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Vôňa ihličia vôňou Vianoc je,  

duša jasá a srdce sa raduje.  

Stromček rozţiarený krásne trblieta sa, 

detské očka ţiaria, Boh sa k zemi skláňa. 

 

Svet dobro obostrelo, 

dieťa Boţie na svet zavítalo. 

Ó, ako radostne nebesá plesali, 

keď v dieťatku malom lásku darovali. 

Boh sa ku nám sklonil v maličkom dieťatku, 

všetkých nás poţehnal, daroval  nám lásku. 

To dieťatko malé, Bohom poţehnané, 

v chudobnej maštali  na svet narodené. 

Aby mu najvyšší králi sa klaňali,  

malému dieťatku úctu vyznávali. 

 

Chudobná  maštaľ  kolískou sveta celého sa stala, 

Jeţiška malého v jasliach zohrievala. 

Boh tak prehovoril do srdca ľudského, 

by človek zanechal bohatstva svetského. 

Práve v čase Vianoc  Otec sa k nám skláňa, 

do rúk zbraň nám vkladá, lásku z nebies danú,  

vo Vianočnom čase na zem prinesenú. 

 

V tento zvláštny večer v srdciach vládne neha. 

Svet  tíchne, biele rúcho oblieka  

a človek víta človeka.  

Pri rodinnom stole rodina stretne sa, 

radosť, pokoj, lásku - čas Vianoc do duší prináša. 

 

Z nebies láska je, tam svoj domov  má, 

Boh nám ju daroval, do srdca ju vloţil.  

Pamätaj, človeče, vţdy na ten dar Boţí. 

 

Anna Mitaľová 
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Komunálne voľby  primátora mesta a poslancov mestského 

zastupiteľstva sa konali 15.11.2014.  

Celkových počet oprávnených voličov bol  3 120.  Volieb sa 

zúčastnilo 1 698 voličov, čo je  54,4 percenta. 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby                  

do mestského zastupiteľstva bol 1 644. 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľbu 

primátora bol  v počte 1 661. 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

na funkciu primátora mesta (v poradí podľa počtu získaných 

hlasov): 

                              Okrsok  Okrsok   Okrsok    Spolu 

          č.1   č.2   č.3 

Mgr. Ján Rubis           222        263       282            767 

Stanislav Varga           147        117     105       369 

MVDr. Martin Končár     90          69       91       250 

Ing. Jaroslav Harajda    89        94        45      228  

Peter Cibuľka             8               12          27                47 

 

Za primátora mesta bol počtom hlasov 767 zvolený Mgr. Ján 

Rubis, strana Smer – sociálna demokracia.                 

 

Kandidáti  zvolení  za poslancov mestského zastupiteľstva 

(v poradí podľa počtu získaných hlasov). 

 

1. Mgr. Ján Rubis             149      188     194      531 

2. Ján Ţulták                 164        143      180      487 

3. Ing.  Mária Digoňová    167        157       147         471 

4. MVDr. Martin Končár   168       129       174      471 

5. Marek  Hliboký              173      104      164      441 

6. Ing. Dušan Verčimák      181      98        148        427 

7. Mgr. Slávka  Vojčeková  131       90       198      419 
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8. Ing. Jaroslav Harajda      130       164       107         401 

9. Mgr. Ján Čiţek           134       119       126        379 

10. Ing. Ján Haţlinský    128      86       150      364 

11. Ing. Pavel Paľa          124        76         149       349 

 

Kandidáti (náhradníci), ktorí neboli zvolení za poslancov 

mestského zastupiteľstva (v poradí podľa počtu hlasov). 

 

1. Ing. František Schrenk   131      82       133      346 

2. MVDr. Miroslav Deutsch  98           103      142      343 

3. Mgr. Martin  Varga      127      105      106     338 

4. RNDr. Stanislav Macák  110       101      125       336 

5. Bc. Marek Pavúk        120       93           96              309 

6. Jaroslav Šamko           55            155      97              307 

7. Ing. Ladislav Tomko      86              84       131           301 

8. Peter Hliboký                111        95             82             288 

9. Alena Kmecová             92             60           134          286 

10. David Havira           94             64       117          275 

11. Ing.Ľubomír Filo      62             63       124          249 

12. Helena Bosáková      110            78      57             245  

13. Marta Fereková        82             68       91              241 

14. Ing. Rastislav Onufer  69           96        71             236 

15. PaedDr. Martin Koššala   73      66           86             225 

16. PaedDr.Martina Onuferová  59     89       73             221 

17. Peter Ščavnický     102        64            46             212 

18. Mgr.Mária Kačmárová   74        69            58            201 

19. Ing.Ján Magdoško      51              43              87            181 

20. Mária Štofková            99              30           52            181 

21. Helena Sušinková      54         49           35            138 

22. Stanislav Bakaľar       30              41              28              99 

Informáciu uvádza Alena Kmecová 
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Ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili mojím 

opätovným zvolením za primátora mesta Giraltovce. 

Je to pre mňa veľký záväzok voči Vám, občanom mesta 

Giraltovce, pokračovať v začatej práci a realizácii nových 

projektov. 

Mgr. Ján Rubis 

 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým 

spoluobčanom, ktorí mi odovzdali hlas  v komunálnych 

voľbách 2014. Cením si to. 

S úctou  

Jaro Harajda 

 

Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi odovzdali svoj hlas              

vo voľbách za poslankyňu mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Slávka Vojčeková 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mestská polícia 3. septembra 2014 vybavila na mieste 

uloţením blokovej pokuty za porušenie predpisov o premávke           

na pozemných komunikáciách v areáli Polikliniky v Giraltovciach 

celkovo  dva prípady. 

 Narušovanie občianskeho spolunaţívania 5. septembra 2014 

vybavila hliadka MsP na mieste dohovorením obidvom 

zainteresovaným stranám po predchádzajúcom poučení o moţnosti 

podania oznámenia. 

 Hliadka MsP 7. septembra 2014 v nočných hodinách vykonala 

sluţobný zákrok z dôvodu podozrenia z priestupku proti verejnému 

poriadku vo veci porušovania nočného pokoja. Po upozornení došlo 

zo strany narušiteľa k okamţitej náprave. Vec bola z tohto dôvodu 

vybavená napomenutím. 
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 Pri výkone sluţby 17. septembra 2014 hliadka MsP našla          

pri budove starého MsÚ osobu pod vplyvom alkoholu. Išlo o A. S. 

z Giraltoviec. Na základe zistených okolností bolo z bezpečnostného 

dôvodu rozhodnuté o prevoz osoby do miesta bydliska.  

 Za porušenie predpisov o podmienkach chovu psov na území 

mesta Giraltovce v zmysle VZN č. 20/02 hliadka uloţila V. Š. 

z Giraltoviec blokovú pokutu v zmysle platných ustanovení. 

 Narušenie verejného poriadku zo strany J. P. z Giraltoviec 

v areáli CVČ 19. septembra 2014 hliadka MsP  vybavila na mieste 

dohovorením. 

 Hliadka MsP pri výkone sluţby 26. septembra 2014  

asistovala pri prevoze zranenej osoby na lekárske ošetrenie                  

v Poliklinike v Giraltovciach. 

 Parkovanie vozidla na Dukelskej ulici v Giraltovciach 

v rozpore s platnými predpismi o premávke na pozemných 

komunikáciách vybavila hliadka MsP 1. októbra 2014 na mieste 

uloţením blokovej pokuty P.K z Giraltoviec. Obdobne hliadka 

postupovala v októbri celkovo 12-krát, iba v jednom prípade 

postačovalo vybaviť vec dohovorením. 

 Odchyt zabehnutých a túlavých psov na území mesta 

v spolupráci s firmou HUNTER vykonala MsP 3. októbra 2014, 

bol odchytený  jeden pes s následným karanténnym umiestnením. 

 Poškodenie fasády na múriku Polikliniky v Giraltovciach 

vybavila hliadka MsP uloţením blokovej pokuty s následnou 

úhradou škody v celej výške. 

 Príslušník MsP vykonal 20. októbra 2014 v SSOŠ 

v Giraltovciach pre 20 ţiakov besedu na tému drogových závislostí.  

 29. októbra 2014 podal na MsP oznámenie M. V. z Bardejova, 

ktorý uviedol, ţe bol obeťou domáceho násilia zo strany svojich 

príbuzných. Na základe uvedenia týchto skutočností vykonala 

hliadka previerku v mieste bydliska prostredníctvom OR PZ 

v Bardejove. Previerka preukázala, ţe oznámenie sa nezakladá        

na pravde, naopak ide o osobu podozrivú z krádeţe, čo sa neskôr 

potvrdilo. Vzhľadom na to, ţe vo veci išlo o podozrenie z trestného 

činu, vec bola postúpená OO PZ v Giraltovciach k ďalšej realizácii. 

V ten istý deň hliadka MsP vybavila dohovorením zabehnutie psa            

na ulici  Kpt. Nálepku. 
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 Za jazdu v protismere po Fučíkovej ulici 2. novembra 2014 

uloţila hliadka MsP blokovú pokutu Ľ. B. zo Stropkova. 

 Obdobne vybavila hliadka MsP vodiča za porušenie predpisov 

pri parkovaní na Dukelskej ulici 4. novembra 2014           

 Mesto Giraltovce zriadilo na základe projektu rómsku 

občiansku hliadku s pôsobnosťou od 15. októbra 2014. Na základe 

projektu s určenou dobou funkčnosti 12 mesiacov tvoria túto 

hliadku členovia rómskej komunity na čele so svojím 

koordinátorom.  

