sa 
vtedy aj s autorom tejto myšlienky Milanom Krupom, ktorý 
sa žiaľ už tohto štvrtého stretnutia nedožil, ale má 
nasledovníkov, ktorí jeho myšlienku realizujú. Aj vtedy som 
sa o tom v našom Spravodajcovi zmienila. 

„Môj brat si zobral do hlavy, že rodinu treba stmeľovať a 
rozhodol sa usporadúvať takéto stretnutia, pretože všetci 
sme sa rozpŕchli po svete. K tejto peknej myšlienke sa 
pripojili Straňakovi chlapci a hlavne Slavo mu pomáhal. Aj 
teraz si zobral celú organizáciu na starosť a zvládol to         
na jedničku,“ toľko z vyjadrenia Danky v spomínanom liste. 
Za miesto stretnutia si vybrali Bánovu záhradu /náš park/ 
v starej budove /Teva/, ktorá už prežila všeličo... Ja si 
myslím, že si vybrali tú najvhodnejšiu lokalitu v  meste, veď 
práve tam bol priestor pre 72 účastníkov, v krásnom 
prostredí dostatok miest na posedenie, rozhovory, výmenu 
zážitkov, hry, šport -  toto stretnutie  obsahovalo všetky tieto 
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„aktivity“. Pre usporiadateľa a ďalších organizátorov to iste 
nebola ľahká úloha, bolo treba myslieť  úplne na všetko... 
raňajky, obed, nocľahy (internát - veď účastníci boli z USA, 
Švajčiarska, Čiech, Maďarska a Slovenska). Ale uvediem to 
po poriadku, tak ako to Danka opísala. 

O 10.00 hod ráno stretnutie pri raňajkách, hudobné 
privítanie – Ľubo Krupa, príhovor – Miroslav Krupa, 
modlitebné stíšenie  –  Ján   Krupa,   modlitebný   príhovor –   
vikár Jurčo, pomocný kazateľ. Obed – klasický, guláš – 
František Miňo s manželkou, zároveň mali na starosti aj 
občerstvenie a výčap. Sladkosti, koláče všetci si doniesli 
z vlastných kuchýň. Nasledoval futbal, po skončení a návrate 
bolo premietanie rodinných fotografií až po spoločných 
predkov, spoločné fotenie, beseda o plánoch do budúcnosti. 
O tom, že tam vládla úžasná atmosféra a že nikto nebol 
sklamaný -  ako to konštatuje Danka - iste nikto z nás 
nepochybuje. A ja dodávam, že je to príklad  hodný 
nasledovania aj pre ďalšie rodiny  či rody. 

Aj Dankino odporúčanie je podobné a iste úprimné: 
„Prajem každému, aby si organizoval rodinné stretnutia, lebo 
rodina má dnes veľkú cenu, uvidíte, stojí to zato.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stretnutie rodiny Krupovej 
 

ooo  Margita  Gazdičová 
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Samotný nadpis článku má 
evokovať spomienky na ús-
mevný český seriál, aby sme 
odštartovali správnou náladou 

nový školský rok. Niekedy sa nám podarí veru absurdný čin,        
na ktorý sme potom právom hrdí.  

Holé fakty -  plynúci čas, povinnosti v škole a iné činnosti        
so začiatkom školského roka súvisiace - sú neoddeliteľnou súčasťou 
nášho života.  

Septembrový čas je za nami a s ním aj naše akcie, spojené          
so septembrom. Je fajn, keď sa počasie sčasti podobá na to letné.      
6. 9. sme takýto slnečný deň využili na didaktické hry a účelové 
cvičenia v prírode. Žiaci si v ten deň prišli na svoje. Nelenil nik, ani 
ten, ktorý sa celé prázdniny vyvaľoval a nerobil nič. Čerstvý vzduch 
sme nasávali na dvoch miestach v okolí Giraltoviec. Prvý stupeň 
Súkromnej ZŠ si vybral hrebeň nad ulicou SNP. Získali sme  tak 
nádherný výhľad nielen na naše mestečko, ale aj na scenériu 
susedných dedín. Nielen to bolo dôvodom šantenia a radosti žiakov,  
plnili sa úlohy a upevňovalo sa to, čo sme už vedeli.  

Druhý stupeň si to nasmeroval do Potúčka. O zaujímavé úlohy 
tu tiež starší žiaci  nemali núdzu, niektoré boli spojené 
s poznávaním prírody, iné zase preverovali kondičku a vytrvalosť 
žiakov. 

