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Milí čitatelia! 
Dni plné slnka, tropických horúčav postupne vystriedali svieže 

chladné rána a skoré súmraky. Všetci vieme, že sa končí leto a pri-
chádza jeseň. Sme na začiatku dní nového obdobia. Čas, keď každý 
z nás nabehol na prázdninový a dovolenkový režim sa skončil. 

Aj naše mestečko počas letných mesiacov žilo uvoľneným, ho-
rúcim tempom, v najväčších páľavách pôsobilo ako vyľudnené. 
Slnko, striekajúca fontána, deti pobehujúce po námestí, prechádz-
ky rodín, návštevy našich rodákov, ktorí odišli žiť inam, nákupné 
tašky plné melónov a iného ovocia, ranné nákupy gazdiniek s plá-
nom, čo dnes zavaríme... to je každoročný scenár prázdnin našich 
občanov. A nezabúdajme na to množstvo turistických áut rôznych 
poznávacích značiek nielen zo Slovenska. Tie taktiež k tomu pat-
ria. 

Je to však za nami. Dni a mesiac sa posunuli. V kalendári sa za-
čal september. Takže aj režim dňa v Giraltovciach sa zmenil. Ráno 
sú chodníky plné žiakov kráčajúcich do škôl. Všetci si zvykáme 
na svoje obvyklé činnosti. Deti do školy, dospelí do práce. Potom 
rýchlo domov, venovať sa ostatným povinnostiam. Babky a ded-
kovia zrazu nemajú postarané o program. Ich domčeky sú teraz 
tiché miesta s tikajúcimi hodinkami. Môžu sa venovať sami sebe 
a svojim záľubám. 

Dni budú čoraz kratšie, a tak môžeme spomínať na dni grilo-
vačiek, leňošenia pri vode alebo iné aktivity. Zdá sa, že to ubehlo 
rýchlo. Milovníci slnka a tropických dní by najradšej vrátili čas 
a milovníci jesene sa tešia na opadané lístie, vietor vo vlasoch. 
Všetko má svoje čaro, nemyslíte? 

Prajeme Vám, aby ste tento prechod z leta do jesene, z prázdnin 
do školských lavíc, z dovoleniek do práce zvládli v pokoji, bez stre-
su a námahy. September má tiež svoje čaro, či už v prírode alebo 
v rodinách. Každý z nás sa vráti k svojim povinnostiam, a o to viac 
si spolu potom užívame chvíľky voľna doma pri teplom čaji alebo 
na prechádzke v lese plnom šuštiaceho lístia. 

Vaša redakcia



2 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Mestská polícia informuje

•	 Mestská polícia 11. 6. 2015 na ZŠ v Kračúnovciach vykonala besedu 
pre 44 žiakov 9. ročníka na tému drogových závislostí.
•	 Priestupok	proti	občianskemu	spolunažívaniu,	ktorého	sa	dopustil		
K.	Š.	z	Giraltoviec,	vybavila	MsP	uložením	blokovej	pokuty.
•	 Voľný pohyb psa a jeho následný odchyt 12. júna 2015 vybavila hliadka 
MsP napomenutím s prihliadnutím na okolnosti.
•	 Za	 porušenie	 ukotvenia	 okrasnej	 gule	 na	 chodníku	 pešej	 zóny		
pred	predajňou	Orange	19.	júna	2015	a	25.	júna	2015	uložila	hliadka	MsP		
v	oboch	prípadoch	blokovú	pokutu.
•	 V popoludňajších hodinách 20. júna 2015 v Parku mieru došlo k poško-
deniu stĺpu verejného osvetlenia na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu 
vyšetrovania.
•	 V	nočných	hodinách	toho	istého	dňa	vykonala	hliadka	MsP	prevoz	
podnapitej	osoby	do	miesta	bydliska	z	dôvodu	všeobecnej	bezpečnos-
ti.
•	 V súvislosti s príchodom letných prázdnin vykonala MsP na ZŠ v Kračú-
novciach pre 94 žiakov 8. a 9. ročníka dve besedy na tému Bezpečné prázd-
niny.
•	 V	 čase	 služby	 1.	 júla	 2015	 vo	 večerných	 hodinách	 hliadka	 MsP		
na	Záhradnej	ulici	v	lokalite	Dolina	spozorovala	požiar	trávy	a	konárov.	
Požiar	 bol	 lokalizovaný	 prostredníctvom	 HaZZ	 Giraltovce	 oznamom		
na	linku	150.
•	 Operačným strediskom linky 158 bola vyslaná hliadka MsP do centra 
mesta v nočnej dobe 7. júla 2015 z dôvodu rušenia nočného pokoja. Vec 
vybavená na mieste napomenutím s použitím výzvy.
•	 Rozpory	vo	veci	občianskeho	spolunažívania	v	susedskom	vzťahu	
15.	júla	2015	na	Kukučínovej	ulici	vyriešila	hliadka	MsP	na	mieste	do-
hovorením.	 Mgr. Ondrej Cina

8. september 1767 – 
vo Veličnej sa narodil 

Michal Staník

Z rodnej Oravy sa po štúdiu teológie do-
stal v roku 1787 ako evanjelický farár 
na východné Slovensko do Chmeľova. 

V roku 1808 prichádza do Giraltoviec už 
vo funkcii šarišsko-zemplínskeho seni-
ora. Práve za jeho pôsobenia bola veža 
giraltovského evanjelického kostola 
nadstavaná a namiesto renesančného 
vzhľadu dostala klasicistickú podobu. 
Postavená bola tiež nová ľudová škola. 

Kalendárium osobností z dejín Giraltoviec
S E P T EMBER
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Staník ešte pred príchodom do Giralto-
viec písal teologické a mravoučné spisy. 
Okrem nich v roku 1799 napísal His-
toriu nábožných ceremonií a obyčajů. 
V roku 1801 vytvoril dokonca dve diela 
s religionistickým zameraním – Mytho-
logiu Egypťanů jako grunt všech jiných 
mythologií a tiež Mythologiu Řeků a Ři-
manů. Staník bol veľkým propagátorom 
pestovania zeleniny, ovocia a chovu 
včiel medzi pospolitým ľudom. Z nem-
činy preložil Včelársky katechizmus pře 
naučení obecného lidu od J. L. Christa 
(1796) a zostavil Krátky výtah z nau-
čení o prirozeném opatrování včél slo-
ženého od Jana Woyssa (1798). Napísal 
tiež Krátke a na zkoušenosti založené 
naučení ovocné stromy a záhradné rost-
liny pře domovní a kuchynské potřeby 
vyvodit a obchodit (1798). V giraltov-
skom regióne pomáhal zakladať sady, 

v ktorých učil roľníkov štepiť ovocné 
stromy. Kráľovská uhorská miestodrži-
teľská rada v Budíne mu v roku 1812 
adresovala pochvalné uznanie za jeho 
prínos v boji proti čiernym kiahňam. 
Michal Staník bol osvietenským, vše-
stranne zameraným učencom prelomu 
18. a 19. storočia, ktorý v jednej oso-
be spájal kňaza a teológa, religionistu 
a historika, pomológa a včelára, autora 
početných spisov, prekladateľa i ľudo-
výchovného pracovníka. V Giraltov-
ciach, kde pôsobil štrnásť rokov, zomrel 
(+1822) a tu je aj pochovaný. Žiaľ, jeho 
hrob na mestskom cintoríne sa nám ne-
zachoval. Pri evanjelickom kostole bola 
pred troma rokmi zasadená pamätná 
lipa, ktorá by nám ho mala aspoň takto 
symbolicky pripomínať.

Titulná strana druhého vydania knihy Bienenka-
techismus für das Landvolk (1793) od nemeckého 

autora Johanna Ludwiga Christa. V roku 1796 
preložil do češtiny jej prvé vydanie Michal Staník 

(Zdroj: Bayerische StaatsBibliothek digital)

Klasicistická veža evanjelického kostola v Giraltov-
ciach na zábere z tridsiatych rokov 20. storočia. 

Túto podobu dostala za účinkovania farára-seniora 
Michala Staníka v roku 1810 

(Zdroj: archív Adriána Eštoka)  
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11. september 1877 –  
v Košiciach zomrel  

Ján Tomaško

Rodák z Giraltoviec (*1819) pôsobil 
od roku 1842 v Košiciach ako slovenský 
evanjelický učiteľ. V tom čase mali ko-
šickí evanjelici väčšiu nemeckú a men-
šiu slovenskú ľudovú školu. Tomaško-
vu jednotriedku navštevovalo niekedy 
viac, inokedy menej ako dvadsať žiakov. 
Dôležité ale je, že ich vyučoval po slo-
vensky. Dôkazom toho, že ho zaujímal 
pohyb v národnom hnutí, bolo aj roz-
širovanie Žiadostí slovenského náro-
da vydaných v máji 1848 štúrovcami 

v Liptovskom Mikuláši. Za túto činnosť 
skončil v novembri revolučného roku 
1848 v košickej väznici. Ocitol sa tam 
so spisovateľom a košickým katolíckym 
kňazom Jonášom Záborským, s ktorým 
bol už predtým v kontakte. Z väze-
nia sa dostali v novembri po príchode 
vojsk cisárskeho generála Franza von 
Schlicka do mesta. Aj keď informácií 
o Tomaškovi je pomerne málo, vieme, 
že po skončení revolúcie 1848/1849 
pôsobil aj naďalej ako učiteľ s biednym 
platom vo svojej slovenskej jednotried-
ke až do smrti. Pochovaný bol na košic-
kom evanjelickom cintoríne na Žriedlo-
vej ulici.

Mgr. Adrián Eštok

Počas	dopoludnia	prvej	augustovej	soboty	minulého	mesiaca,	za	pek-
ného	slnečného	dňa,	sa	parkovisko	v	pešej	zóne	pred	Mestským	úra-
dom	v	Giraltovciach	zaplnilo	vyše	siedmimi	desiatkami	áut	a	motocyk-
lov,	ktoré	jazdili	po	našich	cestách	v	druhej	polovici	minulého	storočia.

Ako nám prezradil organizátor celého podujatia Ivo Jackanin, toto podu-
jatie bol 5. ročník stretnutia historických motorových vozidiel a motocyklov 
PARTIZAN OPEN SK, ktorý pravidelne organizujú v okrese Svidník. V Giral-
tovciach si dali zraz prvýkrát. Na tohtoročnom stretnutí sa majitelia pochválili 
historickými autami vyrobenými od konca druhej svetovej vojny až do rokov 
záveru minulého storočia.

Akcie sa zúčastnilo mnoho obyvateľov nášho mesta, ktorí mohli obdivovať 
historické vozidlá mnohých značiek a typov. Tí starší si ešte pamätajú mno-
ho z nich, ako jazdili po našich cestách a mladší návštevníci mohli obdivovať 
autá, ktoré sa svojou krásou a výkonom motorov môžu smelo porovnávať  
aj s tým súčasným.

Najstaršie autá, ktoré mohli návštevníci obdivovať, boli pekné čierne citro-
eny s klasickou karosériou. Najstarší bol vyrobený v roku 1948. Je to Citroen 
11 BN Traction Avant s objemom valcov 1 911cm2, s výkonom motora 33 kW 
a manuálnou 3- stupňovou prevodovkou. Pri svojej prevádzkovej hmotnosti 
1 220 kg (najvyššia prípustná 1 550 kg) dosahoval aj na dnešnú dobu úcty-
hodnú maximálnu rýchlosť vyše 130 km/hod. Z toho istého roku pochádza  
aj klasická sanitka, slúžiaca v našom zdravotníctve v päťdesiatych a šesťde-
siatych rokoch 20. storočia.

Prehliadka motoristickej histórie v Giraltovciach 
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Prišli aj legendárny trojkolesový zaplachtovaný velorex a stále elegant-
ná klasika - oktávia, ktorá bola v čase svojej najväčšej slávy považovaná  
za jedno z najkrajších áut nielen v Európe, ale aj na svete. Svojou povestnou 
eleganciou očaril aj jasno svetlozelený citroen vajíčko. 