V závere príspevku by som chcel upozorniť na blíţiace 

sa vianočné sviatky a s nimi spojené ukončenie 

kalendárneho roka. K tomuto obdobiu - a hlavne 

k ukončeniu občianskeho roka - sa viaţe pouţívanie 

zábavnej pyrotechniky. Chcem týmto poţiadať zákonných 

zástupcov maloletých detí, ktoré najčastejšie pouţívajú 

zábavnú pyrotechniku typu „petardy“, aby zváţili všetky 

riziká spojené s touto zábavou. Môţe ísť o rôzne 

devastačné poranenia, ktoré môţu mať značný vplyv          

na budúci vývoj dieťaťa. Nehovoriac o tom, ţe za všetky 

škody nesie priamu zodpovednosť zákonný zástupca. 

Takisto je zodpovedný ten, ktorý predá pyrotechniku 

osobe nespôsobilej v zmysle zákona NR SR č. 58/2014 

Z.z., ktorý presne vymedzuje nakladanie s výbušným 

materiálom. Verím, ţe sa tieto sviatky obídu                 

bez mimoriadnych udalostí a aj správanie širokej 

verejnosti mladšieho veku počas rôznych veselíc a zábav 

sa prispôsobí týmto sviatkom pokoja a mieru. 

 

V mene celého nášho kolektívu prajem čitateľom tohto 

periodika, aby uplynulé sviatky priniesli do ich domovov 

šťastie, lásku, porozumenie a prísľub lepších zajtrajškov 

a  do nového roka len to najlepšie. 
Ondrej Cina 
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 počasie v novembri uţ naznačovalo, ţe zima k nám asi nepríde? 

Martin na bielom koni sa letmo ukázal aţ koncom mesiaca 

a taktieţ  ochladenie nastalo aţ v druhej polovici. 

 11. 11. 2014 sa konalo 29. zasadnutie MsZ s jedným hlavným 

rokovacím bodom? Bolo prijaté uznesenie k úveru na predfinan-

covanie projektu rekonštrukcie Parku mieru v sume  762 000 € 

z PRIMA Banky Slovensko, a.s. V júni 2014 bolo prijaté 

uznesenie na čerpanie úveru zo SLSP, a.s., ale táto banka         

od úveru odstúpila.  V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. sa takýto 

úver nezapočítava do úverovej zaťaţenosti mesta. 

 primátor mesta Mg. Ján Rubis vymenoval nového riaditeľa 

Základnej školy v Giraltovciach? Funkciu riaditeľa bude            

od 15.12. 2014 zastávať Mgr. Marek Marcinek. 

 projekt rekonštrukcie Parku mieru je pred ukončením podľa 

časového plánu? Na stavbe sa realizujú dokončovacie práce, 

ktoré budú ukončené v súlade so zmluvou o dielo s dodávateľom 

stavby. 

 mesto Giraltovce bude pokračovať vo výstavbe chodníka            

na Bardejovskej ulici? Predtým sa však po dohode s VVS a.s., 

Košice,  bude realizovať rekonštrukcia vodovodu na tejto ulici 

(konkrétne od stavebného podniku GIRA po koniec zastavaného 

územia mesta). 

 sa môţeme tešiť na nové bytové domy? Po vyčistení svahu 

pozemkov vo vlastníctve mesta Giraltovce v lokalite pod Tehelnou 

ulicou (za OD Karmen) sa začali prípravné a projektové práce            

na tejto výstavbe. Predpokladá sa v lehote dvoch rokov 

vybudovanie dvoch bytových domov s počtom bytov 24. 

 v lokalite nášho mesta sa nachádza skrýša? Má pomenovanie 

Takmer na konci sveta  a nájsť ju môţete pouţívaním 

navigačných GPS zariadení. Geocaching je momentálne nový 

druh zábavy alebo športu, pri ktorom sa hľadá skrýša, ktorú 

tvorí vodotesná nádoba a v nej zápisník (upozornenie náhodného 

nálezcu), alebo aj drobné predmety (plastové hračky, odznaky či 

mince). Skrýše sú umiestnené na zaujímavých a voľne 

prístupných miestach kdekoľvek po svete. Objavíte tú našu? 

Mária Osifová   
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blastná spevácka súťaţ v ľudovom speve Giraltovský 

hudák má uţ svoju dlhoročnú tradíciu. Nedávno oslávila 

dvadsať rokov od konania sa prvého ročníka. Podľa slov 

vedúcej odboru kultúry MsÚ v Giraltovciach Márie Osifovej záujem 

detí o súťaţ kaţdoročne stúpa a výkony medzi nimi sa takmer 

vyrovnávajú. „Svoj talent predviedlo tento rok 46 ţiakov z troch 

okresov - Svidník, Bardejov a Stropkov. V porote zasadali traja 

členovia - Viktor Ťasko, Anna Benková a Martina Ťasková,“ uviedla. 

Tí hodnotili nielen podanie ľudovky, ale aj jej výber a rýchlosť, silu 

či intenzitu hlasu. Aj v tomto ročníku si zaspievali ţiaci materských, 

základných a stredných škôl od najmenších detí aţ                       

po osemnásťročných ţiakov. Býva uţ klasika, ţe výraznejšie sa rok 

čo rok prejavujú ţiaci giraltovskej Základnej umeleckej školy. 

Speváčka a klaviristka Patrícia Dţalaiová, ktorá deti pripravovala, si 

pochvaľuje spoluprácu celého kolektívu. Ţiaci sú podľa nej snaţiví, 

spevaví a učitelia im ochotne venujú čas a pomáhajú im rozvíjať 

nadanie. Prezradila tieţ, ţe o úpravy ľudových piesní v súťaţi sa 

postaral riaditeľ giraltovskej ZUŠ Peter Zajac.  

 

Všetci sú víťazi 

Jednou zo základných podmienok bol výber dvoch ľudových 

piesní, súťaţiaci si zaspievali jednu pomalú, druhú rýchlu pieseň. 

Pri výbere piesne sa zameriavali na región, z ktorého pochádzali 

a prišli v sprievode svojho korepetítora.  Na rozdiel od predchádza-

júcich rokov  výkony prvýkrát hodnotili zadelením do pásiem. 

„Najviac spevákov bolo v stredných kategóriách. Je v nich zároveň 

aj najväčšia konkurencia a naopak, ťaţšie je uspieť škôlkarom,“ 

tvrdí Patrícia Dţalaiová a dodáva, ţe súťaţiaci majú medzi sebou 

dobré vzťahy a navzájom si nezávidia. „Všetci sú uţ víťazi. Najvyššie 

ocenenie, ktoré si tieto deti zo súťaţe odnášajú, je však v prvom 

rade nová skúsenosť a radosť zo spievania. Giraltovský hudák je 

dôkaz toho, ţe náš región je bohatý na talentované deti, ktoré 

neváhajú obetovať zo svojho voľného času a vynaloţené úsilie sa im 

mnohonásobne  vráti.  Keďţe  je  súťaţ zameraná na spev ľudových 

O 
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Víťazi v II. kategórii a pohľad na porotu.  

Foto: M. Marcinová 
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piesní nášho regiónu, nezanedbateľný je aj rozmer spoznávania 

kultúrneho dedičstva.“ Súťaţ deti posúva vpred. Jedna z tých, ktorí 

v detstve v tejto súťaţi počas minulých rokov zaţiarili, je Majka 

Štefániková z Okrúhleho. Dnes má vlastnú folklórnu skupinu – 

Cimbalová hudba Primáš. Všetci speváci si domov zo súťaţe odniesli 

diplom a najmenší hračku. Súčasťou podujatia bola výstava prác 

ţiakov výtvarného odboru.   

Martina Cigľárová 

Víťazi: 

 

I. kategória do 6. rokov 

1.miesto:  N. Tkačová 

2.miesto:  S. Surgent 

3.miesto:  N. Antolíková, K. Šimoňák 

 

II. kategória do 9. rokov 

Laureát: D. Koreňová 

Zlaté pásmo: L. Mihaľová, R. Havrila, D. Cibuľková 

Strieborné pásmo: P. Štefaníková, A. Suchaničová, P. Partila 

Bronzové pásmo: R. Kuzma, T. Drabik, L. Kurimčáková 

 

III. kategória do 12. rokov 

Laureát: J. Vargová 

Zlaté pásmo: E. Marcinová 

Strieborné pásmo: V. Siváková, L. Feňáková 

Bronzové pásmo: N. Udičová, K. Cibuľková, T. Čerkala,  

L. Harčaríková, D. Surgent 

 

IV. kategória do 15. rokov  

Laureát: Katarína Cinová 

Zlaté pásmo: M. Rodáková, O. Olejár, M. Gerek 

Strieborné pásmo: L. Kmecová, K. Kačmárová, K. Novotná,  

  S. Goliášová 

Bronzové pásmo: S. Dičková, L. Dzurková, L. Vaňková,  

A. Magerová 

 

V. kategória do 18. rokov 

Zlaté pásmo: T. Dzurišová 

Strieborné pásmo: K. Drabiková, E. Kočišová 

Bronzové pásmo: E. Matiová,  V. Dzurjuvová  
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Začiatok jesenného 

mesiaca november spájame 

so spomienkou na  blízkych 

a známych, ktorí nás v našej 

púti predbehli a uţ nie sú 

medzi nami. Sviatok 

všetkých svätých  a 

Pamiatka zosnulých – ľudovo 

nazývaná Dušičky – patria 

medzi tie dni v ţivote, ktoré 

sú takmer celé venované 

spomienkam. Ľudia sa 

stretávajú pri hroboch, kladú 

vence, zapaľujú sviečky, 

modlia sa a spomínajú na 

minulosť a na ľudí, ktorí ju 

tvorili.  