Viete, čo je paraskavedekatriafóbia? Fóbia na deň, ktorý si každý 
spája s poverami a s možnosťou nejakého šliapnutia vedľa. Je to 
piatok trinásteho. Našťastie Ivanka Koreňová (žiačka 5.A) a Oliver 
Olejár (žiak 6.A) netrpia touto fóbiou a tak si piatkové popoludnie 
tohto septembrového dňa spríjemnili nezvyčajným vystúpením 
v Športovej hale Igora Nováka v meste. Oliver ostal verný spevu 
ľudoviek, ale Ivanka si pripravila aj jednu z moderných piesní. Tak 
sa každoročný memoriál p. Juraja Mackulína tohto roku aj 
rozospieval. Touto cestou by som sa chcela poďakovať za flexibilitu 
a ochotu akordeónistovi Marošovi Hlibokému, ktorý svojou hrou  
robil spev ľudoviek ešte krajším. 

25.9. už od rána bolo v škole bielo, žiaci prišli poobliekaní        
vo farbe mlieka.  

Význam bieleho moku, ktorý získavame nielen od kráv, sme si 
pripomenuli Svetovým dňom mlieka v školách. Jeho podstatou je 
oslava významu mlieka. Triedne aktivity sa plnili od rána a slovo 
mlieko sa skloňovalo vo všetkých pádoch. V každej z tried sa 
učitelia spolu so svojimi žiakmi vopred dohodli  akou formou 
a spôsobom si tento deň spoločne pripomenú.  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
15 

Aktivity boli rôzne: miešanie mliečnych koktailov, exkurzia 
k mliekomatu v meste, spojená s konzumáciou mlieka, kreslenie 
mliekom na papier, súťaž o čo najrýchlejšie vypitie pohára mlieka, 
súťaž o najdlhšiu slamku do koktailu... Aj hodiny matematiky a 
slovenčiny sa niesli v tomto duchu. Vety o mlieku, príbehy              
o mlieku, slovné úlohy o mlieku. Verím, že význam tohto slova sa 
zakotví v pamäti všetkých na dlhšie než iba na jeden deň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aj v tomto školskom roku v Súkromnej ZŠ pracuje niekoľko 

zaujímavých záujmových útvarov, ktoré pod hlavičkou CVČ 
v Giraltovciach vyplnia žiakom popoludňajší voľný čas. 

pohybový- p. uč. Foltínová 
Škola hrou- p. uč. Tchuríková 
tvorivý- p. uč. Dlubačová 
Šikovné ruky- p. uč. Vargová 
matematický- p. uč. Grilliová 
Mladý žurnalista- p. uč. Semanová 
výtvarný- p. uč. Baranová 
prírodovedný- p. uč. Kulmanová 
Zábavné čísla- p. uč. Kocová- Mičkaninová 
Komunikujem po nemecky- p. uč. Škutka 
literárny- p. uč. Semanová 
športový- p. uč. Lukáč 
Bližšie informácie a foto z akcií na www.szsgir.edupage.sk 

ooo  Text: E. Tchuríková  

http://www.szsgir.edupage.sk
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Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v spolupráci s Ob-
čianskym združením 3lobit v Bratislave participoval na realizácii 
projektu Využitie multisenzorického prostredia v pedagogickej, 
voľnočasovej a terapeutickej práci, cieľom ktorého je zmapovať 
využívanie multisenzorického prostredia na Slovensku 
a v Čechách. 

Pri tejto príležitosti sme v stredu 18. septembra zorganizovali 
Snoezelen day, ktorého hlavnou časťou bolo interview 
s odbornými zamestnancami pracujúcimi v Snoezelen miestnosti 
s prijímateľmi sociálnej služby. Interview sa týkalo najmä ich 
konkrétneho spôsobu práce a vedenia aktivít v Snoezelen 
miestnosti. Pozvanie prijali aj kolegovia z DSS Stropkov, CSS 
Kalinov, DSS Dúha Bardejov, CSS Slnečný dom Prešov,             
zo Spojenej školy v Giraltovciach a Štvornohí priatelia z Fintíc, 
ktorých najviac zaujímal koncept Snoezelenu, konkrétne 
postupy práce, ale aj inovácie a skúsenosti z konkrétnych 
prípadov s rôznymi prijímateľmi sociálnej služby. 

Ďalšou časťou návštevy bol priestor pre naše odborné aj 
praktické otázky pre odborný tím OZ 3lobit.V rámci Snoezelen 
day sa uskutočnila aj prezentácia vlastnej práce.  

Spojená škola v Giraltovciach v rámci pedagogickej práce 
prezentovala pedagogicko-podpornú aktivitu - stimuláciu 
hmatu, pričom použila hmatový pás, zmyslový pentagón, 
hmatový box, hmatové kocky, vibra loptu a drobné vlastnoručne 
vyrobené pomôcky pre rozvoj hmatového vnímania. 