Zaujal aj žigulik vo farbách bývalej verejnej bezpečnosti, ktorý niesol sym-
boliku armádnej tankovej inšpekcie. No obdivované boli aj mercedesy a alfa 
romeo, ktoré brázdili cestné komunikácie pred päťdesiatimi až šesťdesiatimi 
rokmi. A takto by sme mohli pokračovať vo vyratúvaní zúčastnených histo-
rických motoristických krásavcov aj ďalej.

Bohatá bola aj kolekcia motocyklov, kde prevažovali červené čezety vyrá-
bané v Čechách. Medzi nimi bol najstarší vyrobený v roku 1958.

Ako nám povedali organizátori stretnutia veteránov, najďalej to mal k nám 
majiteľ jediného reprezentanta nákladiakov, modravej Pragy RN, ktorý je  
od Rimavskej Soboty.

Podujatie oficiálne otvorili svojimi príhovormi Ivo Jackanin a primátor 
nášho mesta Ján Rubis, ktorý odštartoval jazdu vozidiel po okruhu cez obce 
nášho obvodu do Raslavíc a Marhane. Jazda vyvrcholila v Parku mieru  
v Giraltovciach.

Odtiaľ kolóna historických vozidiel zamierila do Svidníka. Druhý deň za-
mierili cez Medzilaborce a Kalinov do Breznice, kde 5. ročník stretnutia vete-
ránov Partizán Open SK vyvrcholil obedom v motoreste. 

Text: PhDr. František Džalai 

Primátor mesta spolu s orga-
nizátorom I. Jackaninom pri 
odovzdávaní ceny majiteľovi 
vozidla, ktoré najviac zaujalo.

Foto: Rozália Fuzériová
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KOMUNITNÉ CENTRUM UVIEDLI  
DO PREVÁDZKY

V  dovolenkovom  čase  tohoročného  leta  otvorili  v  našom meste,  v  dvore 
„komunálnych služieb“ novovybudované Komunitné centrum pre giraltov-
ských Rómov. Otváraciu stuhu prestrihli pracovník z úradu splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre rómsku problematiku Stanislav Cina, pri-
mátor mesta Ján Rubis a jeho zástupkyňa Slávka Vojčeková. 

Po prestrihnutí stuhy si prítomní prezreli novootvorené priestory centra. Okrem 
najväčšej miestnosti, kde sa môžu organizovať rôzne semináre, stretnutia, ško
lenia a podobné akcie sú tu aj priestory na praktické vykonávanie rôznych čin
nosti. V seminárnej miestnosti sú umiestnené počítače, kde sa môžu záujemcovia 
oboznamovať s modernou informačnou technikou a technológiami. Na praktické 
využitie a vykonávanie hygienických návykov je  tu priestor so sprchou, umý
vadlami, toaletou a iným sanitárnym vybavením. Nechýba ani dobre vybavená 
kuchynka, kde si môžu záujemkyne skúšať rôzne recepty a prípravu jedál.
Dôležitou súčasťou nového centra sú aj kancelárske miestnosti, kde našli nové 

pracovné priestory komunitní pracovníci a riaditeľka Janette Bučková. (V niek
torom z nasledujúcich vydaní Spravodajcu mesta Giraltoviec pripravíme s ňou 
riport o prvých skúsenostiach z činnosti Komunitného centra.)
Prítomným pracovníkom centra na čele s riaditeľkou a účastníkom slávnost

ného  otvorenia Komunitného  centra  sa  prihovorili  primátor  Ján Rubis  a  hosť 
Stanislav Cina, ktorí  informovali o výstavbe centra a o zámeroch, ktoré by sa 
mali v centre realizovať. Zaželali pracovníkom centra a všetkým ktorí sa budú 
v centre pri rôznych príležitostiach stretávať a vykonávať činnosť, aby tu strávili 
zmysluplne čas a získavali čo najviac nových poznatkov, skúsenosti, zručnosti 
a návykov. 
Prítomným sa prihovoril aj ďalší hosť z agentúry Ministerstva práce, sociál

nych  vecí  a  rodiny  Slovenskej  republiky,  koordinátor  pre  Komunitné  centra 
na Slovensku Anastazij Mamot, 
ktorý  hovoril  o  zabezpečovaní 
výstavby  centra  a  informoval 
o danej problematike z pohľadu 
centrálnych  orgánov.  Zaželal 
pracovníkom centra a všetkým, 
ktorí ho budú navštevovať, aby 
sa  im práca darila a čas, počas 
ktorého tu budú, aby naplnil ich 
predstavy  a  očakávania  a  bol 
pre nich čo najužitočnejší.

Text a foto: 
PhDr. František Džalai

Komunitné centrum prestrihnutím stuhy uviedli do pre-
vádzky (sprava doľava) S. Cina, S. Vojčeková, J. Rubis
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Giraltovčania slávili dožinky 
V Giraltovciach bol ďalší ročník dožinkovej akcie, ktorá sa slávi  

po skončení žatvy. Jej súčasťou je pečenie chleba, mlátenie obilia a po-
ďakovanie sa za úrodu. Občania mesta aj návštevníci z okolia mali vstup 
úplne zdarma.

V nedeľu 23. augusta sa v giraltovskom amfiteátri v Parku mieru usku-
točnila dožinková slávnosť. Pilotný vlaňajší ročník sa konal v spolupráci 
s poľským družobným mestom Ustrzyky Dolne v rámci projektu Hľadanie 
spoločných koreňov s veľkým investičným projektom. Keďže naše mesto 
zachováva tradície, akcia sa dočkala pokračovania. Bezplatná celodenná 
akcia mala aj po druhýkrát úspech. Spoluorganizátori dožinkovej sláv-
nosti v našom meste boli obce Kuková, Lužany pri Topli, Brezov, Lascov 
a Marhaň, Agroslužby VK Giraltovce, spol. s.r.o, Oragro-V s.r.o Marhaň, 
Strojspol s.r.o Kuková, Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov 
a Poľnohospodárske družstvo Lascov. 
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Chlieb ako dar života
Podujatie sa začalo dopoludnia slávením ekumenickej pobožnosti 

kňazmi troch farností – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej.  
Pred zrakmi modliacich sa vyzdvihli dôležitosť chleba, ktorý je pre kaž-
dého z nás darom a spoločne poďakovali za „Božiu“ úrodu. Popoludní 
prebiehal hlavný program, súčasťou ktorého boli ukážky mlátenia obi-
lia a pečenia chleba i pekárenských výrobkov, ktoré napiekla giraltovská 
pekáreň. Starodávnu mláťačku mladá generácia nepozná a preto s obdi-
vom sledovali celý program. Tieto podujatia sú nielen minulosťou, ale 
aj pretrvávaním zvykov starých otcov a mám. To že je chlieb pre náš život 
veľmi dôležitý, dokazujú staré zvyky, napríklad že ho núkajú pri návšte-
vách významných hostí miest spolu so soľou. Dodnes sa zachováva spolu 
s ním značenie krížika na chlieb. Nechýbali dožinkové vence. V kultúrnom 
programe vystúpili domáce súbory Topľan, Toľanky. Okrem nich ho sprí-
jemnili Doplnotopľanskí heligonkári, Dedinská folklórna skupina Lasco-
viani a ľudová rozprávačka Araňa, ktorá zabavila všetkých účastníkov. 

Autor: Martina Cigľárová, foto: Ladislav Lukáč

V rámci letných putovačiek som opäť navštívila svojich blízkych priateľov 
v Giraltovciach. A urobila som dobre. Okrem sobotňajšej spomienkovej akcie 
v Kobylniciach som absolvovala príjemnú dožinkovú slávnosť vo vynovenom 
amfiteátri v Parku mieru. Dopoludnia sa konala ekumenická pobožnosť, kto-
rej ústredná téma bola výzva Buďme bohatí v Bohu, za účasti predstaviteľov 
troch cirkví – Rímskokatolíckej, Evanjelickej a. v. a Gréckotolíckej.

Požehnanie plodov zeme, poďakovanie za úrodu a prosba o úspešné zavŕ-
šenie poľnohospodárskych prác už celé stáročia tvoria súčasť dňa zasvätené-
ho dožinkám. Vážny, duchovný rozmer sa v tento deň prelína s ľudovými tra-
díciami, tanečnou zábavou a spevom. Nebolo to iné ani v Giraltovciach, kde 
po ekumenickej pobožnosti a prestávke na obed o pol druhej popoludní vy-
tryskol prameň radosti, zábavy a zaujímavých ukážok vývoja mlátenia obilia. 

 Po krátkych príhovoroch primátora mesta Mgr. Jána Rubisa a predstavi-
teľov družobných miest z Poľska sa návštevníkom predviedli folklórny súbor 
Topľan, ženská spevácka skupina Topľanky, Dolnotoplianski heligonkári, de-
dinská folklórna skupina Lascoviani a ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. 
Mimochodom, ešte som sa nestretla s tým, že by sa na podujatí podobného 
rangu udialo niečo také ako standing ovations. Tu sa to stalo a potlesk posto-
jačky si vyslúžil práve folklórny súbor Topľan.

 Dnes, keď už nie je veľký rozdiel medzi životom vo veľkom meste, menšom 
meste či na dedine, sú čoraz atraktívnejšie a vzácnejšie aj autentické ukáž-
ky niekdajších domácich, remeselníckych alebo poľnohospodárskych prác. 

Standing ovations for Giraltovce
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Preto keď primátor mesta pozval prítomných, aby sa presunuli na miesto, 
kde sa bude mlátiť obilie, len veľmi málo miest na sedenie ostalo obsadených. 
Od mlátenia cepmi cez mechanickú drevenú mláťačku a kombajn z päťde-
siatych rokov minulého storočia až po majestátny superkombajn dneška sme 
mohli zmapovať obdobie presahujúce sto rokov.

Počasie nás síce v dopoludňajších hodinách trošku postrašilo niekoľkými 
kvapkami dažďa, ale napokon bolo opäť slnečno a teplo. Nebyť dožiniek,  
až by človek ľutoval, že poriadne nespŕchlo. 

Poviete si – o čom to tu tá náhodná návštevníčka nášho mesta píše?
Nuž, azda aj o tom, že už stačila navštíviť mnoho miest, mestečiek i dedín, 

že absolvovala takmer nespočítateľné množstvo kultúrnych a spoločenských 
podujatí (a pomerne dosť ich aj organizovala), ale táto giraltovská nedeľa  
23. augusta 2015 ju „dostala“ vysokou úrovňou organizácie, perfektne zvlád-
nutou logistikou, príjemným prostredím, výborným ozvučením, usmievavým 
tímom organizátorov a poskytovateľov služieb i príjemným a zábavným 
programom. Nikde žiadna nervozita, zmätok, napätie. Všade poriadok a čis-
to... Jednoducho, každý vedel čo a kedy má urobiť. Navyše, podujatia tohto 
typu sa vždy dejú tak, že ich realizáciu majú na starosti amatéri a dobrovoľní-
ci. V Giraltovciach som mala pocit, že tu aj tí, čo majú na starosti odpratávanie 
smetí, prešli tvrdým odborným školením, kde ich naučili, že úsmev je jeden 
z najdôležitejších prvkov komunikácie...
Čo	dodať	na	záver?
Azda len toľko, že žiaden takýto deň by sa nemohol uskutočniť bez spon-

zorskej podpory. Preto aj v mene obyvateľov mesta chcem vyjadriť vďaku 
Ormix, s. r. o., za vynikajúce tradičné koláče a viaceré druhy chleba, ako aj 
spoločnosti Agroslužby VK Giraltovce za výbornú varenú kukuricu. Týchto 
dobrôt sa mohli prítomní najesť dosýtosti, lebo boli, celkom v rozpore s du-
chom dnešných čias, grátis. Barbara Turčíková 

Sobota 22. augusta sa niesla v znamení tradícií. Patrila totiž stretnutiu troch 
generácií v najjužnejšej obci okresu Svidník a zároveň najmenšej obci mikro-
regiónu Topoľa, v Kobylniciach, kde sa začal písať príbeh tejto novej tradície. 
Pri pamätníku partizánskej skupiny Čapajev, ktorý vlani pri príležitosti osláv 
70. výročia SNP vybudovala základná organizácia SZPB, sa stretli dedovia ako 
priami účastníci II. svetovej vojny a SNP, ich deti, žijúce v období socialistické-
ho štátu a v čase zrodu demokracie a napokon tretia generácia – deti týchto 
detí, ktoré už pomaly zabúdajú na vojnové udalosti a poznajú len výdobytky 
dnešnej doby. Treba zdôrazniť, že členovia ZO SZPB v Giraltovciach vybudova-
li pamätník svojpomocne, zo zdrojov svojich členov a niekoľkých sponzorov. 
Podobne to bolo aj s organizáciou prvého stretnutia troch generácií. Napriek 

Stretnutie troch generácií – nová kapitola spomienok
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tomu však veríme, že ich elán a chuť prinesú plody v podobe aj ďalších ta-
kýchto aktivít v našom regióne. ZO SZ PB už nadviazala partnerský vzťah nie-
len so samosprávami, ale i s MAS Topoľa, občianskym združením, ktoré v ce-
lom procese premeny regiónu na atraktívnu, turistami vyhľadávanú lokalitu 
zohráva nezastupiteľnú úlohu.