Aj tento rok sa               

na pozvanie predstaviteľov 

mesta 1. novembra                  

na giraltovskom cintoríne 

v Dome smútku stretli 

najbliţší pozostalí, ktorých 

ich príbuzní navţdy              

opustili  v poslednom roku. 

Po úvodnej básni 

a príhovoroch podfarbených 

melancholickou hudbou sa 

v komornej smútočnej 

atmosfére ponorili do 

myšlienok o ţivotoch tých, 

ktorí uţ skončili svoju púť 

a navţdy nás opustili.                

Po krátkej básni, prečítaní 

mena a dátumu úmrtia 

zosnulého vloţil primátor 

mesta Ján Rubis symbolický 

kvet  do vázy a prednosta 

MsÚ Ján Čabala zapálil 

kahanec. V takejto pietnej 

spomienke si ešte raz 

pripomenuli pamiatku 

takmer dvadsiatich 

obyvateľov, na ktorých uţ 

ostala len spomienka 

v srdciach ich najbliţších.  

Tento sviatok by nemal 

byť len o povinnosti zvelebiť 

a navštíviť hroby, ľudia by sa 

mali zastaviť,  stretnúť sa 

s rodinou a zaspomínať        

na tých, ktorí uţ nie sú 

medzi nami. Ale hlavne 

zamyslieť sa nad tým, ako 

ţijeme, ako pracujeme  a akí 

sme ľudia. Lebo ţivot je 

krásny a krátky zároveň. 

Naplňme ho láskou, 

statočnou prácou a úctou 

človeka k človeku.  

 

Text a foto:  

Mgr. Mária Osifová 
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Zbor pre občianske záležitosti každý rok pripravuje pietnu spomienku    

v Dome smútku. 
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I keď sa to nezdá, po roku 

sa znovu blíţi čas Vianoc. 

A bolo to cítiť aj počas ne-

dávnych Katarínskych pre-

dajných trhov Giraltovce 

2014. Okrem stánkov zapl-

nených rôznymi darčekmi 

pod vianočný stromček sme 

našli aj stánok s vianočnými 

ozdobami a umelými strom-

čekmi. 

Trhy sme navštívili v prvý 

deň podvečer a boli sme milo 

prekvapení bohatou účasťou 

trhovníkov. Tí sa mali na čo 

pozerať i čo kúpiť. Stánkov 

bolo o niečo viac ako po iné 

roky a boli bohato zásobené. 

Vidieť  a kúpiť sa dali drobno-

sti, darčeky, pozornosti, 

hračky, ale aj obuv, odevy, 

potreby do domácnosti a - ako 

sme uţ uviedli - aj veci po-

trebné na Vianoce. No nechý-

bali ani potravinárske vý-

robky, rôzne remeselnícke 

produkty, špeciality. Skrátka, 

kaţdý si mohol vybrať 

a nakúpiť podľa svojich záuj-

mov a potrieb. 

V ponuke boli aj tradičné 

trhové lahôdky a pochúťky 

ako rôzne opekané mäsá, ci-

gánske pečienky, klobásy, no 

i sladkosti ako oblátky, trdel-

níky a iné lahôdky pre mlsné 

jazýčky. Na osvieţenie ponú-

kali predajcovia  rôzne tra-

dičné i menej tradičné nápoje, 

ale aj medovinu a iné tekutiny 

na zaháňanie smädu či na 

dobrú náladu. Nechýbali ani 

stánky s nemateriálnymi stat-

kami, napríklad malá ukáţka 

5D kina. Takţe naozaj si 

kaţdý mohol prísť na svoje. 

Na trhovisku sme videli 

mnoho návštevníkov, stretá-

vali sa tu priatelia a známi, 

aby sa pri nejakej špecialite 

a pohári nápoja porozprávali 

a strávili prijemnú chvíľu.       

Takţe Katarínske predajné 

trhy Giraltovce 2014, ako 

kaţdý rok,  splnili svoj účel 

a poslanie. Od návštevníkov to 

chcelo iba dobrú náladu 

a plnú peňaţenku, pretoţe, 

ako to uţ na takých trhoch 

býva, niektoré ceny boli aj 

mierne vyššie ako je človek 

zvyknutý, ale raz do roka sa 

môţe minúť aj trochu viac fi-

nancií, aby ostala príjemná 

spomienka na trhy a čas strá-

vený ich návštevou. 

Tak, ako to bolo aj počas 

týchto trhov, ktoré naozaj za-

voňali blíţiacimi sa Viano-

cami. 

Text:  

PhDr. František Džalai 
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Nechýbali ani tradičné stánky s pečenými mäsovými lahôdkami, ktoré 

návštevníkom veľmi chutili.                                                   Foto: M. Osifová 
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Skromná, múdra a obetavá ţena Matka Tereza vyslovila aj 

túto podnetnú myšlienku: „Sami cítime, ţe to, čo robíme, je len 

kvapka v oceáne. Ale oceánu by niečo chýbalo, keby v ňom tá 

kvapka nebola.“ Túto myšlienku si ako motto na pozvánku  dali 

organizátori slávnostného oceňovania bezpríspevkových darcov 

krvi (BDK). Toto veľmi milé podujatie organizuje Územný 

spolok Slovenského Červeného kríţa (US SČK) vo Svidníku 

striedavo v sídle nášho okresu, v Stropkove a v Giraltovciach. 

V tomto roku sa oceňovanie BDK uskutočnilo v našom meste. 

Všetko sa to točilo okolo pomyselnej rubínovočervenej kvapky 

ţivota – kvapky krvi. A tak ako oceánu by chýbala kaţdá kvapka, 

z ktorej sa skladá, tak často chýba rubínovočervená kvapka ţivota - 

kvapka krvi, keď sa na hranici ţivota a smrti v kaţdom okamihu 

rozhoduje pre ţivot alebo pre ...?! 

Preto si nesmierne váţime tých, ktorí ako BDK pravidelne darujú 

nie jednu či dve kvapky krvi, ale niekoľko decilitrov a prispievajú 

tak k záchrane ţivotov. Ako malá kvapka našej spoločnej vďaky sa 

organizuje aj táto kaţdoročná akcia, počas ktorej oceňujú 

viacnásobných darcov krvi. 

Za účasti predstaviteľov US SČK zo Svidníka, funkcionárov 

miestnej samosprávy a rôznych inštitúcií zo Svidníka, Stropkova 

a Giraltoviec a vzácnych hostí z poľského Krosna, zástupcov 

tamojšieho Červeného kríţa odovzdali v Giraltovciach Plakety prof. 

MUDr. Jána Janského viacnásobným BDK. 

Za Giraltovce si ocenenie prevzali: bronzovú Janského plaketu 

Mgr. Zuzana Obrimčáková Gajdošíková a Ing. Ján Haţlinský. Ako 

nám prezradila jedna z organizátoriek akcie Daniela Macáková, 

ocenenie za činnosť a propagáciu Slovenského Červeného kríţa 

a jeho aktivít si zaslúţia  - a aj ho dostali  -  PaedDr. Štefan Bačkay, 

Ing. Viera Pankuchová a Mgr. Zuzana Obrimčáková Gajdošíková. 

Na tomto mieste musíme spomenúť aj ďalšieho z ocenených Jána 

Dančišina, ktorý je od minulého roka drţiteľ Kňazovického 

plakety za  stonásobné darovanie krvi. 

Prítomní si mohli pozrieť kultúrny program, ktorý pripravili            

pod vedením svojich pedagógov ţiaci Základnej umeleckej školy 

v Giraltovciach: ich výkony oceňovali diváci vďačným potleskom. 

Aj touto cestou v mene našich čitateľov ďakujeme všetkým BDK 

a vyslovujeme úctu za pomoc pri záchrane ţivotov. 

Text a foto: PhDr. František  D ž a l a i 
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Pohľad na účastníkov oceňovania viacnásobných BDK v Giraltovciach počas 

sledovania kultúrneho programu pripraveného Základnou umeleckou školou 

 

 

 

 

Halejuja! Poţehnaný 

deň!  Poţehnaný a radostný 

bol pre našu evanjelickú 

cirkev 23. november 2014, 

keď sa v  evanjelickom 

chráme konala inštalácia 

zborového farára Mgr. 

Martina Fečka a zároveň 

sme si pripomínali 

360.výročie posvätenia Bo-

ţieho chrámu 

v Giraltovciach. 

Evanjelický kostol 

v Giraltovciach sa spomína  

v roku 1650, postaviť ho 

dal Ján Semsey. Dokon-

čený bol v roku 1654, kedy 

bol aj posvätený.  