V rámci terapeutickej práce Štvornohí priatelia z Fintíc 
(Janka Hristová a jej pudlíci) pri polohovaní poukázali na úlohu 
oxytocínu v interakcii človek – zviera, stimuláciu sociálneho 
kontaktu, znižovanie stresu a úzkosti, zvyšovanie dôvery, 
aktiváciu prosociálneho správania sa, zlepšovanie schopnosti 
interpretovať sociálne signály vnímané všetkými zmyslami a 
podporovanie vytvárania väzieb medzi jednotlivcami. 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach vo svojom vstupe 
prezentoval organizáciu voľného času, voľnočasové aktivity: 
stimuláciu hmatu a zraku prostredníctvom guličkového bazéna, 
stimuláciu čuchu (vonné oleje) a zraku (hviezdne nebo), 
stimuláciu zraku a sluchu prostredníctvom vodnej fontány. 
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Hlavným cieľom všetkých zúčastnených bolo predovšetkým 

zdieľanie praktických informácií a postupov, ktoré sú osvedčené 
v praxi a mohli by byť aj inšpiráciou pre zariadenia, ktoré či už 
 Snoezelen majú alebo premýšľajú o realizácii Snoezelen 
miestnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: PhDr. Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Nechajme kamene hovoriť: Potulky európskym dedičstvom je 

názov medzinárodného projektu, do ktorého sa od nového 
školského roka 2013/ 2014 zapojila Súkromná základná škola 
v Giraltovciach. Multilaterálny projekt Comenius je súčasťou 
Programu celoživotného vzdelávania Európskej únie. Je výzvou    
pre všetky školy s aktívnym prístupom k možnostiam, ktoré 
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Slovensko získalo začlenením do Európskej únie. Koordinátorom 
projektu na škole je Mgr. J. Kopčák. 

Do realizácie projektu sa zapojili školy zo siedmych európskych 
krajín a to zo Španielska, Poľska, Litvy, Islandu, Talianska, 
Francúzska a Slovenska.  Cieľom nášho projektu je štúdium hornín 
(skál a minerálov) zo všetkých aspektov.  Spolu s našimi partnermi 
sa vydáme na cesty po regiónoch, kde budeme vyhľadávať a skúmať 
skalné útvary, banské oblasti a človekom vytvorené kamenné stavby 
historického významu. 

Pretože sme stále menej pozorní k nášmu bezprostrednému 
okoliu a menej úctiví k prírode, budú študenti a učitelia pozorne 
sledovať bezprostredné okolie z mnohých uhlov pohľadu. 
Uvedomíme si, že aj zdanlivo bezvýznamný kus pôdy obsahuje veľké 
množstvo informácií. Budeme sa učiť o histórii Zeme a tiež o histórii 
európskej civilizácie. Predmetom nášho výskumu sa stanú nielen 
geologické formácie, ale aj umelé stavby vytesané z kameňa, ktorých 
príbeh nás zavedie k objavu významných historických miest. 
Prostredníctvom kontrastu a porovnania možno zistíme, že máme 
oveľa viac spoločného, než sme si predtým predstavovali. Projekt je 
mostom, ktorý nám umožní cestovať zo súčasnosti do minulosti. 

Hlavným dôvodom prečo sa naša škola rozhodla zapojiť do tohto 
medzinárodného projektu je, aby naši študenti a učitelia mali 
možnosť spolupracovať so študentmi a učiteľmi inej krajiny, 
porozumieť iným národy, spoznať ich kultúru, históriu, hodnoty a 
životný štýl. Chceme zlepšiť naše vedomosti v oblasti biológie, 
geografie, rozšíriť možnosti mladých ľudí študovať a pracovať          
v rôznych krajinách Európy, rozvíjať jazykové kompetencie v praxi 
aj pri realizácii projektu. Spolupráca sa skladá z rôznych foriem: - 
práca na plnení aktivít, projektoch na dohodnutých témach            
v projektových skupinách, ich spracovanie, sumarizácia a 
uverejnenie na webovej stránke - projektový týždeň - výmenný 
pobyt študentov v krajine partnerskej školy. Základom celej 
spolupráce je využívanie moderných informačno-komunikačných 
technológií pri získavaní poznatkov, výmene skúseností a vytváraní 
finálnych projektov. Spoločne sa naučíme čítať geologické mapy, 
klasifikovať kamene a minerály, objavovať ich vlastnosti, takisto aj 
ich geologickú históriu. Vytvoríme turistické trasy a popíšeme 
možnosti ubytovania pre ďalších nádejných turistov.  