Históriu a súčasnosť obce, ako aj program celého dňa, prítomným priblížil 
Ing. Ľubomír Filo, tajomník ZO SZ PB v Giraltovciach.

Počas takmer 690-ročnej histórie sa toho v Kobylniciach udialo veľa. Obec 
dala svetu napríklad otca Alexija Tótha, ktorého Americká pravoslávna cirkev 
v roku 1994 vyhlásila za svätého. Narodil sa tu i gréckokatolícky kňaz Mons. 
Juraj Billý, ktorý svoju kňazskú službu vykonával medzi krajanmi v Amerike. 
Z Kobylníc aj dnes pochádza niekoľko významných osobností pôsobiacich 
v školstve, stavebníctve či poľnohospodárstve. V súčasnosti je hlavný cieľ 
zmeniť tvár obce a jej postavenie využitím prírodných a spoločenských pod-
mienok s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu v obci a jej okolí. 

Oficiálna časť programu sa začala o jedenástej hodine pietnou spomienkou 
a položením vencov vďaky k pamätníku partizánskej skupiny Čapajev za účasti 
riaditeľa Konzulátu Ruskej federácie v SR Ota Saboa a tajomníka konzulátu 
Jozefa Soloka. Ďalšie vence položili predstavitelia mesta Giraltovce, zástupco-
via Oblastného výboru SZ PB, predstavitelia ZO SZ PB z Petroviec, Stropkova 
a obce Matiaška, ako aj predstavitelia ostatných spoločenských organizácií.

Historické súvislosti a význam odkazu skupiny Čapajev v tunajšom regióne 
vo svojich príhovoroch priblížili Ing. Ján Uhrík, člen ÚV SZ PB, starosta obce 
Kobylnice František Vojček a predseda ZO SZPB v Giraltovciach Vladimír Osif. 
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Tí, čo sa chceli dozvedieť viac o histórii a menej známych okolnostiach pro-
tifašistického odboja v našom regióne, mohli využiť osobnú prítomnosť histo-
rika Jozefa Rodáka z oblastného výboru SZ PB vo Svidníku.

Program stretnutia spestrili šarišské ľudové melódie v podaní mládežníckej 
skupiny Destel, ženských speváckych skupín Herlica z Petroviec a Topľanky 
z Giraltoviec, ako aj vystúpenie harmonikára Ondreja Majera. Veršami básni-
ka Milana Lajčiaka sa prítomným hosťom i domácim prihovorila Alena Kme-
cová z Giraltoviec a členovia Klubu vojenskej histórie z Prešova predviedli nie-
koľko ukážok dobových zbraní a spojovacej techniky. 

Boli by sme radi, keby sa tieto stretnutia aj v nasledujúcich rokoch natrva-
lo zapísali do kalendára kultúrnych a spoločenských aktivít nielen obyvate-
ľov Kobylníc a mikroregiónu Topoľa, ale aj mesta Giraltovce. Veď aj dedovia 
mnohých z nich boli priami účastníci odbojových aktivít partizánskej skupiny 
Čapajev.

Na záver, ako v každej dobrej spoločnosti, sa patrí vyjadriť vďaku a uzna-
nie tým, ktorí spomienkové stretnutie podporili finančne, materiálne alebo 
svojou prácou, a to firme AUTOS-Stanislav Štang, KOMAS, s. r. o., NEZAN, 
s. r. o., Poľovníckemu združeniu LAZY, firme ORMIX, s. r. o., Mestu Giraltov-
ce, MAS TOPOĽA, o. z., obci Kobylnice, neziskovej organizácii VIDIEK a Súk-
romnej strednej odbornej škole v Giraltovciach. 

Ľubomír Filo

DSS Giraltovce ocenili vďaka  
Milanovmu príbehu

Giraltovský Domov sociálnych služieb bol 18. júna ocenený v súťa-
ži Poslanie opatrovať 2015. V kategórii príbehov zaujal najviac z vyše  
40 prihlásených účastníkov Milan (24).

Projekt Poslanie opatrovať 2015 pripravila spoločnosť SCA Hygiene Pro-
ducts s cieľom oceniť náročnú prácu pracovníkov v oblasti sociálnych slu-
žieb, hlavne v pobytových zariadeniach. Na vyhodnotení v Bratislave sa zišlo 
vyše 130 účastníkov z celého Slovenska, ocenenie udeľovali v dvoch kategó-
riách. Prvou bol Príbeh konkrétneho klienta, druhou projekt s názvom Ako 
nám tímová spolupráca pomohla zlepšiť starostlivosť o klientov v našom 
zariadení. Program moderovala Katarína Brychtová. Milanov príbeh ohod-
notili kávovarom a šekom v hodnote 600 eur. Mladíka, ktorý je mentálne 
postihnutý, sprevádza neľahký životný osud. Pochádza z domova, napriek 
strastiam nemyslí na seba a snaží sa pomáhať iným. Potešila ich aj ďalšia 
výhra. V hlasovaní publika za najemotívnejší a najdojímavejší príbeh získali 
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Cenu publika v podobe didaktickej hry určenej pre prijímateľov sociálnej 
služby. Klienti DSS sa nedávno zúčastnili rehabilitačného pobytu. 

PrOJeKT zDôraznil VýznaM SOCiálneJ PráCe 
„Sme nadšení, že sme víťazi. Aj keď svoju prácu nerobíme kvôli tomu, 

aby sme vyhrali,  víťazstvo nás veľmi potešilo a povzbudilo. Naša práca je 
skutočne veľmi náročná a  vyžaduje si vysoké nasadenie. O to máme teraz 
väčšiu radosť. Ocenenie je pre zariadenie motivácia a osobné nasadenie kaž-
dodennej obetavej práce zamestnancov v starostlivosti o zdravie a pohodu 
prijímateľov sociálnej služby,“ uviedla sociálna pracovníčka Zuzana Jurčová. 
„Práve toto ocenenie povedalo to, že aj v takých zariadeniach, ktoré boli vo-
ľakedy „za múrmi“, sa pracuje. Ten klient sa pripravuje na to, aby mohol žiť 
v majoritnej spoločnosti,“ vyjadrila sa v správach RTVS riaditeľka zariade-
nia Slávka Vojčeková. „Vďaka vzájomnej spolupráci a možnosti pravidelného 
kontaktu s personálom v zariadeniach sociálnych služieb sme si uvedomili, 
aká namáhavá a zároveň nedocenená je každodenná činnosť pracovníkov 
v sociálnych a zdravotníckych službách poskytujúcich starostlivosť o svojich 
klientov,“ priblížil obchodný manažér SCA pre inštitučný trh Dušan Udvar-
dy. „Tento rok získali ceny najsilnejšie príbehy a projekt, ktoré ukázali dôle-
žitosť a nezastupiteľnosť úlohy sociálnych pracovníkov v životoch svojich 
klientov. Toto ocenenie patrí pracovníkom z domovov a zariadení sociálnych 
služieb za ich náročnú a často nedocenenú prácu,“ doplnila Monika Culinko-
vá zo spoločnosti Supreme Communication.

Autor: Martina Cigľárová, foto: archív DSS
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PRÍMESTSKÝ TÁBOR CENTRÁČIK 
Letné, najdlhšie prázdniny sú školákmi veľmi očakávané a všetci sa im najviac 

tešia. Sú o to krajšie, ak ich môžu zmysluplne využívať a spoločne s kamarátmi 
tráviť všetky chvíle voľna. Nuda v tomto období prináša nie vždy dobré spomien-
ky na prázdniny. Zmysluplne zaujať prázdninujúce deti majú za úlohu nielen 
rodičia, starší súrodenci či starkí, ale aj mimoškolské zariadenia a niektoré spo-
ločenské organizácie, ktoré vymýšľajú, hľadajú a ponúkajú rôzne pripravené ak-
tivity. Aj CVČ v Giraltovciach, tak ako každoročne, pripravilo zaujímavé aktivity 
a do širokej palety činností v Girlandii zaradilo aj prímestský tábor. Spoločne ho 
pripravilo s pracovníčkami na projekte ÚPSVR pre deti vo veku od šesť do trinásť 
rokov. Tento týždenný tábor s 15 účastníkmi z mesta a okolia pomenovali Cen-
tráčik a tento názov si hneď dali na svoje menovky a namaľovali na tričká. Každý 
deň tohto skvelého tábora - tak ho nazvali deti - mal iný zaujímavý program. 
Boli to dni plné hier, zábavy, poznávania, ale aj aktívneho oddychu. Patrili k nim 
skúška odvahy na horolezeckej stene pod dohľadom odborníka, nenáročná túra 
po náučnom, 2,5 km dlhom chodníku v krásnej prírode v Pavlovciach. Počas 
túry im vedúce pripomenuli nielen to, ako sa majú v prírode správať, ale aj to, 
prečo ju máme všetci spoločne chrániť. Cestou na ranč ku koníkom si deti na-
zbierali zaujímavé kamene, ktoré si potom v Centre vymaľovali. Na ranči sa me-
dzi koníkmi tešili, veď to sú ich obľúbené zvieratká, ktoré ich aj pekne ponosili. 
Zážitky boli pekné nikto sa nebál sadnúť na koníka. Pekný program im pripravili 
aj na Požiarnej stanici v Giraltovciach, kde si deti mohli niektoré činnosti aj vy-
skúšať. Porozprávali im o zásahových akciách, odpovedali na zvedavé otázky 
a vysvetlili deťom, čo všetko dokáže urobiť oheň a ako mu zabrániť a tiež, že 
nepatrí do ich rúk. Deti veľmi zaujíma príroda a aj to, čo v nej žije, preto sme sa 
vydali na výlet do ZOO v Stropkove pozrieť si aj exotické zvieratká. Výlet sme 
zakončili na kúpalisku a tam sa deti vyšantili do sýtosti. Posledný deň v Centrá-
čiku sme sa všetci zmenili na jeden indiánsky kmeň a k tomu sme si postavili aj 
indiánske príbytky na-
zývané típí (indiánske 
stany). Vyrobili sme si 
aj indiánske oblečenie, 
čelenky a luky, zbra-
ne indiánov. Vedúce 
pripravili zaujímavú 
hru hľadanie pokladu 
a mladí Apači sa snažili 
tento poklad nájsť. Bola 
pri tom veľká zábava, 
povzbudzovanie i ra-
dosť pri nájdení ukry-
tého pokladu. Takto 
oblečení aj s vedúcimi 
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za indiánov sme svorne ukončili tábor chutnou opekačkou, tancom a odovzdá-
vaním diplomov za pobyt a aktívnu účasť v tábore. Účastníkom tábora sme 
popriali ešte pekné prežitie zostávajúcich dní prázdnin a dobrý štart do nového 
školského roku. Deti boli skvelé, a preto sa tento týždeň s nimi vydaril. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa na jeho príprave a realizácii podieľali a spríjemnili tým 
deťom niekoľko prázdninových dní.

 Tieto aktivity sa deťom, ale aj nám, veľmi páčili, a preto sa budeme snažiť 
pripravovať ich aj počas iných voľných dní a, samozrejme, aj na budúci rok. 
Pripravíme viac termínov, lebo na tento skvelý tábor máme peknú odozvu a už 
aj nových záujemcov.