V Giraltovciach aţ do sú-

časnosti pôsobilo 20 kňa-

zov. Mnohí z nich svojou 

duchovnou činnosťou pre-

siahli hranice nášho re-

giónu a patria medzi našich národných dejateľov.  
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K evanjelickej cirkvi odjakţiva patrila kultúra, ktorá mala vţdy 

kvalitnú úroveň. Aj inštalácia nášho zborového farára bola 

obohatená bohatým duchovným programom.  Po úvodnej piesni 

Haleluja v podaní domáceho spevokolu poslúţili deti z detských 

sluţieb Boţích.   Inštalácia zborového farára nie je kaţdodenná 

udalosť, je to deň oddelený, slávnostný a v tomto duchu sa niesli 

celé sluţby Boţie.     

Slávnostný akt inštalácie vykonal  Mgr.  Ján Velebír – senior ŠZS 

Bardejov. Pripomenul nám, ţe máme ţiť v našom cirkevnom 

spoločenstve ako bratia a sestry, pomáhať si navzájom a tak spolu 

ţiť ţivot viery.  Brata farára Martina Fečka povzbudil, aby sa            

vo svojej sluţbe,  ako aj vo  svojom ţivote nechal viesť dobrým 

pastierom Pánom Jeţišom Kristom.   

Kázeň na slávnostných sluţbách Boţích mal biskup Východného 

dištriktu Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku Mgr. Slavomír  

Sabol. Vo svojej zvesti slova Boţieho nás nabádal, aby sme svoj zbor 

spoločne budovali a boli vzorom ostatným vo viere, v láske a nádeji.  

Lebo všetci potrebujeme zmierenie s Bohom a ľuďmi a to 

dosiahneme na bohosluţbe. Iba tam prichádzajú pokoj 

a poţehnanie, duchovné dary, ktoré sú nezaplatiteľné.   

Medzi hosťami boli aj mnohí bratia a sestry v duchovnej sluţbe, 

poslúţili Boţím slovom a modlitbami. V  programe vystúpili  aj 

spevokoly z cirkevných zborov  z Vyšného Ţipova a z Spišskej Belej. 

Bol to radostný deň, všetci sme sa tešili a usmievali, Pán bol s nami 

a to, čo sme zaţili a načerpali v tento poţehnaný deň, bude  v nás 

ešte dlho rezonovať.  

Boh si povoláva, koho chce, no nepovoláva si na okamih, ale            

na celý ţivot, byť farárom je osobné povolanie. Znamená slúţiť, 

pomáhať, niečo lepšie dať tomuto svetu a svedčiť o radostnej zvesti 

– evanjeliu. Je to náročná a ťaţká sluţba, sluţba blíţnym, ktorá robí  

ţivot krásnym a zmysluplným.  Kto objaví tajomstvo tejto krásy,  

sluţbe sa odovzdá celý. A to je údel kazateľov slova Boţieho,  ţiť 

s Bohom, slúţiť blíţnym a byť vţdy pripravený vystrieť pomocnú 

ruku.  

Inštalácia zborového farára znamená aj zodpovednosť za zverený 

zbor, za celé spoločenstvo ľudí, ktorí sa k nemu hlásia. V tejto 

neľahkej duchovnej sluţbe prajeme nášmu novo inštalovanému 

kazateľovi Mgr. Martinovi Fečkovi  veľa síl, pevné zdravie a nech 

Boh ţehná jeho kroky, aby ešte dlho mohol pracovať pre jeho cirkev. 
 

Text: Anna Mitaľová, foto: Ladislav Lukáč 
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Hovorí sa, ţe kaţdý je taký starý, ako sa cíti... Aj tieto 

slová povedala vo svojom úvodnom vystúpení počas 

tradičného Katarínskeho posedenia Mária Osifová, 

predsedníčka Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska (MO JDS) v Giraltovciach. 

 

V ďalšom vystúpení hovorila 

o tom, ţe dobrý ţivotný pocit 

 dôchodcov by sa mal udrţiavať 

spoločenskou aktivitou 

a účasťou na podobných 

podujatiach, ako je Katarínske 

posedenie. Tu sa seniori môţu 

stretnúť a zabaviť sa s priateľmi 

a známymi a spestriť si niekoľko 

chvíľ jesene ţivota. Predsedníčka 

MO JDS informovala účastníkov 

stretnutia o niektorých 

aktuálnych politických a 

spoločenských udalostiach 

a hovorila stručne o činnosti 

organizácie. Poďakovala sa tým, 

ktorí pomohli pri organizovaní posedenia a privítala prítomných 

dôchodcov, ktorých sa zišlo niekoľko desiatok. Zvlášť privítala 

vzácnych hostí: primátora mesta Jána Rubisa, viceprimátorku 

Slávku Vojčekovú, vedúcu FO MsÚ Ivetu Kurčovú, predsedníčku 

MO JDS zo Svidníka Annu Huţvejovú so spolupracov-

níkmi, predsedníčku z Kukovej Helenu Baranovú a pána 

Jackanina a pani Juskovú z novovznikajúcej organizácie 

v Kračúnovciach. Osobitne privítala prof. Mihalenka, riaditeľa  a 

 prof.  Vargovú, zástupkyňu z giraltovského Gymnázia, s ktorým 

ma MO JDS veľmi dobrú spoluprácu. 

Javisko potom patrilo ţiakom zo Súkromnej ZŠ 

v Giraltovciach pod vedením pani učiteľky Tchurikovej, ktorí 

predviedli pásmo rôznych zvykov počas roka. V ďalšej časti  

programu sa niekoľkými pesničkami zo svojho repertoáru snaţili 
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prispieť k dobrej nálade členky ţenskej speváckej skupiny 

Topľanky  pod vedením a za sprievodu harmoniky „Topľanského 

parobka“ Andreja Majera. A môţeme uviesť, ţe sa im to v plnej 

miere aj podarilo. 

Bohatý program posedenia potom pokračoval vystúpením 

novozvoleného primátora Jána Rubisa, ktorý sa poďakoval 

dôchodcom za ich celoţivotnú prácu a dôveru a informoval ich 

o ďalších zámeroch pri výstavbe a rozvoji Giraltoviec. 

Prítomných pozdravili aj Slávka Vojčeková a predsedníčka JDS 

zo Svidníka Anna Huţvejová. 

Organizátori príjemného popoludnia nezabudli ani                 

na gratulácie jubilantom, ktorým potom zaspievali  ...Ţivió...  

Topľanky spolu so všetkými prítomnými. 

Vyvrcholením kultúrnospoločenskej časti Katarínskeho 

posedenia bolo ţrebovanie bohatej tomboly, z ktorej si mnohí jej 

výhercovia odniesli ceny –  darčeky pod vianočný stromček. 

Počas celého posedenia sa mohli prítomní dôchodcovia 

občerstviť rôznymi nápojmi a sladkými lahôdkami,  

pripravenými niektorými členkami MO JDS. A aby neodišli 

z vydarenej akcie s prázdnym ţalúdkom,  dostali veľmi dobrú 

večeru. 

Za toto vydarené posedenie patrí veľká vďaka jeho účastníkov 

všetkým organizátorom, ktorí sa na jeho príprave 

a zorganizovaní podieľali. 

Text a foto: 

PhDr. František  D ž a l a i 
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 našom meste sú katarínske podujatia uţ mnoho rokov 

tradíciou. Patria k nim  katarínske posedenia rôznych 

druhov, trhy a niekoľko rokov dozadu to boli aj 

katarínske tanečné zábavy. Tohtoročnú Katarínu si pri bohato 

zaplnených stoloch  pripomenuli  na stretnutí v klube 

dôchodcov jeho členovia - seniori. Kaţdý okrem dobrej nálady, 

potešenia z práve padajúceho prvého snehu, záţitkov 

a spomienok priniesol aj niečo dobré na pohostenie. 

Spoločne pri teplom čajíku, kávičke či vínku a koláčoch či 

iných dobrotách sme sa porozprávali, zaspievali a hovorili rôzne 

príhody a našiel sa čas aj na prípravu nových plánov našich 

stretnutí. Dohodli sme sa, ţe práve v prichádzajúcom zimnom 

období budú naše stretnutia zmysluplnejšie a pestrejšie. Určili 

sme si dni, počas ktorých sa budeme venovať ručným prácam, 

mnohé z nás pekne štrikujú, háčkujú či vyšívajú a môţeme sa to 

navzájom naučiť. Tieţ zaujímavé sú recepty, ktoré si môţeme 

vymeniť tie novšie so starodávnymi, vieme, ţe niekedy sa varilo 

zdravšie. Recepty  rôznych koláčov sa naučíme piecť a aj si 

prinesieme na ochutnanie. Budú to aj dni na len také posedenie 

pri kríţovkách, čítaní, spoločenských hrách alebo len tak sa 

prídeme porozprávať. Takéto posedenia sú pre starších 

osamelých ľudí veľmi potrebné a je veľmi dobre, ţe si to 

uvedomujú aj oni a neuzatvárajú sa sami do seba. Mnohí naši 

seniori neostávajú medzi štyrmi stenami svojich domovov či 

bytov, ale zatiaľ aspoň trikrát do týţdňa prichádzajú na svoje 

stretnutia do Klubu dôchodcov v Giraltovciach. 

Helena Sušinková 

 

 

 

 

 

Keď sme sa v tomto školskom roku zapojili do projektu Záloţka 

do knihy spája slovenské školy, netušili sme, akým príjemným 

prekvapením a milým priateľstvom projekt skončí.  