Čaká na nás množstvo práce, ale sme presvedčení, že to má 
zmysel a výsledok bude stáť za to. Skúsenosti a zážitky sú totiž      
na nezaplatenie. 

ooo  Mgr. J. Kopčák 
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V októbri  sa končí práca 
terénnych sociálnych pracov-
níkov v rámci projektu OP 

ZaSI – FSR - 2010/2.1./02 - Terénna sociálna práca v rómskej komunite. 
Tak ako v minulosti, ani teraz sa  pri hodnotení našej práce  nemusíme 
hanbiť.  Práca s komunitou je zložitá, náročná a dlhodobá. Vžité návyky sa 
nedajú odstrániť zo dňa na deň. Keďže žijeme v regióne, kde je nedostatok 
pracovných príležitostí, starší ľudia, ktorí pracovať vedia,  si prácu nenájdu  
a mladší  návyk  pracovať nemali kde a ako získať. Z tejto situácie 
vyplynula apatia členov komunity pri riešení  svojich problémov. 

V rámci našej práce  sme sa zamerali na riešenie záškoláctva, užšiu 
spoluprácu so školami a komunitou a samozrejme na prácu s deťmi. 
Pomáhali sme pri príprave detí na vyučovanie a taktiež  pri vytváraní iných 
voľnočasových aktivít -  športový deň, MDD, návšteva požiarnej zbrojnice, 
Mikuláš, Deň s knihou, poznávanie prírody a pod.. Pozornosť sme venovali 
aj dospelej časti komunity. Pre ženy sme zorganizovali prednášky o zdraví 
a pre mužskú časť športové akcie. V septembri nás ešte čaká prednáška, 
zameraná na základné administratívne  úkony pri vybavovaní na úradoch  
a akcia pre deti  Poznaj prírodu. 

Práca terénnych pracovníkov sa osvedčila a mesto Giraltovce má 
záujem pokračovať v nej ďalej, preto bola  vypracovaná žiadosť na nový 
projekt pre  prácu s komunitou.                             ooo  Palijová Daniela 

 
 
 

 
 
 
 
Giraltovce mali v minulosti 

svojich filmárov, ktorí mestu 
robili dobré meno. O Čachticiach 
sa to povedať nedá. V roku 1961 
do obce zavítali filmári a 
plánovali o grófke Báthory 
natočiť film. Ku skutočnému 
filmovaniu ani neprišlo a vďaka 
tejto udalosti dostali Čachtice 
názov Filmárovce.  

Prostredníctvom dokumen-
tárneho, ba až detektívneho 
filmu sa túto udalosť pokúsila 
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priblížiť študentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Kristína 
Klimeková. Jej film zobrazuje zábavnou formou nie až tak zábavný 
dopad jednej úsmevnej udalosti na osudy ľudí v dedinke Čachtice a 
ukazuje, ako človek dokáže aj zo zlej skúsenosti dobre vyťažiť a 
naopak, ako dokáže jedna zlá skúsenosť ovplyvniť celý život.  

Tento film vám na strieborné plátno prinesie podujatie My tu 
ňeška kino mame. 

ooo  Michal Kočiš 
 
 
 
 
Tisíce bielych balónov sa v nedeľu 22. septembra vznášalo      

nad Košicami. Dôvod bol zaujímavý a prozaický, k nebesiam ich 
púšťali účastníci prvého Národného pochodu za život. Odhaduje sa, 
že ich tam bolo okolo  osemdesiattisíc nielen zo Slovenska, ale aj 
z Poľska, Čiech a Maďarska. Zúčastnili sme sa ho aj my, kresťania 
z Giraltoviec, spolu s naším duchovným otcom, ale aj ostatné 
farnosti sprevádzali kňazi, kapláni, dekani či biskupi. Bolo to 
nádherné prepojenie nášho národa. Cítila som sa v tom dave ako 
kvapka v mori, ale veď kvapky vytvárajú moria a tie tvoria oceán. 
Na zmeny v našej krajine potrebujeme takúto silu oceánov. Aj 
napriek tomu, že pochod sa posúval pomaličky, veď ľudské oko mu 
nedovidelo ani začiatku ani konca / aj my sme to videli až následne 
z televíznych záberov/, všetci sme  spokojne  vyjadrovali účel našej 
prítomnosti. Mali sme možnosť stretnúť, vidieť i vypočuť si 
dôležitých ľudí, 
ktorí chcú pre 
ľudí našej krajiny 
dobro, ktorým zá-
leží na živote 
a mravnej čistote 
nášho sloven-
ského národa. Ne-
zneli tam prázdne 
frázy, ale pozitív-
ne slová plné 
pochopenia a lás-
ky človeka k člo-
veku. Zvlášť ma 
zaujali pozdrav 
a požehnanie od  
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pápeža Františka, ktoré nám tlmočil apoštolský nuncius na 
Slovensku Mario Giordano a tiež príhovor Prof., MUDr. Vladimíra 
Krčméryho, DrSc., ktorého mnohí poznáme z televízie aj vďaka jeho 
humanitárnym  misiám v krajinách tretieho sveta.     