Fotografie z tábora a iných letných aktivít nájdete na Facebooku – hodinová 
škôlka. CVČ Giraltovce

TULáčIK – TábORáčIK
Základná škola v Giraltovciach spríjemnila deťom letné prázdniny v I. tur

nuse prímestského tábora Tuláčik v čase od 13. do 17. júla 2015 a v II. tur
nuse Táboráčik od 10. do 14. augusta 2015. Tím pedagógov sa snažil vyplniť 
voľný čas pestrosťou aktivít žiakom nielen našej školy, ale aj žiakom z okolia 
nášho mesta. Malí šikovníci si vymysleli vlajku, vytvorili vlastnoručne tričká 
a kreatívne  tvorili počas celého  týždňa. Program bol zameraný na využitie 
prostredia  Topľanskej  doliny.  Deti  navštívili  Bardejovské  Kúpele  a  mesto 
Stropkov. Prešli  sa kyslíkovou  trasou, nazreli do minulosti našich predkov, 
potešili sa pohľadom na zvieratká v zoo. Dostali sa do zákulisia chovných za
riadení, nakŕmili kone, dokonca sa pozreli na svet z konského sedla. Zapojili 
sa aj do výcviku V zdravom tele zdravý duch spolu s trénermi Spider‘s Gym, 
zrelaxovali v Mestskej knižnici. Využili areál CVČ – golfové ihrisko a bazén. 
Zahrali sa na indiánov, športovali, grilovali a hlavne, vytvárali nové priateľ

stvá. V závere týždňa si 
tombolou  vyžrebovali 
malý  darček  a  získali 
ďakovný  list.  Aj  touto 
novinkou  sa  Základná 
škola  v  Giraltovciach 
snažila  potlačiť  u  detí 
nudu a zároveň vyzdvih
la vyvíjanie akti vi ty po
čas letných prázdnin.  

Text a foto:   
Mgr. Miriam Eliašová
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Byť dobrý riaditeľ, to nie je len tak. Vyžaduje si to veľ-
kú dávku manažérskych, ekonomických, obchodných 
i učiteľských schopností. Tiež schopnosť predvídať, 
rozhodovať a hlavne sa v tom všetkom, čo ho vo funk-
cii čaká, orientovať. Ako sa darí Mgr. Marekovi Mar-
cinekovi vo funkcii riaditeľa našej ZŠ, aké má plány 
a vízie do budúcnosti, sa môžete dozvedieť v rozhovo-
re s ním. 
1. na úvod nášho rozhovoru vám veľmi pekne ďa-
kujem, že ste si našli čas pre našich čitateľov a od-

povedali na niekoľko otázok. Prvá je taká trochu netradičná: Prezraďte 
nám o sebe niečo. Kto vlastne je Mgr. Marek Marcinek, riaditeľ zŠ v Giral-
tovciach?

Mám 38 rokov, som ženatý, mám jednu dcéru a dvoch synov. Bývam v rodin-
nom dome v neďalekej obci Lascov. Absolvoval som na tunajšom gymnáziu, 
potom som študoval na Prešovskej univerzite odbor učiteľstvo pre 1. stupeň 
ZŠ. V škole pôsobím od roku 2000. Medzi moje záľuby patrí šport, najmä vo-
lejbal, hrávam tunajšiu mestskú ligu. Venujem sa ešte záhradke, som taký do-
máci kutil a veľa času trávim so svojou rodinou.

2. Je september, žiaci a učitelia sa vracajú do školských lavíc, školy opäť 
ožívajú. Prvé dni školského roka bývajú ťažké, ale vráťme sa späť. ako 
hodnotíte váš začiatok v riaditeľskom kresle, do ktorého ste zasadli 
v decembri 2014?

Môj nástup do riaditeľského kresla bol za pochodu školského roka 2014/ 
2015. Všetky veci boli už nastavené a nebolo možné pristúpiť k radikálnym 
zmenám. Došlo iba k malým zmenám, ale aj tie hodnotím veľmi pozitívne. 
Rozbehli sme pohybové krúžky – futbalový, volejbalový. Viac sme sa sústredili 
na Testovanie 9, nadviazali sme opäť družbu so školami v Poľsku, pripravili 
sme deň otvorených dverí, zorganizovali volejbalový turnaj O pohár riaditeľa 
ZŠ, zlepšili sme spoluprácu s ostanými školami v meste a mnohé iné projekty, 
ktoré prebiehali na našej škole. V spolupráci s materskými školami sme za-
bezpečovali výučbu anglického jazyka. Počas letných prázdnin sme pripravili 
prímestský tábor pri ZŠ.

3. Škola, ktorú riadite, má bohatú históriu a v našom meste je už nie-
koľko desiatok rokov. za ten čas sa dostala na určitú úroveň , do určitej 
podoby, formy. aká je dnešná zŠ v Giraltovciach?

Čo sa týka vybavenosti, je na veľmi vysokej úrovni, to sa zabezpečilo 

Na slovíčko 
s novým riaditeľom zŠ Giraltovce
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prostredníctvom projektov. Ďalšie plus našej školy je, že sídli v jednom areáli. 
Sme najväčšia škola v okrese Svidník. 
4. aké prínosy podľa vás priniesli pre chod a fungovanie školy v minu-
lom období jej bývalí riaditelia? Pokračujete v niektorých začatých akti-
vitách, nápadoch, projektoch?

Počas môjho pôsobenia na ZŠ som pracoval pod vedením dvoch riaditeľov, 
boli to Mgr. Čižek a Mgr. Kimák-Fejko. Veľký prínos počas ich pôsobenia bola 
výstavba pavilónu C. Tým sa dosiahlo, že ZŠ tvorila jeden celok na jednom 
mieste. Projekty, ktoré sú prínosné pre ZŠ, budú aj naďalej pokračovať, či to 
už bolo za éry pánov Čižeka, alebo Kimáka-Fejka. Mám na mysli spoluprácu 
s inými školami zo zahraničia, zachovanie špeciálnych tried, podporu športu 
a cudzích jazykov.
5. Do riaditeľskej funkcie ste určite vstúpili s určitým plánom, predsta-
vou. Porozprávajte nám o nej. 

Môj plán je, aby absolvent ZŠ bol výborne pripravený pre štúdium na stred-
nej škole, aby výborne ovládal aspoň jeden cudzí jazyk, aby mal vzťah k špor-
tu, k manuálnej práci a aby mal životné zručnosti. Veľmi dôležitá je aj pozitív-
na a príjemná atmosféra na škole. Mojou úlohou je takúto atmosféru vytvoriť 
medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Ďalším plánom je vyzdvihnúť kredit školy 
tým, že sa budeme zapájať do rôznych súťaží a olympiád. 

6. S malým odstupom času to môžete zhodnotiť. napĺňa aj skutočnosť 
vaše plány a predstavy o tom , ako má zŠ nášho mesta fungovať, vyzerať? 

Je to veľmi skoro hodnotiť, ale postupnými krôčikmi dostávame školu tam, 
kde ju chceme vidieť. Nemám žiaden čarovný prútik, aby sa to dalo urobiť  
zo dňa na deň, ale spoločnými silami sa to dá dosiahnuť v blízkej budúcnosti.

7. Komunikácia s ľuďmi je už len vo všeobecnosti náročný proces. Vy ako 
riaditeľ musíte komunikovať rôzne, zo zamestnancami, rodičmi, žiakmi, 
s vedením mesta, s rôznymi predstaviteľmi firiem, organizácií, inštitúcií 
– školských aj verejných. V čom vidíte vy úspech správnej a efektívnej 
komunikácie?

Pri akejkoľvek komunikácii sa riadim pravidlami, ako sú rešpekt, úcta, ohľa-
duplnosť a akceptovanie názoru iných. Snažím sa byť nielen dobrým reční-
kom, ale predovšetkým trpezlivým poslucháčom.

8. náš mesačník čítajú mnohí rodičia, aj tí súčasní, aj budúci. Všetci 
z nich chcú pre svoje dieťa to najlepšie. Skutočnosť je dnes, taká, že ro-
dič sa môže rozhodnúť, ktorú školu bude jeho dieťa navštevovať. Prečo 
by deti, žiaci mali navštevovať zŠ v Giraltovciach?

Už som spomínal, že naša škola je výborne materiálno-technicky vybavená. 
Personálne obsadenie profesionálnymi odborníkmi s dlhoročnými pedago-
gickými skúsenosťami prináša garanciu výsledkov našich žiakov v súťažiach,  
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olympiádach, v Testovaní 9, aj úspešnosť deviatakov v prijímacom konaní 
na stredné školy. Taktiež rôznorodosť krúžkov a mimoškolských aktivít za-
bezpečuje aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Toto všetko sa v našej 
škole realizuje prostredníctvom komplexno-humanistického prístupu k žia-
kovi.

9. aj v závere nášho rozhovoru sa vrátime opäť k začiatku školského 
roka. Pred vami a vašim kolektívom je nový školský rok 2015/2016. aké 
sú jeho priority? 

V septembri zavádzame do školy životné zručnosti, vybrali sme ich 5, a to: 
aktívne počúvanie, úctu, pravdivosť, dôveryhodnosť, osobný najlepší výkon. 
Bližšie informácie o týchto zručnostiach vám poskytnú triedni učitelia. 

10. Pán riaditeľ, v mene mojom aj našich čitateľov vám chcem zaželať 
úspešný štart do nových školských dní, nech sú plné nápadov, elánu, ra-
dosti a spokojnosti tak zo strany vašej, vášho kolektívu, ale aj zo strany 
žiakov a ich rodičov. Chceli by ste aj vy zaželať alebo odkázať niečo va-
ším zamestnancom, žiakom, spolupracovníkom a všetkým tým, s ktorý-
mi sa pri svojom pracovnom stole stretávate?

Želám im pokoj v duši a stály úsmev na tvári.
Ďakujem za rozhovor.

Michaela Marcinová

Chcú pokračovať v dobrých výsledkoch 
Iba	 niekoľko	 dní	 pred	 za-

čiatkom	 nového	 školského	
roka	2015/2016	sme	sa	stretli	
s	 riaditeľom	Gymnázia	v	Gi-
raltovciach	 Mgr.	 Róbertom	
Mihalenkom.	Zastihli	sme	ho	
v	plnom	pracovnom	nasade-
ní	 pri	 prípravách	 na	 otvore-
nie	výučby.	S	pánom	riadite-
ľom	sme	hovorili	o	tom,	ako	
hodnotí	 výsledky	 minulého	
školského	roka	a	aké	základ-
ne	ciele	si	stanovujú	v	 tom-
to,	práve	začínajúcom.	

Povedal nám, že ich prvoradý cieľ je všestranne a kvalitne pripraviť študen-
tov ich školy na vysokoškolské štúdium, čo by mala byť hlavná úloha, práve 
pre gymnáziá. Rád konštatuje, že tak ako v predošlých, aj v tom uplyn-
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lom školskom roku pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu vyše deväťdesiat 
percent absolventov giraltovského gymnázia. Pochválil sa nám, že v rámci 
projektu doplnili vybavenie učební fyziky, chémie, biológie a tiež učebňu ro-
botiky – nového predmetu ktorý zaviedli pred troma rokmi. Tým dosiahli,  
že odborné učebne majú vybavené a v triedach im nechýbajú také veci ako 
interaktívne tabule a moderné technológie. V súčasnosti sa snažia získať 
finančné prostriedky na doplnenie nábytku do tried (stoličky, stoly a pod.). 
Ako nám R. Mihalenko priblížil, materiálne aj technicky sú vybavení na dob-
rej úrovni a teraz je dôležité, aby sa v práci s modernou technológiou ne-
ustále zdokonaľovali na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni v prvom 
rade pedagógovia a tieto poznatky prenášali na svojich študentov. Aj na-
priek niektorým všeobecne známym problémom s učebnicami na ich škole 
sú učitelia aj po tejto stránke pripravení tak, že vzdelávací proces nebude 
narušený.