Začiatkom októbra sme nadviazali kontakt s naším projektovým 

partnerom - SOŠ na Cintorínskej ulici v Nitre. Vymenili sme si 

V 
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zopár tradičných zdvorilostných mejlov a pripravovali záloţky         

na výmenu. Potešilo nás, keď sa naši partneri rozhodli, ţe svoje 

záloţky nám osobne odovzdajú. V deň príchodu sme čakali pred 

školou... Keď okolo prešlo auto s nitrianskou ŠPZ  a zabočilo 

smerom na Bardejov, bolo nám jasné, ţe naši partneri zablúdili. Uţ 

sme sa v duchu lúčili so záloţkami, keď sa spoza zákruty vynoril 

mikrobus s usmievavými cestujúcimi. Uţ sú tu!  

Osem študentov, riaditeľka školy Ing. Dana Kročková, PhD. 

a zástupkyne pre odborné predmety. Po vynikajúcom obede sa 

študenti stretli v školskej kniţnici, aby pripravili spoločnú 

nástenku. Vydarila 

sa a pekne doplnila 

výzdobu vestibulu 

školy. Ostal čas aj 

na prehliadku školy, 

mesta a fotenie pri 

mestskej fontáne.  

Na cestu sme 

novým priateľom 

pribalili nielen naše 

záloţky, ale aj 

kysnuté koláče.  

Ostal v nás dobrý pocit zo stretnutia so srdečnými  ľuďmi. Ich 

pozvanie na návštevu Nitry určite vyuţijeme. Uţ teraz sa tešíme.  

 Mgr. A. Kalafová a študenti 3. A triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

22 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Súkromnej základnej škole v Giraltovciach bolo v stredu, 19. 

11. 2014, veselo a rušno. Škola totiţ organizovala Comenius open 

day, ktorý bol určený nielen pre našich ţiakov a učiteľov, ale 

predovšetkým  pre širokú verejnosť.  

Pracovali sme v ôsmich skupinách, pričom kaţdá  predstavovala 

jeden vyučovací predmet. Menovateľom celej akcie sa stal kameň. 

Ţiaci, učitelia, rodičia i hostia si mohli vyskúšať napríklad Stone 

hunt, teda akúsi Poľovačku na kamene. Išlo teda o sériu aktivít, 

ktoré bolo moţné splniť len s pomocou moderných technologických 

zariadení a krátkych vychádzok do terénu. Pri tejto aktivite nám 

pomáhali i gymnazisti a ţiaci zo ZŠ v Kračúnovciach. Jedna              

zo skupín sa venovala výtvarnej výchove. Išlo o vytvorenie série 

siedmich dáţdnikov (kaţdý dáţdnik predstavoval jednu krajinu 

zapojenú do projektu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ladislav Lukáč 
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Ďalšia skupina sa venovala dramatickému umeniu. Piataci si 

pripravili divadelné predstavenie o Manínskej tiesňave. A ako 

správni divadelní herci, svoje predstavenie zahrali pre kaţdého. 

Skupina, ktorá sa venovala sebapoznávaniu, si vyskúšala vo forme 

vyjadrenia svojich vlastností a následného kreatívneho tvorenia 

selfie. Tieto skupiny sa celý čas venovali len jednej činnosti, zvyšné 

štyri rotovali po pol hodine na jednotlivých stanovištiach. Prvé 

stanovište bolo zamerané na geológiu a poznávanie minerálov 

a hornín. Celý workshop bol obohatený o zbierku hornín 

gymnazistu Samuela Vavreka, ktorý bol aj so svojím otcom 

prítomný a nápomocný počas celej  akcie. Na druhom stanovišti si 

ţiaci mohli overiť svoje vedomosti z geografie pomocou kvízu,           

na treťom zas z fyziky a matematiky vo forme zábavných úloh. 

Štvrté stanovište ponúkalo moţnosť výtvarne sa realizovať maľbou             

na kamene.  

Po zaujímavej skupinovej práci sa všetci stretli vo vestibule školy, 

kde všetky skupiny predstavili výtvory svojej práce a zhodnotili 

svoje pôsobenie v skupinách.   

Na záver prinášame ešte hodnotenia ţiakov: 
 
,,Počas Comenius day  bola v škole  príjemná atmosféra a bola 

zábava.  Takmer všetko sa mi páčilo. Celý deň bol zaujímavý a plný 

zábavy.“  

Dominika, 7. A 
 
 „Bola to sranda, zábava a nové veci. A dobré bolo aj to, ţe k nám 

prišli aj ţiaci z iných škôl.“ 

Marek, 7. A 
 
 „V našej škole sa uskutočnil nádherný Comenius day. 

Porozdeľovali sme sa do skupín, ktoré boli všelijaké. Niektorí išli do 

prírody, iní zase niečo vytvorili. Bola to zábava. Páčilo sa mi, ako 

trieda 5. A zahrala povesť. Proste sme sa učili hravou formou.“ 

  Veronika, 6. A 
 
Dňa 19. 11. 2014 v našej škole sme sa všetci ţiaci druhého 

stupňa učili hravo. Ten deň sa volal Comenius day. Všetci ţiaci sa 

zaradili do skupín a kaţdá skupina robila niečo iné. Na konci všetky 

skupiny predviedli výsledky svojej tvorby.  Veľmi zábavný deň, 

myslím si,  ţe sa kaţdý zabavil  

Anna, 6.A  

 

Text: Mgr. Andrea Kytiková, Emília Tchuríková 
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JEŢIŠKO 

Jeţiško je v jasličkách, 

zjaví úsmev na líčkach. 

Perníček mu z lásky dám, 

pár pesničiek zaspievam. 

Ema Fečová, 3.C 
 

 

ŠTEDRÝ VEČER 

Na Vianoce Štedrý večer je, 

Jeţiško nám darčeky nesie. 

Zaspievam mu pesničku, 

pridám malú básničku. 

Simona Maďarová, 3. C 
 

 

VIANOCE U NÁS 

Keď prídu Vianoce, 

stromček zas staviame. 

A s rodičmi pri stromčeku 

darčeky rozbaľujeme.  

Melánia Vargová, 3.C 
 

 

MIKULÁŠ  

Mikuláš ma prekvapí 

sladkosťami zásobí. 

Kde prinesie veľký mech? 

Tam, kde počuť detský smiech. 

Lukáš Vasičko, 3.C 

ANJELIČEK 

Stromček svieti, hudba hrá, 

z veľkej výšky anjeliček na deti 

sa pozerá. 

Pod stromčekom darček skrýva, 

kaţdá tvár je zase milá. 

Júlia Čižeková, 3. C 
 

NA VIANOCE 

Na Vianoce všetko snehom, 

lúky, polia pokryté, 

Mamine perníky s medom, 

voňajú vţdy po byte. 

Marián Čubirka, 3. C 
 

 

MIKULÁŠ 

S bielou bradou v dlhom plášti, 

ochotne si cestu skráti. 

Dá mi sladký balíček, 

rozbalím si perníček.  

Martina Mitaľová, 3. C 
 

 

VIANOCE 

Na Vianoce stromček svieti,  

tešia sa mu všetky deti. 

Námestie je rozsvietené 

a srdiečka rozţiarené. 

Alexandra Horbajová, 3. C 
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Škultétyho rečňovanky je celoslovenská súťaţ vo vlastnej 

literárnej tvorbe ţiakov 

základných  a stredných škôl 

v SR. Do tejto súťaţe sa 

zapojili aj ţiaci Základnej 

školy v Giraltovciach.  

V piatok 24.10. 2014 sa 

konalo vyhodnotenie súťaţe 

vo Veľkom Krtíši a naša 

ţiačka 4.B triedy Evka 

Kollárová získala 1. miesto. 

Víťazke blahoţeláme, 

ďakujeme za zviditeľnenie   

základnej školy, regiónu 

a mesta Giraltovce.  Evke 

 prajeme ďalšie úspechy.  

 

PaedDr. Anna Galíková 

 

 

 

 

 

Tradičnú jesennú brigádu počas voľného dňa – 17. novembra 

tohto roku -  zorganizovali členovia Spoločenstva vlastníkov 

bytov Zetka. Pod vedením svojho predsedu Dušana Verčimáka 

sa brigády zúčastnili obyvatelia z polovice bytov bloku Z            

na Dukelskej ulici číslo 62/69. 

Účastníci brigády vyčistili okolie bytového domu od nánosov 

popadaného lístia, rôznych odpadkov, polámaných konárov a časť 

odniesli do kontajnerov na  komunálny odpad. Popadané lístie 

a polámané konáriky uloţili na kopy, ktoré na druhý deň odviezli 

pracovníci drobných obecných sluţieb. 

Hlavne ţeny ošetrili kvety a záhony, ktoré pripravili na zimné 

obdobie. Ošetrili aj ozdobné kríky a stromy okolo bytovky, suché 

konáre orezali a vysadili aj nové dreviny, aby sa na jar okolie znovu 

zazelenalo. 