V záplave transparentov  sme mohli čítať: „Žiadame ochranu 
tradičnej rodiny... Na rodine nám záleží... Máme radi Slovensko...“ 
a mnohé iné  heslá, ktoré všetky žiadali zachovanie morálnych 
hodnôt človeka, vyjadrovali sa  proti zobrazovaniu ľudskej nahoty, 
sexuality a erotiky ako je to bežné vo všetkých  našich periodikách a 
masmédiách vôbec. 

Veríme, že veľká sila tohto národného pochodu bude signálom 
pre tých, čo sú zodpovední za krajinu, aby sa začali zaoberať  
požiadavkami a právami ľudí a riešiť to, čo trápi naše Slovensko 
a prinútiť ich nezaoberať sa žabomyšími vojnami a zavádzať 
nemorálne veci do zákonov. 

ooo  Helena Sušinková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mesto Giraltovce úspešne ukončuje realizáciu projektu 

Terénna sociálna práca v rómskej komunite, určeného pre 
svojich znevýhodnených občanov. Hlavným cieľom projektu bolo 
podporiť sociálnu inklúziu osôb, ohrozených sociálnym 
vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 
Základnou projektovou aktivitou bolo poskytovať terénnu 
sociálnu prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však 
príslušníkmi miestnej rómskej komunity. Projekt sa 
uskutočňuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo 
výške 84 405,60€ z európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, SORO: 
Fond sociálneho rozvoja. 
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September. Začiatok školského roka dáva 
každému žiakovi šancu na to, aby 
vysvedčenie na konci školského roka 
bolo lepšie, ako to v minulom školskom 
roku. Ak aj vy patríte k tým 
nespokojným, ktorých staré vysvedčenie 
veľmi nepotešilo, tak práve pre vás sme 
pripravili niekoľko praktických rád, ako 
zefektívniť učenie a prípravu na 
vyučovanie. 

 
Začneme miestom na učenie. U väčšiny detí je týmto 

konkrétnym miestom detská izba,  ktorá by mala byť 
vyvetraná a dostatočne osvetlená. Ak vás čaká príprava na 
viacero predmetov, jednotlivé učebnice a zošity si pripravte 
dopredu, aby ste nestrácali čas ich hľadaním. Najideálnejšie 
je posadiť sa za písací stôl a rozložiť si všetko potrebné okolo 
seba. Že radšej ako za stolom sa učíte v posteli? Tak si dajte 
pozor na to, aby ste pri tom nezaspali. Pri učení sa 
poležiačky, telo dáva mozgu signál, že je pripravené na 
spánok, lebo takáto poloha je typická pri spaní a práve preto 
sa mnohokrát zobudíte s hlavou v učebnici. Ak už len 
pomyslenie na detskú izbu a s tým spojené učenie vo vás 
vyvoláva negatívnu predstavu, skúste na učenie zvoliť iné, 
nové miesto (napríklad kuchyňu, balkón alebo knižnicu). 

Takisto čas, kedy sa učíte, zohráva svoju úlohu. Niekomu 
vyhovuje sa učiť ráno, niekomu večer a niekto sa najradšej 
učí hneď po príchode zo školy. Každý čas má svoje výhody aj 
nevýhody. Ráno sa naučíte ľahšie a rýchlejšie, ale počas dňa 
z toho veľa zabudnete. Večer sa  budete učiť pomalšie, ale 
informácie sa vám v hlave počas spánku udržia trvalejšie na 
dlhšiu dobu. Vo veľkej miere je to individuálne, ale skúste sa 
zamyslieť, kedy sa vám učí najľahšie a potom sa toho držte. 

Zistite si,  aký ste typ. Žiaci sa líšia tým, ako sa učia 
a zapamätávajú si nové veci. Podľa toho ich môžeme rozdeliť 
na tri základné typy: vizuálny (zrakový), motorický 
(pohybový)  a  auditívny  (sluchový). Vizuálny  typ  si  najviac 
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zapamätá to, čo vidí. Pri učení sa uprednostňuje čítanie 
textu, robí si poznámky, nákresy a grafy. Používa 
zvýrazňovače a farebné perá. Motorický typ pri učení chodí 
po miestnosti alebo gestikuluje rukami. Najviac sa naučí 
z praktických pokusov. Auditívny typ si zapamätá najlepšie 
to, čo počuje. Pomáha mu čítať text nahlas a naučené 
poznatky niekomu ústne referovať.   Vedeli ste, že si zvyčajne 
zapamätáme: 

20% z toho, čo sme počuli, 
30% z toho, čo sme videli, 
50% z toho, čo sme počuli aj videli, 
90% z toho, čo sme sami predviedli? 
Naučte sa používať mnemotechnické pomôcky. 