V novom školskom roku chcú pokračovať v nastúpenom trende čo najlepšej 
prípravy svojich študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách a nie-
len dosahovať výsledky ako doteraz, ale ešte ich aj vylepšovať. Povedal nám,  
že Gymnázium Giraltovce je tu pre záujemcov o štúdium – hlavne rodičov 
a ich deti, aby za týmto typom a druhom štúdia nemuseli dochádzať niekam 
mimo miesta svojho bydliska. Toto gymnázium je svojou prácou, kvalitou 
a výsledkami porovnateľné s ktorýmkoľvek iným gymnáziom. Dokazujú to aj 
úspechy jeho absolventov v ďalšom štúdiu a uplatňovaní sa v živote a pra-
covnej kariére. 

O kvalite školy svedčia nielen výsledky vzdelávacieho procesu, ale aj 
bo hatá mimovzdelávacia, mimotriedna a mimoškolská činnosť. O tom sa 
presviedča aj verejnosť pri rôznych podujatiach, ktoré ich škola robí v mes-
te Giraltovce. Na nový školský rok sú veľmi dobre pripravení aj po strán-
ke personálnej, vyučujúci sú kvalifikovaní vo svojich predmetoch a v plnom 
rozsahu budú zabezpečovať odborné pedagogické vedenie pedagogického 
a vzdelávacieho procesu.

Peknú myšlienku vyslovil riaditeľ giraltovského gymnázia, keď konštato-
val: „Základ všetkého je rodina, domov a je dobre, že deti a ich rodičia majú 
do školy neďaleko. Z toho vychádza aj dôležitosť dobrej spolupráce medzi 
rodinou a školou. Základ výchovy je v rodine a škola poskytuje možnosti 
na získavanie vedomostí a na spôsob, ako sa vzdelávať. I keď nie je všet-
ko ideálne, hodnotím spoluprácu našej školy a rodín našich študentov ako 
dobrú.“ 

V závere stretnutia riaditeľ R. Mihalenko povedal: „Do nového školského 
roku želám učiteľom a študentom Gymnázia v Giraltovciach to, čo je pred-
poklad do práce – pevné zdravie. Nech od prvého dňa aktívne vstupujú 
do činnosti a každý nech sa snaží svoju prácu skvalitňovať čo najviac. Kvôli 
dosahovaniu najlepších výsledkov nech spolupracujú so svojimi kolegami, 
lebo spoločná práca pri riešení problémov je viac ako činnosť jednotlivca. 
A v tomto im prajem mnoho nových úspechov.“

Pripravil: PhDr. František Džalai, Foto: autor
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Prišli  na  kasting  a  zaujali  štáb  od  prvého momentu. Giraltovčanky Danka 
a Jessica Juhasové to dotiahli až do finále jojkárskej zábavnej šou o varení. Do-
kázali, že varenie im ide na jednotku. 
„Moja mama varí lepšie ako tvo

ja je kulinárska šou, ktorá je nielen 
o  varení  a  o  súťažení,  ale  hlavne 
o  rodine.  Budú  v  nej  proti  sebe 
súperiť páry v zložení rodič a die
ťa,“ popisuje TV JOJ programovú 
náplň novej súťaže, ktorá nedávno 
odštartovala  na  našich  obrazov
kách  s  moderátorskými  vstupmi 
Milana  Juniora Zimnýkovala. Va
ria v nej len mladí a ich rodičia ich 
pritom slovne navigujú pri prípra
ve jedla prostredníctvom pokynov. Starší z páru by mal vedieť dobre menežovať tím 
a mladší mať  šikovné  ruky.  „Vždy proti  sebe  stoja dve dvojice. V kritickej  chvíli 
môže rodič zasiahnuť, to však tímu uberá z časového limitu. Spolu majú 50 minút 
na to, aby navarili čo najlepšie jedlo.“ Je to nielen o jedle a súťažení, ale aj o rodinnej 
komunikácii, súdržnosti, niekedy aj o napätí či nezhodách v rodine. Výkony hodnotí 
porota, víťaz získava peňažnú výhru 500 eur a účasť v ďalšej epizóde show.

Našli ženy do voza i do koča
Kastingy prebiehali okrem Bratislavy, Prešova či Svidníka aj v našom meste. Te

levízny  štáb  natáčal  v Giraltovciach  13.  júla  od  15.  hodiny  do  večera. Vhodných 
adeptov do  šou hľadali  v podniku Chlista. A podarilo  sa  im nájsť  temperamentnú 
giraltovskú rodinu  mamu troch detí, Danku Juhasovú s dcérou Jessicou, ktoré sa 
stali účastníčkami dvoch dielov relácie. Páčili sa zjavom aj výkonom v kuchyni. Tré
ma na nich nebola badateľná, pôsobili príjemným a zároveň suverénnym dojmom. 
„Prioritne je súťaž určená ženám, ale aby nebol nik diskriminovaný, môžu variť aj 
muži. Aby sme nepreháňali ľudí toľko kilometrov, obchádzame ich a hľadáme nie
koho, kto má chuť variť. Vytypovali sme si tieto mestá a okolie, chceli sme osloviť 
iné, ako prostredníctvom Jojky v meste. Rodina Juhasovcov zaujala najviac, patrili 
k  najúspešnejším  účastníkom  na  východniarskych  konkurzoch,“  potvrdila  drama
turgička Katka Gažová. Tvrdí,  že  sa neprezentujú  len  samotné  rodiny,  ale  aj  kraj, 
mesto, mestečko či dedina, z ktorých pochádzajú. Čas je podľa nej stresujúci moment 
programu. Súťaž sa začína tak, že má každý zvolenú nejakú tajnú ingredienciu, vždy 
zaujme recept, ktorý  je špecifický  inakosťou. Na konkurze si účastníčky pripravili 
cesto na bryndzové halušky. Najprv išlo len o modelovú situáciu, v štúdiu už museli 
variť naostro. Ale išlo im to. 

Giraltovská rodina zažiarila v relácii TV JOJ 
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Robo Mikla si zaspomínal  
na Giraltovce

Spomínate	 si	 na	 superstaristu	 Ró-
berta	Miklu?	Mnohí	sme	ho	nepoznali	
len	zo	súťaže,	ale	aj	z	pôsobenia	v	na-
šom	meste.	 Dlhší	 čas	 žil	 v	 USA,	 ale	
vrátil	sa	na	Slovensko	kvôli	rodinným	
udalostiam.	Počas	návštevy	v	našich	
končinách	si	zaspomínal	na	Giraltov-
ce.

Speváka Miklu, ktorý žil pred štyrmi 
rokmi vo Svidníku a pôsobil v giraltov-
skom CVČ, ste mohli nedávno zastihnúť 
na koncerte vo Svidníku počas pivnej 
akcie Beer fest 2015. Za čas stráve-
ný v New Yorku sa posunul hudobne aj 

osobnostne. Zmenil imidž i štýl hudby. Hoci je to stále on, zmenil ho život. Ko-
munikatívny je však stále, presne tak, ako v minulosti. „Som Ždiarčan, čiže Stre-
doslovák. Počas súťaže Superstar som odišiel do Bratislavy. Práve vo Svidníku 
sme dostali možnosť bývania za podmienok, ktoré sú neoceniteľné. No a prečo 
je to východ? Nebolo to podmienené tým, či to bude východ, západ, sever alebo 
juh. Keby tá robota prišla z inokadiaľ, tak ju prijmem. Tu mi ponúkli flek, vyzeralo 
to na dobrú robotu, dokonca za dobrých podmienok a dobrého platu. Je tu hlav-
ne väčší pokoj ako na západe, potreboval som trošku vypadnúť z toho humbu-

Nahovoril ich otec muzikant
Zaujímali  sme  sa,  prečo  sa  na  konkurz Giraltovčanky  prihlásili.  „Postrehli  sme 

informáciu najprv v  televízii. Ráno v deň konkurzu  zavolal manžel,  aby  sme  tam 
išli. Boli sme tým prekvapené, ale poslúchli sme ho a za 15 minút sme boli hotové. 
Sme za každú srandu, o výhru nám ani nešlo,“ prezradili. Jessica sa variť sa naučila 
od svojej mamy, rada robí tradičné jedlá, ale skúša aj novinky. To, že variť vedia, po
tvrdil aj otec rodiny a člen skupiny Melodic Dezider Juhas. „Sú šikovné, ale aj ja rád 
varím, hlavne gurmánske jedlá a používam iné prísady. Mám dobrý, starý recept, kto
rý má asi desať rokov, podľa poľského receptu. „Robím rybu s mrkvou. Mám špeciál
nu prílohu, kde dávam aj papriku, paradajky a do toho ide ešte cesnak. Málokomu sa 
to podarí urobiť tak chutne ako v Poľsku. No chutí to ešte lepšie ako tam,“ zasmial sa. 
Niekedy si pomáhajú v kuchyni navzájom, čo vraj nedopadne vždy najlepšie. „Keď 
varím ja a frfle mi do toho, nemám to rada. I naopak  ak on varí, ja sa mu do toho 
nemiešam,“ tvrdí Danka, ktorá je šikovná aj do pečenia. Napiecť na rodinnú hostinu 
desať druhov koláčov, pripraviť 600 kúskov naraz jej problém nerobí. Aj dcéra Jes
sica má záľubu v pečení. Giraltovčanky v „akcii“ už čoskoro uvidíte na obrazovkách 
Jojky.  Autor a foto: Martina Cigľárová
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ku,“ prezradil ešte pred pár rokmi v jednom rozhovore. A ako sa má dnes? Svoj 
návrat do mesta, kde žil, hodnotí aj dnes pozitívne. 

Návrat	po	štyroch	rokoch
„Nebol som tu štyri roky. Na východe som žil od leta 2008 do marca 2012, 

zo Svidníka som odišiel v novembri 2010. Za toto leto som po príchode východ 
absolvoval už druhýkrát. Prvý raz to boli koncerty v Košiciach, Bardejovských 
Kúpeľoch a malá akcia na svadbe v Prešove s lokálne známou a vychytenou 
kapelkou Wendigo z Bardejova,“ spomína si. Títo chalani z kapely mu asistovali 
aj pri koncerte vo Svidníku. „Spoľahlivý zvukár Pišta s gitaristom Braňom spolu 
s pár ďalšími ľuďmi, ktorých som poznal, sú pre mňa synonymom spomienok 
na špecifickú, pestrú a búrlivú, miestami boľavú kapitolu môjho života, ktorú 
som na východe prežil. Paradoxne, vďaka východu som asi zažil aj najväčšiu 
lekciu o sebe samom, ľuďoch, vzťahoch a možných výsledkoch spojení.“ Tvrdí, 
že „v závere to bol najväčší odstrel do života“. „Myslím, že dospelosť prišla až 
potom. Bol to zvláštny pocit vrátiť sa na miesto činu. Napodiv som ale zožal veľ-
mi prívetivé a milé reakcie, stretol plno pre mňa dôležitých ľudí. Bolo to napriek 
dažďu, ktorý sa spustil počas môjho koncertu, veľmi slnečné.“ 

Posun	vpred
Chceli sme vedieť, kam sa posunul. „Neviem, či to tak nazvať. Skôr by som to 

nazval taký zdravý návrat. Vrátil som sa k sebe hlavne bytostne. To sa odrazilo 
aj na tom, čo som robil posledné tri roky a toto posledné leto. V ruke mám hlav-
ne gitaru, bubon a len tak si hráme. Niekedy dvaja, inokedy piati. Žiadny veľký 
rachot.“ V rádiu má svoju vlastnú reláciu. „Relácia Miklovica stúpa na číslach. 
Stále sa isté drobnôstky učím. Mám skvelého sparingpartnera Viktora Mydla, 
skúseného moderátora rádia Rebeca, ktorý navyše obsluhuje aj prehrávač 
a zvuk, takže sa môžem naplno sústrediť na rozhovory, tému a hosťa,“ teší sa. 
Chce zdôrazniť odkaz pre seba aj pre druhých. „Nech je život čitateľnejší, záha-
dy nech nedesia a nech sú po koncerte ľudia o niečo bližšie k sebe, v sebe aj 
medzi sebou,“ dodáva Mikla. 