Aktivitu počas brigády dokazuje aj výsledok, ktorý sme nasnímali 

objektívom nášho fotoaparátu. 
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Členovia Spoločenstva vlastníkov bytov Zetka si touto brigádou 

doplnili paletu pravidelných jarných a jesenných brigád, ktoré           

pri skrášľovaní okolia svojej bytovky organizujú pravidelne niekoľko 

rokov. Touto akciou  pripravili svoje ţivotné prostredie                      

na začínajúcu sa zimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenal a nasnímal: PhDr. František  D ž a l a i 

  

 

 

 

 

... a život ide ďalej 

 

Len pred niekoľkými týždňami sa skončili voľby 

primátorov miest, starostov obcí a poslancov  

samosprávnych orgánov miest a obcí. Ako keby som počul 

mnohých z vás: - prosím, dajte už pokoj s tými voľbami !!! 

Ani sa nečudujem, ale nedá mi aby som sa nepodelil 

s niektorými svojimi dojmami a pocitmi, ani nie tak                  

zo samotných volieb, ale hlavne z priebehu predvolebnej 

kampane. Voľby a ich výsledky nebudem komentovať, ľudia si 

demokraticky vybrali a ďalšie štyri roky ukáţu, aký je výsledok 

ich rozhodnutia. 

O to viac ma prekvapil priebeh predvolebnej kampane. Preţil 

som spolu s vami za ostatné štvrťstoročie po roku 1989 niekoľko 

predvolebných kampaní, ale to, čo sa dialo počas tohoročnej 

pred  komunálnymi  voľbami,  bolo  hádam  najkonfrontačnejšie 
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a najneserióznejšie, hlavne zo strany niektorých kandidátov, čo 

som zaţil. No aby sme si rozumeli, nebolo to iba v Giraltovciach, 

ale skoro v kaţdom meste a dedine na Slovensku. Toľko 

hrubosti, poloprávd, vykonštruovaných obvinení a vyloţených 

klamstiev, ktoré boli vznášané na politických súperov 

a protikandidátov, sa uţ nedalo ani sledovať. 

Mnoho krát som mal pocit, ţe niektorí kandidáti sa ani 

nezaujímajú o problémy, ktoré by po prípadnom víťazstve            

vo voľbách mali riešiť, ale skôr si potrebovali vyriešiť svoje 

nedoriešené ţivotné ťaţkosti. Len sa dostať k nejakému „kreslu“ 

a mať aký taký pravidelný finančný príjem a zisk. A preto sa 

mnohokrát správali, ako keby voľbami ţivot skončil. Takýmto 

„šplhúňom“ do rôznych funkcií by som rád pripomenul 

myšlienku, s ktorou som sa stretol v jednom starom českom 

filme z prvej polovice tridsiatych rokov minulého storočia. 

Postava, ktorú hral Jaroslav Marvan, hovorí tieţ takému 

mladému „šplhúňovi za kariérou“: - Mladý kolega, pozerajte 

pozorne na ľudí, ktorých stretávate na svojej ceste hore, lebo ich 

budete stretávať, aj keď pôjdete dole. 

Nuţ, vykrikovať a uverejňovať neoverené a dokonca 

vymyslené veci je také ľahké, no ťaţšie je ich potom obhajovať. 

K napísaniu tohto zamyslenia ma okrem iného priviedli aj 

rozhovory s niektorými úspešnými a menej úspešnými 

kandidátmi a verte, milí čitatelia, ţe neraz by ste ani neuverili, 

čoho je taký neseriózny politický súper schopný, aby dosiahol 

svoj cieľ a slušným ľuďom znechutil serióznu prácu pre nás 

všetkých. 

Predvolebná kampaň a voľby sa skončili... 

...a ţivot ide ďalej. 

Čo vy na to, jediní spravodliví a pravdovravní, nemýliaci sa 

a všetko vediaci ???    

PhDr. František  D ž a l a i 

 

 

 

 

 

Terajší čas príchodu Vianoc 

nie je taký pokojný, tichý 

a naplnený dobrými posolstvami 

ako kedysi. Veď  ho začíname uţ 

o niekoľko mesiacov skôr 

a zámer nie je taký tradičný, ale 

čisto reklamný, nákupný, 

komerčný. Ešte sme neskončili 
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smútiť za našimi blízkymi, 

zahasiť sviečky na hroboch 

blízkych, ešte chodíme na 

cintoríny, ale komerčné 

masmédia a obchodné reťazce 

sú uţ vianočne osvietené, 

ozdobené a propagujú Vianoce 

(avšak tieto sviatky nepotrebujú 

takúto propagáciu). 

Vianoce sa nám vţdy 

pripomínali príchodom adventu, 

Mikuláša,  osobnou očistou 

a takým stíšením sa 

a samozrejme aj očistou našich 

príbytkov  a prípravou darčekov 

a akosi sme tak neunáhlene 

očakávali najkrajší sviatok roka. 

Tento čas  začínal v posledný 

adventný týţdeň, keď sme 

zapaľovali štvrtú adventnú 

sviečku. Vtedy uţ z našich 

domovov cítiť vôňu perníkov, 

vanilky a nenahraditeľnú vôňu 

ihličia (ak sme stromčeky alebo 

vetvičky nenahradili umelými), 

ktoré tak slastne pripomínajú 

Vianoce. 

V ostatných rokoch je príchod 

Vianočných sviatkov iný. Všetci 

nás lákajú do svojich 

obchodných reťazcov, aby sme 

tam nechali niekoľko stovák eur. 

Nie, nejde im o to aby sme 

urobili svojim blízkym radosť, 

ale aby sme zvýšili ich obrat. 

O tom svedčia ich reklamy 

o niekoľko percentnom zníţení 

cien, čo aţ tak pravda nie je, ale 

obchodníci vedia ako na to. 

Vedia aj to ako to s našimi 

peniazmi je a preto prichádzajú 

s rôznymi pôţičkami a sľubmi 

splátok aţ o niekoľko mesiacov, 

tlačia tak na naše city, veď 

akoby to bolo, keby sme pod 

stromček nekúpili tie najkrajšie 

a najdrahšie darčeky. Veď to 

všetko prináša Jeţiško a tak pod 

stromčekom toho môţe byť veľa 

(Jeţiško na to má). Naučili sme 

deti písať listy Jeţiškovi, aby 

vedel čo nám má priniesť pod 

stromček, a moţno sme len  

zabudli deti naučiť modliť sa ku 

Jeţiškovi. Nedajme sa 

reklamami ovplyvniť a dajme 

svojim blízkym to, na čo máme, 

lebo  pôţička sa vracia aj 

s úrokmi. Mnohí niektoré 

darčeky hneď po sviatkoch 

vracajú do obchodoch, v horšom 

prípade odhadzujú. Je to tak 

bohuţiaľ so ţivými darčekmi, 

ktoré sa o pár dní deťom 

„zunujú“ a vyhodia ich ako 

opotrebovanú hračku.  Preto 

máme v mnohých našich 

mestách viac útulkov               

pre zvieratá ako ubytovní          

pre bezdomovcov. 

Aby Vianoce boli sviatkami 

pokoja a lásky, preţívajme 

a pripravujme ich tak ako to 

robili naši rodičia či prarodičia. 

Ešte máme čas sa ich na to 

opýtať. Dajme  im tú tratiacu sa 

úctu, veď ony sú  právom tie 

najkrajšie sviatky a máme ich 

veľmi radi od tých najmenších 

aţ po tých skôr narodených. 

Keď uţ príde ten čas, preţime 

ho v kruhu svojich blízkych, nie 

všetci potrebujú drahé darčeky, 

ale všetci potrebujú našu lásku, 
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nie všetci potrebujú naše vzletné 

reči, ale všetci potrebujú naše 

porozumenie a našu pozornosť, 

náš čas venovaný práve im. 

Mnohé nadácie organizujú 

rôzne aktivity pre osamelé či 

choré deti a dôchodcov či detské 

domovy, ale škoda, ţe je to len 

raz v roku práve na Vianoce. My 

to pre našich blízkych robme 

denne. Denne rozdávajme svoju 

lásku, ochotnú pomoc, úsmev 

a dobrý skutok, tak budú 

Vianoce v našich srdciach vţdy 

a pre ľudí okolo nás nielen 

v decembri, ale po celý rok. 

 

Helena Sušinková 

 

 

 

 
 

rdečne vás pozdravujem. Dovoľte mi, aby som sa vám 

predstavila. Ja som vaša mestská kniţnica. Píšem vám 

tento list, v ktorom mám pre vás niekoľko prekvapení.  

Ozaj viete všetci, kto som ja – MESTSKÁ KNIŢNICA? Tým, 

ktorí to nevedia, to poviem. Ja som miesto, kde sa nachádza 

veľké mnoţstvo kníh pre deti, dospelých aj dedkov a babky. 

V mojich policiach sú knihy rozprávkové, knihy poučné aj také, 

čo vedia naučiť, knihy s krásnymi obrázkami, básničkami, 

o princeznách a princoch, o zvieratkách, o vílach..., knihy           

pre chlapcov a dievčatá, knihy o  všeličom, čo sa vám páči. 

Knihy pre mamky a ockov, keď si chcú trocha oddýchnuť, knihy 

pre veľkých študentov všetkých škôl a taktieţ pre starých 

rodičov, ktorí uţ síce všetko vedia, ale vţdy je aj niečo nové, 

však? U mňa v kniţnici nájdete aj všetko to, čo potrebujete           

do školy a k beţnému ţivotu. Rôzne informácie o našom meste, 

krajine, prírode. Som proste miestom, kde nájdete všetko od A – 

Z.  Dúfam, ţe ma uţ čoskoro navštívite!  

Teraz všetci pozorne čítajte. Čaká nás posledný mesiac v roku 

a na december sa asi všetci najviac tešíme, však? V decembri 

nás predsa čakajú najkrajšie sviatky v roku - VIANOCE. Budú 

darčeky, príde Jeţiško, snehové vločky, všade budú krásne 

svietiť svetielka, vianočné stromčeky, všade to bude krásne 

rozvoniavať po medovníkoch. Júj, to bude nádhera! Nemôţete sa 

uţ dočkať? Čo by ste povedali na to, keby sme to dlhééééé 

čakanie na Vianoce strávili spoločne.  