Mnemotechnické pomôcky sú zjednodušene povedané 
praktické pamäťové pomôcky, vymyslené na jednoduchšie 
zapamätanie si údajov. Môžu mať podobu viet, slov, veršov 
alebo básní. Najznámejšou mnemotechnickou pomôckou je 
veta LaCo DoMa. Slúži na zapamätanie si rímskych číslic 
L(50), C(100), D(500) a M (1000), rovnako ako jej 
modernejšia verzia LCD Monitor. Najúčinnejšie sú 
mnemotechnické pomôcky vtedy, keď si ich vytvoríte sami.   

Dôležitá je koncentrácia. Pre efektívne učenie je potrebná 
koncentrácia pozornosti. Čim koncentrovanejšie pracujeme, 
tým rýchlejšie a ľahšie sa dostaneme k cieľu. Ľudia majú na 
udržanie pozornosti rôzne triky. Niekomu pomáha čítanie 
nahlas, niekomu písanie poznámok. Ideálne je si po každom 
prečítanom úseku zhrnúť to, čo je dôležité a zapísať si to. 
Človek sa efektívne dokáže koncentrovať na činnosť približne 
25-30 minút. Preto ak vás čaká veľa učenia, rozdeľte si ho na 
menšie celky a robte si medzi nimi prestávky.   

A jedna rada na záver. Najideálnejšie je začať sa učiť už 
v škole. Veď na hodinách aj tak musíte sedieť. Robte si 
vlastné poznámky, z tých sa učí najľahšie.  

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať 
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva 
a prevencie vo Svidníku na Centrálnej 102, tel. číslo 
7522367 alebo 0911 828 377. 

 
ooo  PPPaP  ooo 

  Svidník 
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Šimona Chovanca                    
Daniela Dreveňáka     

Bianku Gabrielu Kurejovú       
Filipa Kureja 

Jazmínu Fedákovú 
 
 
 
Imrich Šramko  - 90     František Juha  -  55 
Zuzana Maťašová   - 85     Mária Orečná    -  55 
Jozef Majláth        - 75     Miroslav Havíra   -  55 
Peter Digoň        - 75     Anna Šoltýsová  - 50 
Alžbeta Škurlová   - 70     Viera Schwarczová -  50 
Mária Drabová   - 70     Verona Kurpová   -  50 
Bohuslav Červík   - 65        Ján Čižmár     -  50 
Dušan Mikula      - 60     Dušan Mrazek  - 50 
Milan Dudiňák      - 60   
Pavol Kundra       - 60   
 
 
 
 
 
 
 
V MESIACI SEPTEMBER NÁS NAVŽDY OPUSTILI: 
 
P.č.  Meno          Rok narodenia       Dátum úmrtia 
1.  Vladimír Dzuriš    1952     21.09.2013 
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Matúš Adamov     -  Lucia Dlabalová 
    Humenné           Giraltovce  

Jozef Šimoňak   -  Ivana Baričiaková     
Giraltovce                         Turzovka  

Ing. Ľubomír Filo  -  Mgr. Judita Dundová 
  Giraltovce                Hanušovce nad Topľou  

Tomáš Novotňak  -  Júlia Regeciová 
   Matiaška                         Giraltovce   
Mgr. Rastislav Imrích   -  Mgr. Katarína Repková 