Autor: Martina Cigľárová, foto: archív Roba Miklu

Ján Tomko zo Železníka sa stal hrdinom! 
Bol v správnom čase na správnom mieste. 

Keby však v osudnom momente zaváhal, všetko 
sa mohlo skončiť inak. Nestalo sa, zachoval sa 
šľachetne a dnes je z neho hrdina. 

31-ročný Ján Tomko z neďalekej obce Želez-
ník nespanikáril v pravej chvíli a vo Švajčiarku 
počas cesty do práce zachránil život vodičke 
havarovaného auta. To prešlo do protismeru 
a narazilo do skaly, po čase začalo horieť. Nehoda sa stala 11. marca minulého 
roku. Spolu s ním zastavili aj traja ďalší Slováci a jeden Švajčiar, keď zbada-
li havarované auto. Tento rok v máji ho za záchranu ľudského života ocenili  
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vo švajčiarskom hlavnom meste Bern Čestným diplomom a striebornou medai-
lou. Spoločne ženu vytiahli z auta a privolali pomoc. Hoci ju nepoznal, riskoval 
svoj život. Urobil by to vraj znova, vzácny čin nikdy neoľutoval. „Na záchranu 
života spomínam pomerne často a som rád, že som úplne náhodne mohol nie-
komu takto pomôcť. Zachrániť niekomu život je skvelá vec a pocta pre každého 
človeka. Ak by som sa znova ocitol v podobnej situácii, určite by som  neváhal 
a pomohol zase,“ tvrdí.  Odvtedy sa však so zachránenou ženou viac nestretli. 

Autor: Martina Cigľárová, foto: Facebook, bernerbaer.ch

Kollárovci žnú s novým albumom 
prvé úspechy 

Skupina	bratov	Kollárovcov	od	Ľubovne,	ktorá	už	vystupovala	aj	v	Giral-
tovciach	a	často	účinkuje	v	našom	okrese,	nedávno	vydala	nový	album.	
Po	veľkom	úspechu	s	CD	nosičom	Goraľu,	cy	či	ňe	zaľ	 (2013)	 im	vyšiel	
nový,	s	názvom	Môj	život	 je	muzika.	Členovia	kapely,	bratia	Štefan	a	To-
máš,	nám	prezradili	zaujímavostí	z	produkcie.

Predstavte	nám	váš	nový	album.	Ako	vznikal?
Števo:	Je to taký špecifický album, máme vydaných už sedem nosičov a tento 
je ôsmy. Myslím si, že zas to bude niečo nové a zaujímavé, avantgardné nielen 
pre starších poslucháčov, ale určite hlavne pre tých mladších. Na tomto CD sa 
nachádzajú dve goralské, jedna poľská, tri ľudové a zvyšok tvoria naše autorské 
piesne (ostatných sedem - poznámka redakcie). Všetky napísal kontrabasista 
Štefan Repka, sú to vlastné aranžmány, texty, muzika. 
Tomáš: Celý cieľ nášho pôsobenia je, aby sme oslovili čo najširšie spektrum, 
a hlavne mladé publikum, lebo tí starší majú ľudovku radi. Všetko sme pre to 
robili, od vydania nášho prvého CD až po náš posledný album. Keď je niekto, kto 
našej hudbe rozumie, vidí, že od začiatku tam bola tá vlastná tvorba a robíme tú 
ľudovku aspoň trochu ináč. A prostredníctvom tej zmenenej naaranžovanej ľudo-
vej hudby, alebo teda ľudovky v našom prevedení, chceme tým mladým ľuďom 
ukázať, že ten slovenský kroj husličky, cimbal či akordeón môžu znieť zaujímavo 
a prinajmenšom ich osloviť. A to je ten náš cieľ. Myslím si, že v tom sme celých 
15 rokov také ľadoborce a veríme, že sa nám bude dariť aspoň tak, ako doteraz. 

Koľko	času	ste	venovali	jeho	príprave	a	ako	sa	vám	točili	videoklipy	k	pies-
ňam?	Zažili	ste	aj	nejaké	kuriózne	príhody?
Tomáš: Na tomto albume sme pracovali od jesene minulého roku a v marci sa to 
točilo. Je na svete už niekoľko týždňov. Tomu cédečku treba dať ešte, samozrej-
me nejaký čas, aby sa dostalo medzi ľudí, to vidíme aj pri tom poslednom nosiči 
Goraľu cy či nežaľ. Tiež to trvalo minimálne rok, než sa dostala tá hudba medzi 
ľudí a potom to dostáva samotné grády a stupňuje to aj ten posledný album Môj 
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život je muzika. Máme k nim 
natočených jedenásť klipov 
(medzitým vyrobili i ďalšie - 
poznámka redakcie), kým sa 
dostávajú von ostatné, musia 
najprv, samozrejme, prejsť 
úpravou, treba ich zostrihať 
a recenzovať.
Števo:	Už niekoľko rokov sme 
nič nevydali. Zhruba rok však 
trvá, kým sa všetko natočí, 
upraví a dokončí. Hity ako De-
dinôčka, Láska si pýta dvoch 
sú už hity, ktoré publikum po-
zná. Na koncertoch to už vidíme hneď, ako sa na to chytajú, sú zapísané a už 
to pozná skutočne každý. Kým sa im vryjú do pamäti aj piesne nového albumu, 
chvíľu to ešte potrvá. Keď sme natáčali album, zažili sme aj nejaké vtipné prí-
hody. Tomáš v štúdiu zaspal rovno na mne, myslel si, že som vankúš (smiech). 

Ktoré	piesne	z	nového	CD	máte	osobne	najradšej	a	dobre	sa	vám	spievajú?
Števo:	Mne sa veľmi páči naša veľmi jednoduchá stará ľudová pieseň v našom 
aranžmáne Mariša pusu daj, mamy sa nepýta...a goralské, keďže sme Gorali. 
Osobne mám rád aj dve, tri piesne, o ktorých si myslím, že by sa mohli chytiť aj 
medzi mladými, napríklad Daj mi lásku daj či Nádej, viera, láska.
Tomáš:	Moja obľúbená je poľská ľudová pieseň Sokoly, ktorá je na albume v ori-
gináli. Nejde o žiadne coververzie, len je to v našej úprave. Uvidíme, čo to urobí 
s poslucháčmi.

Čo	očakávate	od	publika	pri	prijímaní	nových	piesní?
Števo: Je to ešte také čerstvé a horúce, ale sú ohlasy na sociálnych sieťach 
a tie zberné reakcie sú veľmi pozitívne hlavne u mladých ľudí. Som rád, že nás 
tu publikum už pozná a my poznáme ich. Je jedna milá novinka, ktorú môžem 
prezradiť. Boli sme veľmi milo prekvapení aj my, že prvý nový nasadený klip 
Neodchádzaj bol na YouTube, čo sa týka muziky, celkovo medzi desiatimi naj-
počúvanejšími skladbami na Slovensku. Za ním bola aj Rolincová, takže je to 
pre nás obrovský úspech. Sme radi, že sme ju s ním predbehli (smiech). (Poz.
red.: Od uskutočnenia rozhovoru sa v desiatke najhranejších skladieb ocitli aj ich 
ďalšie videoklipy.)
Tomáš:	Tešíme sa z toho albumu a sme veľmi zvedaví, čo to prinesie, ako sa 
zapíše medzi ľuďmi a ako naň budú reagovať.

Ďakujeme	pekne	za	rozhovor	a	prajeme	úspech	s	novým	albumom.	Chlapci	
Kollárovci	mali	v	letnom	období	po	dlhých	rokoch	„celozávodnú“	dovolen-
ku.	Dobre	im	padla	a	príjemne	si	počas	nej	oddýchli,	čo	sa	výrazne	preja-
vuje	i	na	ich	ďalších	koncertoch.	

Autor: Martina Cigľárová, foto: M. Osifová
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Občianske hliadky MRK v meste Giraltovce 
Po tom, čo bola koncom septembra mi

nulého  roka podpísaná  zmluva o poskyt
nutí  nenávratného  finančného  príspevku 
a následne sa o mesiac neskôr začala sa
motná  realizácia  projektu  rómskych  ob
čianskych hliadok, sme sa ani nenazdali a už je  tu september a  tento projekt sa 
nám oficiálne končí. Počas doby trvania projektu  jeden rok  bolo vytvorených 5 
pracovných miest, ktoré obsadili 4 občania marginalizovaných rómskych komu
nít v rámci pracovnej pozície Člen občianskej hliadky a jednu pracovnú pozíciu 
Koordinátor členov občianskej hliadky, zastával člen majoritného obyvateľstva. 
Tento  projekt  bol  financovaný  z  Európskeho  sociálneho  fondu  vo  výške  85 % 
z  celkových  oprávnených  nákladov  a  spolufinancovaný  štátnym  rozpočtom  vo 
výške 10 % a mestom Giraltovce vo výške 5 % z celkových oprávnených nákla
dov. Vďaka realizácii tohto projektu sa nám podarilo zlepšiť ochranu verejného či 
súkromného majetku občanov nášho mesta, zvýšiť ochranu životného prostredia 
v katastri mesta, zlepšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a v neposled
nom rade zvýšiť ochranu detí a mládeže pred nepriaznivými  javmi spoločnosti. 
Vďaka  realizácii daného projektu  sme sa opäť o čosi viac priblížili k  lepšiemu 
a bezpečnejšiemu spolunažívaniu v našom meste.  Michal Dvorjak

Na  základe  výzvy  IA  MPSVR  SR  sa 
mesto  Giraltovce  zapojilo  do  realizácie 
Národného  projektu  Komunitné  centrá 
(NP  KC).  Tento  projekt  je  realizovaný 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna  inklúzia. V Gi
raltovciach je 4119 obyvateľov a z toho okolo 900 ich tvorí rómsku komunitu. 
Cieľom KC je pomáhať najmä obyvateľom sociálne vylúčeným alebo ohroze
ným sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická 
neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom 
živote v dôsledku faktorov ako napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedo
statočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia. 
 Komunitné centrum je otvorené od 1. júla 2015. Pôsobia v ňom Mgr. J. Buč

ková,  odborná  pracovníčka  poverená  riadením  KC,  dvaja  odborní  pracovníci  
Mgr.  O.  Verešpej  a  Mgr.  M.  Olach  a  pracovníčka  S.  Bolvanová.  Komunitné 
centrum sa nachádza na Fučíkovej ulici vo dvore domu služieb. Nájdete v ňom  
aj terénnych sociálnych pracovníkov.

Otvorenie	komunitného	centra	v	našom	meste
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Komunitné centrum  je zariadenie poskytujúce koncepciu zacielenú na vzde
lávanie, rozvoj a pestovanie záujmových a voľnočasových aktivít, na občiansku 
svojpomoc. Taktiež vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný 
rozvoj, komunitnú rehabilitáciu. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhor
šovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych pro
blémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej aj 
lokálnej úrovni. Bližšie informácie o tomto projekte a práci komunitného centra 
sú zverejnené na portáli www.giraltovce.sk, tel. kontakt: 0915 996 880. 

Mgr. Janette Bučková

Prípravy vrcholia, nastal čas na zapojenie sa
integrovaná stratégia miestneho rozvoja (iSMr) CllD – miestny roz-

voj vedený komunitou, resp. metóda leaDer, je inovatívny prístup pre 
rozvoj územia (mikroregiónu) Topoľa, kde najmä v strategickom záme-
re a finančnom pláne sa tieto pojmy neustále definujú a sú prínos k na-
plneniu cieľov Programu rozvoja vidieka (PrV) a integrovaného regio-
nálneho operačného programu (irOP) na programovacie obdobie 2015 
– 2020. Kým iSMr je východiskový dokument pre rozvoj mikroregiónu, 
Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja je východiskový dokument 
pre rozvoj obcí. Oba dokumenty sa navzájom dopĺňajú, takže nemôže 
dôjsť k odlišným zámerom pri ich spracovaní. Preto sa ich spracovanie 
a tvorba realizujú súbežne. Spracovanie iSMr zabezpečuje MaS TOPO-
Ľa, o. z., PHSr samotné obce.