Pre ţiakov základných škôl a taktieţ materskej školy mám 

jednu špeciálnu. Ja, kniţnica by som bola veľmi rada, keby som 

sa  na Vianoce mohla trocha ozdobiť  a  preto som ich poprosila, 
 

S 
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aby mi vyrobili VIANOČNÉ POHĽADNICE. Tie by som si krásne 

rozvešala všade tam, kde by ich bolo pekne vidieť.   

Ďalej mám pre ţiakov 1. a 4. ročníka ZŠ pripravené 

decembrové tvorivé čítanie s názvom  ROZPRÁVKA 

O VIANOCIACH. Čaká nás čítanie vianočnej knihy, aj takú 

u mňa nájdete. Rozprávku si prečítame a spolu sa zabavíme.  

Začiatkom decembra nás čaká jedno milé prekvapenie, 

k všetkým nám zavíta MIKULÁŠ a niekoľko sladkých odmien 

prinesie aj do kniţnice. Kaţdý z vás, kto si 5. decembra príde 

vypoţičať knihu do kniţnice dostane mikulášsku odmenu.  

A to ešte nie je všetko, aké by to boli darčeky bez Vianoc, aj ja 

nejaké pre vás mám. Príďte v decembri ku mne do kniţnice, 

poţičajte si nejakú zaujímavú knihu, vypíšeme spolu ţrebovaciu 

kartičku, tú hodíme do veľkej škatule a po Vianociach v novom 

roku získajú veľkí aj malí čitatelia pekný DARČEK KNIŢNICE. 

Príďte do kniţnice, čítajte , aby ste niečo pekné vyhrali.  

Milí moji čitatelia aj budúci čitatelia! Verím, ţe sa čoskoro 

stretneme, teším sa na vás aj na vianočné pohľadnice od ţiakov 

škôl, na chvíle, ktoré spolu strávime a tak si spolu spríjemníme 

posledné dni do Vianoc.  

Vaša knižnica 

 

 

 

 

 

Výstava prác ţiakov 1. a 4. ročníka základných škôl 

a materskej školy mesta Giraltovce v priestoroch Mestskej 

kniţnice Giraltovce pod názvom VIANOČNÁ POHĽADNICA od 

01.  12. 2014. 
 
5. 12. 2014 – Mikuláš v kniţnici 
 
Celomesačná decembrová súťaţ DARČEK KNIŢNICE.  

Vyţrebovanie súťaţe 07.01. 2015. 
 
Decembrové tvorivé čítanie ROZPRÁVKA O VIANOCIACH 

pre ţiakov 1. a 4. ročníka ZŠ a SZŠ 
 
18.12.2014 - vianočné posedenie starých rodičov a ich 

vnúčat s názvom MILAN RÚFUS: MOJE A TVOJE VIANOCE 

 

Tešíme sa na Vás!  
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Aj v decembri môţe vaša 

záhrada ponúknuť pekné sce-

nérie. Poteší pohľad na vyfar-

bené jesenné plody  a kvietky 

vresov. Nezabudnite 4. de-

cembra narezať barborky (ko-

náriky z čerešní alebo zla-

tého daţďa, ktoré vo vode 

v teplej svetlej miestnosti 

stihnú do Vianoc zakvitnúť).  

Dôkladne očistíme 

a nakonzervujeme náradie. 

Pravidelne kontrolujeme 

uskladnené jablká a hrušky. 

V domácnosti pestujeme ţeru-

chu na vlhkej buničine, 

v kvetináči rýchlime paţítku, 

petrţlen vňaťový a bylinky.  

Pre rýchlenie vňati sa dajú 

vyuţiť aj väčšie cibule sa-

dzačky  alebo tenké korene 

petrţlenu. V niţších polohách 

máme poslednú príleţitosť za-

kryť chúlostivé rastliny čači-

nou, zakopcujeme ruţe, pri-

kryjeme zeminu ku krčku 

ruţe. Prereţeme kríky kvit-

núce v lete. Cez záhony        

so zimujúcou zeleninou,  ako 

sú ruţičkový kel, pór, špenát, 

čierny koreň, prehoďte bielu 

netkanú textíliu. Ochráni 

rastliny pred mrazom. Kon-

trolujte izbové rastliny, za-

schýnajúce špičky listov sig-

nalizujú suchý vzduch, posta-

vte k rastline misku s vodou. 

Pri bohatej snehovej nádielke 

priebeţne zhadzujte sneh 

z vetiev najmä ihličnatých 

stromov, aby sa pod ťarchou 

nepolámali. Najkrajším darče-

kom          pre záhradu je ţivý 

stromček. Počas Vianoc teplú 

obývačku ozdobí na krátky 

čas takýto stromček 

v kvetináči. V ďalších dňoch 

vnesie vianočnú náladu                  

do predsiene, chodby či             

na priedomie. V chlade ne-

zhynie. Stromček nesmie vy-

schnúť a neznesie ani trvalé 

zamokrenie. V skorej jari ho 

postavte von pod ochranu krí-

kov a vysaďte, keď bude zem 

úplne rozmrznutá. 
 

Ľubomír Krupa 
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Nikolas Bilý     

Ráchel Juhasová 

Dorota Partilová       
 
Rodičom srdečne blahoželáme. Nech narodenie vášho dieťatka 

prinesie do vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

 

85 rokov Anna Rimáková  60 rokov Pavol Cigan 

               Juraj Imrich 

80 rokov Lýdia Schwarczová      Andrej Jankuv 

               Anna Šofranková 

70 rokov Margita Kruľová      Andrej Verčimák 

               Anna Pavúková 

           55 rokov Eva Lejková 

65 rokov Helena Bobuľová      Juraj Mariňak 

    Anna Kľučárová   

    Ján Sušinka   50 rokov Ing. Róbert Daňko 

               Nadeţda Kostiková   

               Ing. Dušan Verčimak 

 

 

Vážení jubilanti, pri príležitosti vášho životného jubilea vám 

želáme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  

 

 

NAVŢDY NÁS OPUSTILI: 

 

Meno             Rok narodenia         Dátum úmrtia 

Zuzana Maťašová   1928            26.10.2014 

Anna Šoltésová   1931            10.11.2014 

 

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. 
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Martin Tóth  a  Ing. Lucia Hadzimová 

Košice      Giraltovce 

 

Erik Pelecháč  a  Daniela Daňová  

Kuková       Giraltovce  

 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 

dňom, ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich 

manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič 

na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vždy 

pomôže vyhrať nad nástrahami života. 

 

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,         

e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce to uţ majú za sebou. 

Novembrový záver na domácom ihrisku im nevyšiel podľa ich 

predstáv,  po poslednom zápase s juniorkou Tatrana Prešov 

im poriadne zhorklo v ústach a blen budú určite cítiť aţ       

do Vianoc. Po víťazstve v Humennom sme avizovali, ţe 

vydareným záverom jesennej časti III. ligy by si Slovan mohol 

výrazne zlepšiť situáciu v tabuľke, aj keď ho čakali silní súperi 

z Vranova a Prešova.  

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk


Spravodajca mesta Giraltovce  

 

34 

 

Súboj s Vranovom mal veľmi dobrú úroveň a aj výkon 

Giraltovčanov bol výborný, nezlomil ich ani inkasovaný lacný 

gól uţ v 9. minúte. Treba povedať, ţe Petrovi Štefánikovi sa to 

stáva naozaj veľmi zriedkavo. Chlapci však za svojho kapitána 

príkladne zabojovali a dokázali zaznamenať viac ako len jeden 

obligátny gól. Najprv agilný Erik Tomko a potom v posledných 

sekundách Jakub Verčimák zaistili svojmu muţstvu cenné tri 

body. 

Ak si priaznivci Slovana mysleli, ţe podobný nervydrasajúci 

duel uţ tak skoro neuvidia, tak sa veľmi mýlili. Uţ ďalšie 

stretnutie s lídrom súťaţe ukázalo, aký je futbal 

nevyspytateľný a často zdecimuje kolektív, ktorý si to 

nezaslúţi. Giraltovčania do súboja s mladými Prešovčanmi 

vloţili všetky svoje sily, ţiaľ,  ani tentoraz to nestačilo na 

výhru a stalo sa tak uţ vo štvrtom domácom zápase. Rýchly 

úvodný gól Stanislava Pankucha hráčov Slovana upokojil, 

hrali pozorne a čakali na svoju príleţitosť. Tá prišla uţ                 

v prvom polčase a domáci mali moţnosť zahrávať pokutový 

kop. K lopte sa postavil Ján Čabala, ale jeho strelu brankár 

Prešova zneškodnil. To však nebolo všetko. V druhom polčase 

sa situácia zopakovala a druhý pokutový kop z kopačky 

Lukáša Vojtu skončil na brvne. Chýbali centimetre... A aby 

neobyčajnej smole nebol koniec, tak hostia po tej odrazenej 

lopte od brvna z protiútoku vyrovnali. Neuveriteľné, čo 

poviete? Stačilo, aby lopta z jedenástky preletela ponad 

bránku a vyrovnávajúci zásah by sa neuskutočnil. Chýbali 

centimetre...Navyše prišli hostia o vylúčeného kapitána, aby        

v závere strhli víťazstvo na svoju stranu. Na  šľaktrafenie, čo 

poviete? Giraltovčania neboli za svoj obetavý výkon odmenení 

po zásluhe aspoň jedným bodom, avšak môţu si spytovať 

svedomie, ţe sa nepoučili z prehry s Veľkými Revištiami. 