Giraltovce         Kurima  
Peter Hajduk   -  Miroslava Eliašová 

  Kučín         Giraltovce  
Ján Cigľár    -  Mgr. Martina Štofková 

Dubie          Giraltovce  
Michal Hric   -  Mgr. Gabriela Kovalčíková 

Fijaš          Giraltovce 
 
Vypracoval: Ing. Tatiana Mitaľová, Evidencia obyvateľstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce sa stali počas posledných 
dvoch mesiacov stredobodom pozornosti fanúšikov futbalu v celom 
regióne. Najprv sa po dvoch prehrách ocitli na dne tabuľky IV. ligy, 
potom neštandardným spôsobom prišli  o trénera a nakoniec ich 
šesť víťazstiev po sebe katapultovalo až na čelo súťaže. Po domácej 
prehre s rezervou Michaloviec zavládol medzi fanúšikmi Slovana 
pesimizmus a pochmúrna nálada medzi nimi sa dala krájať. 
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Výsledkovému obratu neveril v Giraltovciach nikto. Nikto - až        
na jedného. V minulom čísle Spravodajcu sme priniesli rozhovor     
s manažérom MFK Slovan Jozefom Matim, ktorý čitateľov 
informoval o dianí pri mužstve dospelých. Okrem publikovaných 
odpovedí na otázky vyslovil aj túto vetu: "A teraz vyhráme v Plavnici, 
Svite i vo Svidníku a doma porazíme Barcu, V. Opátske aj Veľké 
Revištia." Je to naozaj neuveriteľné, ale táto prognóza vyšla           
do bodky. Séria šiestich výhier, sprevádzaná výborný mi výkonmi 
celého mužstva, nečakane zvýšila záujem médií aj futbalovej 
verejnosti o giraltovský futbal. Výkon, aký podali Giraltovčania         
v boji o prvé miesto s Veľkými Revištiami, znesie aj tie najprísnejšie 
kritériá amatérskeho futbalu. Skvelé kombinácie, krásne góly, veľké 
nasadenie a bojovnosť uspokojili najvyššiu návštevu na giraltov-
skom štadióne za posledné roky. Zabralo celé mužstvo, ale všetko  
sa točí okolo osi P.Štefánik - L.Vojta - M.Digoň, pričom ostatní sa 
snažia nezaostávať. Priaznivcom Slovana pohladilo ich futbalovú 
dušu stretnutie vo Svidníku. Tradičné derby bolo jednoznačne        
v réžii Slovana a vyzeralo to v prvom polčase na hru mačky               
s myšou, akurát chýbali góly vo svidníckej sieti. Šancí však bolo 
neúrekom, no ich  premieňanie je určite Achillovou pätou tohto 
mladého kolektívu. Na derby zápase sa zišlo aj veľké množstvo ľudí 
z Giraltoviec, ale aj giraltovských rodákov žijúcich vo Svidníku          
aj v jeho okolí. Všetci držali palce bielomodrým farbám Slovana, 
povzbudzovali, tešili sa. Sem-tam zazneli z tribún  aj tvrdšie slová, 
ale to sa stáva vlastne na všetkých futbalových zápasoch. O to viac 
mrzelo funkcionárov Giraltoviec hodnotenie delegáta zápasu, ktorý 
označil správanie sa giraltovských divákov ako neukáznené. To by 
ho riadiaci orgán mal poslať rovno na Corgoň ligu, napríklad         
do Trnavy na derby so Slovanom. Veď derby je predsa len derby.          
Vo Svidníku alebo niekde inde. 

 
SKVELÁ SÉRIA VÍŤAZSTIEV GIRALTOVIEC SA SKONČILA 

V KROMPACHOCH 
 
V prvom polčase sme boli lepší, mohli sme vyhrávať aj vyšším 

rozdielom, ale  po prestávke náš výkon upadol do podpriemeru. 
Chlapci si asi mysleli, že sa už nič nemôže  stať a domáci nás 
vytrestali za necelú štrťhodinu. V podvedomí hráčov tá séria určite 
rezonovala a aj táto prehra nakoniec môže byť na niečo dobrá."  
povedal na margo zápasu v Krompachoch manažér Slovana J.Mati 
V ďalšom domácom stretnutí sa to potvrdilo. Giraltovčania proti  
nepríjemnému súperovi zahrali opäť štandardne dobre a dosiahli 
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cenné víťazstvo. Škoda je troch zranení, ktoré môžu mužstvo 
oslabiť. Slovan má pevnú základnú zostavu, hráči sa dobre poznajú, 
vedia čo majú hrať a každá absencia môže mať negatívny dopad         
na výkon kolektívu. Aj proti Spišskej Novej Vsi bolo nasadenie a 
bojovnosť  chvályhodné a pekné góly L.Vojtu a J.Verčimáka boli už 
len čerešničkou na  torte.  

 ooo  Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 

PRÍKLADY,  KTORÉ BY MALI BYŤ INŠPIRATÍVNYM PODNETOM 
 
 
 
Zdá sa, že dobre mienené pripomienky obyvateľov v našom 

meste padajú na úrodnú pôdu. Svedčia o tom aj veľmi dobré 
príklady, s ktorými sme sa stretli v ostatnom čase. Priniesli 
odstránenie a opravu niektorých  nedostatkov na kráse životného 
prostredia v Giraltovciach. Na niektoré sme upozornili                    
v predošlých číslach nášho SPRAVODAJCU na podnet našich 
čitateľov. Ocenenie, pochvalu a poďakovanie si zaslúžia tí,  ktorí 
sa pričinili o ich odstránenie.  Dokázali, že keď to ide, tak to ide.!!! 

 
V prvom rade pripomíname opravu poškodenej cestnej 

komunikácie pri autobusovej stanici, ktorá dlhší čas 
"znervózňovala" vodičov tadiaľ prechádzajúcich motorových 
vozidiel. 
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Zmenšilo sa aj 

nebezpečenstvo úrazu 
pri obchode "EXTREME" 
na Dukelskej ulici. 
Pribudlo tam nové 
zábradlie, ktoré vidíte 
na snímke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pochváliť treba aj to, 

že boli opravené a vy-
maľované niektoré polámané lavičky, detské kolotoče, 
preliezačky a iné "zábaviská"  v parku medzi bytovkami  sídliska 
na Dukelskej ulici v centre mesta pri autobusovej stanici, tak 
ako to dokumentuje  snímka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na ďalšej snímke je pieskovisko v tom istom parku,  ku 

ktorému majú pripomienky nielen niektoré mamičky tu 
hrajúcich sa detí, ale aj obyvatelia z okolitých panelákov. Žiadalo 
by sa niečo vymyslieť, aby aj táto časť bola v poriadku. 
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To je iba niekoľko dobrých príkladov, ktoré by mali byť 

inšpiráciou a podnetom. Veríme, že naši čitatelia nás 
upozornia aj na ďalšie podobné.                       