Čo je základná myšlienka CllD?
Základná myšlienka CLLD je podpora rozvoja daného územia na základe vy-

užívania lokálneho teritória a jeho vnútorných zdrojov, kde jeden zo základ-
ných znakov jeho uplatňovania je prístup zdola nahor . Tento prístup vytvára 
priestor na efektívne zapojenie miestnych obyvateľov do tvorivého a rozho-
dovacieho procesu na miestnej úrovni.

To znamená, že predstavitelia mikroregiónu Topoľa, ktorí sú členovia MAS 
a sú zástupcovia samospráv, podnikateľského a neziskového sektora, ako i zá-
ujmových združení, si určia priority v Integrovanej stratégii miestneho roz-
voja a po jej schválení riadiacim orgánom - Ministerstvom poľnohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR - si sami realizujú výber projektov, ktorých obsah 
je zahrnutý v Stratégii, vrátane ich samotnej realizácie, no už bez schvaľova-
nia v riadiacom orgáne. Ide o nový inovatívny prístup, pretože doposiaľ, či 
už samospráva, podnikatelia alebo združenia, vynakladali značné finančné 
prostriedky na projektové dokumentácie a inú podpornú dokumentáciu, ale 
nemali istotu, že ich projekty budú v riadiacich orgánoch schválené.

Nositeľ tohto novodobého diania v regióne je územne príslušné verejno-
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súkromné partnerstvo, ktoré po schválení MPRV SR nadobudne štatút MAS.
Po schválení Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho 

operačného programu na programovacie obdobie 2015 - 2020 v Európ-
skej komisii sa otvárajú možnosti získania finančných zdrojov z uvedených 
programov práve prostredníctvom Integrovanej stratégie miestneho rozvo-
ja. Jednoducho povedané, čo bude zahrnuté a schválené v ISMR, to bude aj 
financované prostredníctvom MAS. Už v súčasnom období bolo realizované 
podopatrenie 19.1, tzv. Prípravná podpora, ktorej cieľ je finančne podporiť 
prípravu partnerstiev na implementáciu CLLD. MAS Topoľa, o. z., v rámci 
tohto podopatrenia tiež predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
vo výške 12 500 eur na samotné spracovanie ISMR, ako aj na prípravu akti-
vistov, aktérov a lídrov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe ISMR i v našom mik-
roregióne; ďalšie prostriedky budú vynakladané v rámci vlastných možností 
a nárokov. A práve tu je šanca pre podnikateľov, neziskový sektor, samosprá-
vy a občanov aktívne sa zapojiť do tohto tvorivého procesu. Veríme, že sa 
podarí prelomiť bariéry nedôvery, izolácie, závisti a iných neduhov ovláda-
júcich dnešnú spoločnosť. Samospráva a súkromný sektor ako partneri by sa 
mali stať nositeľmi ďalšieho napredovania mikroregiónu v oblasti ekonomic-
kej, environmentálnej i sociálnej. 

Hlavné ciele a priority v rámci rozvoja vidieka v programovacom  
období 2015 – 2020 pre mikroregión Topoľa:
1. Podpora malého podnikania a jeho udržanie, resp. zvyšovanie zamestna-

nosti na miestnej úrovni.
2. Prispôsobovanie sa zmene klímy a využívanie miestnych obnoviteľných 

zdrojov vrátane ich ochrany; recyklácia odpadov a ich ekonomické zhodno-
tenie. 

3. Zvýšenie efektivity miestnych verejných služieb pre občanov.
4. Podpora sociálneho začlenenia znevýhodňovaných občanov a boj proti chu-

dobe. 
Jednoznačné zhrnutie:
Európska komisia ponúkla pre programovacie obdobie 2015 – 2020 nástro-

je, ktoré umožnia plánovať a rozdeľovať časť fondov zdola nahor na miest-
nej úrovni. Tejto metóde hovoríme LEADER a ponúkla aj nový nástroj CLLD 
– komunitou vedený miestny rozvoj. Obidva nástroje dávajú časť finančných 
prostriedkov do rozhodovacej právomoci Miestnych akčných skupín, ktoré ich 
rozdeľujú na základe spracovanej a schválenej ISMR. Miestni aktéri, zástupco-
via samospráv a súkromného sektora, členovia MAS, preberajú úlohu riadia-
ceho orgánu. V našom mikroregióne sa takýmto riadiacim orgánom v prípade 
udelenia štatútu stane MAS TOPOĽA, o. z., ktoré už všetky aktivity týkajúce sa 
ISMR plne realizuje.

Po výberových konaniach lektorov a odborného personálu a predložení žia-
dosti v rámci Prípravnej podpory sa začína realizovať odborná príprava pre 
miestnych zainteresovaných lídrov a aktérov formou školení a workshopov.
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Celá príprava Stratégie CllD, riadená a koordinovaná MaS Topoľa,  
o. z., bude zahŕňať nasledujúce etapy:

1.etapa – AUDIT (ľudských, materiálnych, kultúrnych, prírodných a ekono-
mických zdrojov). Táto etapa je už v procese vyhodnocovania.

2. etapa – SWOT analýzy, spracovávajú a formulujú analýzy na základe audi-
tov, ukazujú problémové oblasti a príležitosti, ktoré v regióne sú. V tejto etape 
sa vytvára i spoločná vízia rozvoja územia. 

 A práve tu je priestor na podávanie návrhov všetkých aktívnych obyvateľov 
vychádzajúcich z toho, akú oni majú víziu rozvoja ich územia. Návrhy môžete 
podávať v kancelárii MAS Topoľa v Dome služieb v Giraltovciach denne od 8.00 
do 15.00 hod., alebo na e-mailovej adrese: mastopola@giraltovce.sk

3. etapa – Problémové analýzy – identifikujú hlavné problémy, ktoré na stret-
nutiach aktéri a lídri MAS  budú formulovať, čiže ich zoradia podľa dôležitos-
ti pre ďalšie nastavenie stratégie. Veľmi výstižné je pomenovanie napríklad 
strom problémov a mapa riešenia problémov. 

4. etapa – Strategický rámec - definuje vízie a strategický cieľ, stanovuje pri-
ority, ciele a opatrenia na ich realizáciu.

5. etapa – Implementačný rámec rieši celý riadiaci proces pre realizáciu akč-
ného plánu. Táto etapa zahŕňa aj monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD. 

6. etapa – Finančný rámec konkrétne rieši celé financovanie stratégie CLLD.
7. etapa – Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD najmä z pohľadu zlepšova-

nia ekonomického rozvoja územia a prínosy k naplňovaniu cieľov PRV a IROP 
ako i začleňovanie zraniteľných skupín obyvateľstva. 

Ing. Ľubomír Filo, MAS Topoľa

ANNA	MITAĽOVÁ

O	Z	V	E	N	Y	
Autorka nábožensky orientovanej tvorby Anna Mitaľová po krát-

kej prestávke opäť prichádza k svojim čitateľom a ponúka im svoje 
nové dielo. Tentokrát majú jej zamyslenia novú formu - po prvý raz 
siahla aj po veršovanej forme, aby o to vrúcnejšie vyjadrila svoju 
hlbokú vieru v múdre Božie vedenie ľudskej spoločnosti. Tá sa dnes 
zmieta v hlbokej kríze. Nie je to len nedostatok materiálny, ľudstvu 
dnes chýbajú pravé morálne hodnoty, ktoré by ho ukotvili v čase 
a priestore, kde žije svoj život. Vládnu tu prázdnota vzťahov a hlbo-

ké pociťovanie bezvýchodiskovosti. Autorka si plne uvedomuje tento deficit, preto sa v jednotli-
vých básňach zmýšľa nad javmi, ktoré znepokojujú nielen ju. Východisko z marazmu, v ktorom 
dnes uviazlo človečenstvo, hľadá a nachádza u Pána. Viera v jeho múdre vedenie je záruka,  
že cestou života nezablúdime na nesprávnu cestu. 

 Autorka nás vo svojich veršoch nabáda k pokore, viere, modlitbe, návšteve chrámu nielen 
v časoch, keď slnko sprevádza naše dni a my sme šťastní, ale aj vtedy, keď nešťastie, smútok 
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a trápenie vkročia do nášho života. Jej verše vyjadrujú pevné presvedčenie o nekonečnej Božej 
milosti, láske a odpúšťaní. Biblia, táto Kniha kníh, má veľa vzácnych kapitol. Vo chvíľach rozjí-
mania práve v nej hľadáme múdrosť Božiu, múdrosť vekov a prorokov.

 Aj preto druhú časť svojej knihy autorka venovala veľkej kresťanskej postave – sv. Jánovi 
a nazvala ju Slová Jána. Jeho výroky i proroctvá aplikuje na život ľudí, ktorí žijú v jej blízkom 
i vzdialenejšom okolí. Dojímavé a plné citu lásky a vďačnosti sú jej príbehy o najbližších, rodi-
čoch i súrodencoch.

 Druhá časť jej knihy je dôkaz, že slová vyrieknuté Jánom pred mnohými storočiami majú 
platnosť aj dnes, oslovujú nás, nútia k zamysleniu i dobrým predsavzatiam. Autorka žije v na-
šom prostredí, pozná radosti i mnohé starosti rodín, ktoré tu denne zápasia s ťažkosťami. 
Práve im adresuje svoje veršované i neveršované príbehy a verí, že sa stanú povzbudením  
aj inšpiráciou pri hľadaní správnej cesty, ktorá, ako autorka skalopevne verí, vedie k Bohu 
a Jeho nekonečnej dobrote. Mgr.	Alžbeta	Škurlová

Jubilantke 
 Ľudský život je jedinečný príbeh, ktorý si každý človek píše od 

narodenia po starobu. Šesťdesiatka však nepatrí do kategórie, ktorú 
by sme mohli právom nazvať jeseňou života. Možno sa tak trocha 
nesmelo hlási jesenná nostalgia, ale ak sme svoj život žili zaujímavo 
a plnohodnotne, potom ani na prahu jesene nie je dôvod na smútok, 
sme aktívni, život nás teší.
A do tejto kategórie určite patrí aj naša septembrová jubilantka 

Anna Mitaľová. Donedávna bola jej druhý domov mestská knižnica, výrazne sa však po
dieľala aj na príprave Spravodajcu ako dlhoročná členka redakčnej rady a autorka počet
ných príspevkov. Giraltovská verejnosť mala možnosť vnímať ju aj ako spoluorganizátor
ku mestských kultúrnych podujatí, moderátorku, recitátorku. 
V poslednom desaťročí zúročila svoje štyridsaťročné pôsobenie v mestskej knižnici vy

daním viacerých zbierok nábožensky orientovaných esejí. Neustály pobyt vo svete kníh 
ju inšpiroval k úvahám o zmysle života, jeho pravých hodnotách o živote v rámci rodiny, 
o kategóriách dobra i zla, ktoré nás sprevádzajú životom. V tomto duchu sa nesie aj  jej 
poetická tvorba. Prednedávnom vydala zbierku básní Na ceste k Pánovi, ktorá je súčasťou 
väčšieho knižného celku. 
Hanka, dovolím si ju takto familiárne pomenovať kvôli nášmu dlhoročnému priateľstvu, 

si dnes užíva v Železníku v kruhu svojej rodiny zaslúžený odpočinok. Vďaka mladistvému 
elánu, ktorý je jej taký vlastný, však neskladá ruky do lona, pokračuje vo svojej tvorivej 
práci autorky nábožensky orientovaných textov i básní. Jej prozaické i poetické príbehy si 
nachádzajú cestu k mnohým čitateľom.
Milá Hanka, máš v nás, v kolektíve, ktorý sa vytvoril počas desaťročí v mestskej knižni

ci, úprimných priateľov. Vo svojom, aj v ich mene Ti zo srdca želám veľa zdravia, pohodu 
a šťastie v osobnom i rodinnom živote. Nech Ťa obklopujú láska, úcta i vďačnosť Tvojich 
najbližších. Prajem Ti ešte veľa tvorivo prežitých rokov, rozdávaj svojou tvorbou dobro 
a  útechu  tým,  ktorí  to  najviac  potrebujú. A pokús  sa  riadiť  vo  svojom živote  výrokom 
Harolda Princa: „Dovtedy si mladý, kým si myslíš, že to najlepšie máš ešte pred sebou.“

Text: Alžbeta Škurlová
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Kysnuté cesto bez robenia kvásku
Kysnuté cesto môžeme robiť aj inak. Najprv zmiešame sypké časti – múku, soľ, 
droždie – a až potom pridáme tekuté ingrediencie a vypracujeme cesto. Nie je 
nutné nechávať kvások zvlášť vykysnúť. Ušetríte si tak čas aj riad.