Celkový zisk 25 bodov a umiestnenie na ôsmej priečke nie 

je zlé. Samozrejme,  tých bodov na konte malo byť viac, ale za 

12 strelených gólov sa viac čakať nedá. Moţno v jarnej časti.  

Nakoniec potešujúca informácia. Jakub Verčimák za svoje 

kvalitné výkony bol odmenený nomináciou do Jedenástky 

roka 2014. S piatimi gólmi najlepší strelec Slovana si takúto 

poctu naozaj zaslúţil. 

 ( md ) 
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Posledný tohtoročný zápas 

giraltovského Slovana s 

rezervou Tatrana Prešov 

priniesol nielen výborný futbal s 

neopakovateľnými zvratmi, ale 

vyvolal aj mnoţstvo otázok 

ohľadom premieňania 

pokutových kopov futbalistami 

Giraltoviec. Je to logické, 

pretoţe práve v tomto stretnutí 

Giraltovčania nepremenili aţ 

dve jedenástky. Zalistovali sme 

v dostupných zdrojoch a 

jednoznačne z nich vyplýva, ţe v 

prospech Slovana bolo 

odpískané veľké mnoţstvo 

jedenástok, najmäv v domácom 

prostredí. Zoznam strelcov je 

veľmi dlhý, od J. Sabola,             

J. Kuseka, T. Končára, E. 

Matiho st., J. Hermanovského, 

J. Krajčíka, P. Paľu, F. 

Bandţáka, J. Vojtu, J. Ivana, J. 

Matiho ml. a J. Čabalu aţ po L. 

Vojtu. Samozrejme, do tohto 

zoznamu patria ešte aj ďalší 

hráči . Všetkých sa nedá 

menovať. Po vyhodnotení 

všetkých informácií môţme s 

určitosťou konštatovať, ţe 

najúspešnejší exekútor  bol 

dlhoročný kapitán Slovana 

Pavol PAĽA, ktorý sa k bielemu 

bodu postavil viac ako 50-krát a 

z toho sa evidujú štyri 

neúspešné pokusy. Tie úspešné 

priniesli Slovanu mnoţstvo 

dôleţitých bodov a 

jednogólových víťazstiev. V 

ročníku 1981/82 bol najlepším 

strelcom Giraltoviec, keď 

premenil 13 pokutových kopov. 

Na tému jedenástok sme sa 

porozprávali práve s touto 

ikonou giraltovského futbalu. 

 

AKÁ BOLA TVOJA 

FUTBALOVÁ KARIÉRA? 
 
Začínal som medzi ţiakmi a 

neskôr som hrával za 

dorastencov. Zišla sa tam 

výborná partia a vybojovali sme 

postup do krajských 

majstrovstiev. Uţ ako 

dorastenec som dostal 

príleţitosť v A muţstve, ale 

odišiel som študovať do Nitry a 

celý čas som hrával za Vráble, 

ktoré neskôr hrali v II. lige. 

Počas vojenčiny som hral za 

Duklu Vyškov a za Giraltovce 

potom od sezóny 1975/76 aţ  

do ročníka 1985/86. Aktívnu 

činnosť som ukončil vo februári 

1986.  Vtedy ma totiţ na 

členskej schôdzi zvolili za 

predsedu poľnohospodárskeho 

druţstva. Som rád, ţe som 

mohol hrať so skvelými 

futbalistami a mnohí vo futbale 

dosiahli úspechy aj v rámci 

najvyššej súťaţe. 

 

KEDY SI SA DOSTAL         

K POKUTOVÝM KOPOM? 
 
Keď som sa vrátil               

do Slovana, tak zo začiatku 
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jedenástky kopali hlavne 

útočníci. V istej dobe sa však 

nedokázali z penált presadiť, 

tak prišiel rad na mňa a ja som  

potom na dlhý čas nikoho k 

tomu nepustil. Tréneri asi 

videli, ţe mi to ide, tak ma to 

nechali kopať aţ do konca. 

 

AKÝMI ZÁSADAMI SI SA 

RIADIL PRI ICH REALIZÁCII? 
 
Tak bolo to hlavne o 

zodpovednosti. Bol som určený 

na kopanie jedenástok a 

uvedomoval som si, ţe mi všetci 

veria a ja ich nesmiem sklamať. 

Pritom mi to nezväzovalo nohy, 

bol som vţdy v pohode. Taktieţ 

mi pomohli chlapci z 

realizačného tímu, ktorí mi o 

jednotlivých brankároch 

podávali informácie. Nebolo 

ľahké vtedy prekonávať 

gólmanov, všetci boli dobrí. 

Preľstiť napríklad Staškovana z 

Kys. Nového Mesta, Zelinku z 

Ruţomberka, Bučeka zo 

Svidníka, Karľu zo Sniny  alebo 

Hanečáka z Bardejova bolo 

veľmi zloţité. Ja som cítil 

dôveru trénerov i spoluhráčov. 

Vtedy neplatila zásada, ţe kope 

ten, ktorý sa cíti na pokutový 

kop. V piatok pred zápasom po 

tréningu som pravidelne 

nacvičoval pokutové kopy aspoň 

50x. Takţe ja som vlastne uţ 

v piatok vedel, ţe prípadnú 

penaltu budem zahrávať ja.  

 

NA KTORÉ PENALTY 

SPOMÍNAŠ RÁD A NA KTORÉ 

BY SI NAJRADŠEJ ZABUDOL? 
 
Tak predovšetkým pri 

postupe do krajských 

majstrovstiev som proti béčku 

Humenného (3:1) kopal tri 

jedenástky a všetky som 

premenil. O týţdeň predtým 

v Sabinove nariadil rozhodca 

pokutový kop proti domácim v 

poslednej minúte. Bol som 

úspešný, vyhrali sme 1:0. O tri 

roky neskôr v boji o postup v 

Budkovciach (1:0) mal Joţo 

Goliáš mnoţstvo šancí a 

nakoniec som to musel hasiť ja 

z penalty. No a jedenástky v II. 

SNL boli všetky náročné a 

všetky premenené ma potešili. 

Najviac však vtedy, keď to bolo 

v tradičných derby zápasoch 

proti Bardejovu. Nerád 

spomínam na zápas v Nacinej 

Vsi. Opäť sa hralo o postup do 

II. SNL. Rozhodca nariadil 

penaltu proti domácim. Brankár 

ho naháňal päť minút po 

ihrisku, aby mi potom 

zadychčaný vystihol strelu k 

pravej ţrdi. Prehrali sme 

0:1.Veľmi ma to mrzelo, ale bol 

to najväčší adrenalín v kariére. 

Búrlivé prostredie ako v Juţnej 

Amerike. Dve jedenástky som 

nedal proti Vranovu, doma i 

vonku, ale prekonať stokilového 

brankára sa proste nedalo. No 

a doma mi to nevyšlo proti 

Spišiakom 1. mája pred veľkou 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

37 

 

návštevou, keď som tesne minul 

bránku. Prehrali sme tieţ 0:1 

 

AKO BY SI ZHODNOTIL 

DVE NEPREMENENÉ 

JEDENÁSTKY PROTI 

PREŠOVU? 
 
Je to veľká škoda, pretoţe 

stačil jeden presný zásah a 

výsledok pre Slovan by bol iste 

priaznivý. Tú prvú penaltu si 

Ján Čabala nevyhodnotil 

správne. Neuvedomil si, proti 

akému brankárovi stojí. Ten 

chlapec je odmalička trénovaný,  

preto by som zvolil maximálne 

zodpovedný prístup. To 

znamená, ţe on ako skvelý 

ľavák mal vyuţiť túto svoju 

silnú stránku a napáliť mu to 

do opačného rohu prízemnou 

strelou. Verím, ţe ak by trafil 

bránku, gól by dal. Keď išiel 

kopať druhú jedenástku Lukáš 

Vojta, stal som za bránkou a 

zakričal som mu, aby mu to dal 

po zemi. Počas zápasu som si 

všimol, ţe zákroky na zem mu 

nevoňali. Ţiaľ, Lukáš ma asi 

nepočul a napálil to prudko 

hore, avšak trafil len brvno, aj 

keď  gólman bol uţ  prekonaný. 

Futbal je uţ taký a aj 

renomovaným svetovým hráčom 

sa to občas stane. Bol to veľký 

tlak a naši chlapci ho nezvládli. 

  

Za odpovede sa poďakoval 

 Miroslav Deutsch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pavol Paľa práve strieľa z pokutového kopu víťazný gól proti Šarišským 

Michaľanom v roku 1981 
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Pod vplyvom medoviny si návštevníci z trhov odnášali rôzne suveníry.   

Mária Osifová 
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