Text a foto PhDr. František  D ž a l a i 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nedávno sme na stránkach SPRAVODAJCU MESTA 

GIRALTOVCE vyzvali obyvateľov nášho mesta a čitateľov, 
aby nás upozornili na nedostatky, týkajúce sa  životného 
prostredia nášho mesta, s ktorými sa stretávajú.  

A roztrhlo sa vrece s rôznymi poznatkami a 
skúsenosťami. Tu si ľudia všimli nie celkom vhodnú a 
upravenú zastávku autobusov pri Súkromnej ZŠ              
na Dukelskej ulici, tam nás upozorňujú na hluk a 
vandalizmus v okolí domov a na uliciach počas večerných a 
nočných  hodín  a  na  niektoré iné veci, ktoré im strpčujú 
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život. Dnes chceme upozorniť na ďalší neduh, s ktorým sa 
stretli obyvatelia Fučíkovej a Družstevnej ulice. 
 

Už nie raz sme aj v tomto periodiku uviedli, že centrum 
nášho mesta je veľmi pekne upravené a aj starostlivosť            
o údržbu životného prostredia si zaslúži pochvalu. Dnes sme sa 
pozreli aj mimo centra, aby sme zistili, s akými ťažkosťami sa 
tam stretávajú obyvatelia. Niektorí z nich nás upozornili        
na problém, s ktorým zápasia v okolí Radomky v priestore 
medzi ulicami Fučíkova a Družstevná. Ako väčšina obyvateľov 
Giraltoviec vie, nedávno sa uskutočnili práce pri čistení tohto 
toku pretekajúceho cez naše mesto, ktoré prispeli k vylepšeniu 
prietoku vody a zníženiu nebezpečenstva záplav. No vynoril sa 
iný problém. Ide o udržiavanie trávy a porastov na brehoch 
Radomky a v najbližšom okolí.  Zistili sme, že brehy Radomky 
sú ako tak ošetrované, udržiavané a tráva a iné porasty sú 
kosené. No stačí pár centimetrov (na šírku chodníka na brehu) 
a objavíme "územie nikoho". Pás pozemku široký meter, dva 
i viac, o ktorý neprejavuje záujem nikto. Lepšie napísané, nikto 
sa nestará o kosenie trávy a iných porastov a tak je toto územie 
vlastne časť zeme, ktorá ako keby nepatrila nikomu. 
Zaujímavosťou je aj to, že keď sme sa boli pozrieť priamo       
na miestach, o ktorých píšeme, zistili sme, že aj kanál, ktorý 
ústi do Radomky a vedie zo smeru od Kukučínovej ulice, je tiež 
neupravený a zarastený. 

Pokúšali sme sa zistiť, komu toto "územie nikoho" patrí a 
kto by sa mal starať o jeho udržiavanie, no napriek našej snahe 
sa nám to doteraz nepodarilo. Neoslovili sme zatiaľ všetkých 
zainteresovaných, o ktorých si 
myslíme, že by sa mali o túto časť 
starať. Takže môžeme uviesť, že 
doteraz sa nám záhadu "územia 
nikoho" nepodarilo odhaliť, preto 
ani nemôžeme dať uspokojivú 
odpoveď  obyvateľom z okolia. No 
veríme, že sa časom podarí zistiť, 
kto by sa mal o uvedenú časť 
pozemkov v okolí Radomky starať 
a potom sa to dozviete aj vy - naši 
čitatelia.                                              
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Napravo pokosený breh Radomky, naľavo od chodníka neupravené 
"územie nikoho". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarastený a neupravený kanál od Kukučínovej ulice ústiaci do Ra-
domky.  
 

Text a foto PhDr. František  D ž a l a i  
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Na Fučíkovej ulici pred novostavbou leží pri chodníku zabitý ježko. 
Je tam už vyše dvoch týždňov, už je aj v rozklade a zapácha, ale 
napriek tomu, že okolo neho  denne prechádza množstvo ľudí, akosi 
niet toho, kto  bol zodpovedný za jeho odstránenie z cesty.  

ooo  Helena Sušinková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravné zrkadlo na  Dukelskej ulici opäť „narazilo na kameň“. 
ooo  Mária Osifová 