Slané koláče
Pri príprave slaných koláčov môžeme cesto vylepšiť nastrúhaným syrom.

reCePTY: Hokaidová polievka
POTREBUJEME: 1 tekvicu hokaido, 200 g zemiakov, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 
lyžicu masla, 80 g údeného syra, 200 ml 10 % smotany, soľ, mleté čierne korenie, 
kôpor, ocot, cukor, bujón
POSTUP: V hrnci rozpustíme maslo, na ktorom orestujeme nadrobno nakrájanú 
cibuľu a cesnak. Pridáme na kocky pokrájanú tekvicu a zemiaky. Osolíme, okore-
níme a pár minút restujeme. Zalejeme vodou a pridáme zeleninový bujón, uvarí-
me do mäkka a polievku rozmixujeme. Pridáme smotanu a polovicu nastrúhané-
ho syra. Na miernom ohni zahrievame, kým sa syr nerozpustí. Nakoniec dochu-
tíme nasekaným kôprom, octom a cukrom. Polievku servírujeme s maslovými 
haluškami a navrchu posypeme zvyšným syrom.

Domáci chlieb
POTREBUJEME: 3 uvarené zemiaky, 1 kg hladkej múky, 3 lyžičky rasce, 2 lyžice 
octu, 1 kocku droždia, 1 lyžička cukru, 6 dcl vody zo zemiakov
POSTUP: Uvaríme zemiaky a zo scedenej vody odoberieme 6 dcl. Nastrúhané 
zemiaky vložíme do 4 dcl vody a zo zvyšných 2 dcl vody, cukru a droždia urobí-
me kvások. Všetky suroviny miesime s kváskom 20 minút. Necháme kysnúť 20 
minút. Na doske cesto poprekladáme a necháme znova kysnúť 20 minút. Znova 
cesto poprekladáme a necháme 20 minút odležať. Potom ho položíme na olejom 
vymastený plech, preložíme na polovicu a necháme odležať 20 minút. Vrch cesta 
potrieme vodou. Pečieme 1 hodinu pri 150° C. Vrch chleba pokryjeme alobalom, 
aby sa nespálil a dopečieme ho. 

OPraVený  reCePT __________________________________________________________________
V minulom vydaní sme v RADÁCH PRE GAZDINKY uverejnili nepresný recept. 
Chyba vznikla pri prepise receptu z podkladu – bol vynechaný jeden riadok,  
čo zmysel receptu pozmenilo. Za chybu sa ospravedlňujeme. Chybu napravuje-
me: pri príprave kuracích pŕs v jogurte  mäso po namáčaní do jogurtu vyberieme 
a obalíme v syrovo-strúhankovej zmesi.

Pripravujú: Ľ. Čajková, M. Džalaiová

OKIENKO 
PRE GAZDINKY
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fodra – volán
chustka – šatka
kabát – dámska sukňa
kidľa – sukňa od kroja
lajblik – ženská vesta

dupka – detský zadoček
peľucha – plienka
šerbľik – nočník
gris – krupica
cicka – cumlík

Po našemu...

Prehliadka detských kočiarov začiatkom šesťdesiatych rokov.

Posledné spoločné foto pred odchodom do Ameriky – 
rodina Maťašová, približne rok 1920. 
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Aktuality v ochrane rastlín
*  Za daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní viniča proti plesni sivej.
*  Dva týždne pred zberom urobíme posledný postrek náchylných odrôd jabloní 

proti pehovitosti plodov.
*  V dvojtýždňových intervaloch pokračujeme v ošetrovaní póru proti mínerke 

pórovej.
*  Pred prenesením do bytov by sme mali všetky izbové rastliny dôkladne skon

trolovať. Ak na nich zistíme niektorých škodcov, mali by ich ešte vonku ošet
riť.

*  Pokračujeme v ošetrovaní: mrkvy a petržlenu proti múčnatke,  zeleru proti 
septoriovej škvrnitosti listov.

*  Do 20. septembra vysejte osivo zimného šalátu.
*  Vysievať  môžeme  aj  reďkovku,  reďkev  čiernu,  ktorá  dozreje  za  110  dní 

a vodnica za 90 dní.
*  Nezabudnite na špenát, rukolu, valerianku a štiav.
*  Po vykopaní zemiakov sejeme osivá na zelené hnojenie. Vhodné sú horčica, 

repka, facelia, ďatelina plazivá a iné.
*  Pripravíme pôdu na výsadbu cesnaku.  

                                                                                                Ľubomír Krupa

Záhradkárske 
okienko

Prehliadka detských kočiarov začiatkom šesťdesiatych rokov.

Mgr. M. Osifová, Foto: archív J. Kundrovej



32 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

z P O z
Narodili sa: 

dáša Kubovčíková, lukáš Kurej, samuel Macko, Jazmína siváková, Erik Pelecháč.  
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie  

do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

MaNžElstvo uzavrEli:
roman timko, Košice-Západ a Mgr. iveta Prívarová, Giraltovce
Miroslav ondrašina, Giraltovce a Noémi Pósová, Veľká Ida
róbert Bolvan, Giraltovce a regína Fedáková, Giraltovce
Mgr. Jaroslav Micenko, Giraltovce a Mgr. Janka tlučáková, Giraltovce
stanislav Prusák, Tisinec a Juliána Švecová, Giraltovce
lukáš sivák, Sveržov a sára Katriňaková, Giraltovce
Štefan Šamko, Giraltovce a Monika Bilá, Hrabské
Jozef Kovalčík, Giraltovce a Mgr. dana tkáčová, 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.

Navždy nás opustili:
 Meno rok narodenia dátum úmrtia
 Antónia Verešpejová 1938 08.07.2015
 Martina Dreveňaková 1994 25.07.2015
 Jozef Malík 1971 02.08.2015
 Ján David 1996 16.08.2015

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

svoJE životNé JuBilEá v MEsiaci sEPtEMBEr oslávia: 
85 rokov Mária Gregová 55 rokov Pavel Hec
75 rokov Alžbeta Majerníková    Andrej Jurč
70 rokov Mária Matiová    Ľudmila Pantlikášová
65 rokov Ing. Ľubomír Filo    Pavel Štefanik
 Emília Horbajová    Hedviga Študyová
 Mária Kaňuchová 50 rokov Anna Harčariková 
60 rokov Magdaléna Kurečajová    Mária Kovalčíková  
 Oľga Staruchová     
 Mária Tkáčová

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. 

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
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ŠPORT
Tomáš Hricko a Marek Pavúk na potulkách Anglickom (ENGLAND GRAND PRIX  5. 7. 2015) 

Spomíname na Anglicko...
Štartujeme. Je 3.20 a ide sa na letisko do Košíc. Naša partička, teda Marek, Keco 

a Tomáš ako „šofér“. Spali sme síce len niečo okolo 2 hodín, ale nie sme unavení, 
keďže hlava je plná očakávaní. Po príchode na letisko prichádzajú na rad rozlúčka, 
prianie všetkého dobrého od nášho sparinga Tomáša a môže sa letieť. Opäť pripo
mienka. „Marek Hamšík?“, prekvapene sa pýtajú pri pasovej kontrole. Ale nie, to je 
náš Marek Pavúk. Let bol celkom príjemný,  aj sme si trocha podriemkali. V Lutone 
nás privítalo celkom fajn počasie. Nebolo ani horúco, ale ani chladno. Po kratšom ča
kaní na autobus 737 do High Wycombe  sme už boli na ceste do dejiska ENGLAND 
GRAND PRIX. Hodinka cesty autobusom a celková únava z diéty nám už dávali 
riadne zabrať a bolo načase začať s „cukrovačkou“. Mierime do prvého nákupného 
centra a už si vychutnávame cukry mňamkyhamky,   až nám  je sladko za ušami. 
Vypátrali sme Wycombe theatre, aby sme sa v nedeľu nemuseli náhliť a mohli si 
troška dlhšie pospať. Po absolvovaní asi dvojkilometrového „kardia“  cestou na ho
tel  nasledovalo ubytovanie a začali sme natierať našu novú neotestovanú súťažnú 
farbu. Tak to aj dopadlo.  Po dvoch náteroch sme boli ako černosi a museli sme s tým 
niečo urobiť. Nasledovala sprcha a začali sme nanovo iným spôsobom natierania.  
O 21.00 miestneho času nás dobehli únava a predsúťažná vyčerpanosť, a tak sme si 
šli odpočinúť a nabrať síl na ten dlho očakávaný deň D. Tomáš je ako ranný budík, 
pri ktorom sa nikdy nemusíte báť, že zaspíte alebo nestihnete súťaž. Raňajky opäť 
cukry a milovaná káva. Nasledujú posledné úpravy pokožky a ideme na prezentáciu. 
Tá sa začala o 9.30 miestneho času, kde sme sa stretli aj s naším priateľom Rasťom 
Valentom a jeho priateľkou. Menšie stresy pri prezentácii vyústili do povinnej kúpy 
4ročného členského do UKBFF . Zopár záberov na foto objektív a ideme späť 
hotelovať. Keďže naša  kategó
ria bude odprezentovaná až ako 
posledná, do divadla sa vrátime 
o 18.00 miestneho času. Rasťo 
šiel s nami, aby si naniesol ešte 
jednu vrstvu súťažnej farby. Na
stal čas, aby sme sa vrátili späť 
do  Wycombe  theatre  a  začali 
poslednú fázu úpravy pokožky, 
ktorú  zdokonalí  už  len  finálny 
lesk. Zopár klikov, len tak pim
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pam a už sme na pódiu. Užívali sme si to! Bola tam celá smotánka britskej men´s 
physique a o to väčšia motivácia byť v TOP 6. Vyvolávanie do prvého porovnávania 
a medzi nimi čísla 250 a 254, teda Marek Pavúk a Tomáš Hricko, v nás vyvolalo 
obrovskú radosť.  Na pódiu bola skvelá atmosféra a už sme len čakali na vyhlásenie 
TOP 3. Nemali sme veľké očakávania, keďže sme vedeli, kto stojí s nami na pódiu. 
Veľmi nás potešilo, že sme sa dokázali presadiť na takej ťažkej a kvalitne obsadenej 
súťaži. Po pár dňoch oddychu makáme opäť s novými cieľmi na jesennú sezónu. 

Bc. Marek Pavúk

SKROMNÝ VELIKÁN MEDZI ŽRĎAMI 
 V našej jubilantskej rubrike sme čitateľom predstavili mnoho futbalistov 

a funkcionárov, ktorí robili skvelé meno giraltovskému futbalu nielen svojimi 
kvalitami, ale aj vernosťou svojmu klubu. V dlhom zozname futbalistov však 
chýbali brankárske osobnosti. Do spoločnosti veľkých hráčov sa zaradil aj 
pán Michal HURTUK. Tento bývalý vynikajúci brankár Slovana oslávil posled-
ný augustový deň jubileum - 50 rokov. Slovan Giraltovce mal vždy skvelých 
brankárov, od Emila Sciranku, Milana Hrabovského, Jána Eštvaníka, Jozefa 
Kožleja, Karola Brendzu, Jozefa Šebeša až po Petra Štefánika. Do tejto spoloč-
nosti sa zaradil aj Miško Hurtuk svojím veľkým brankárskym umením. Pre 
svoju skromnosť bol v kolektíve veľmi obľúbený. Do Giraltoviec prišiel v roku 
1989 z Lemešian a v Slovane pobudol do októbra 1997. Jeho ďalšie kroky 
viedli do Ličartoviec a MFK Košice. Potom sa stal trénerom brankárov košic-
kého klubu a má príslušnú eurolicenciu.

 Zodpovedne pripravoval brankárov Košíc a robil asistenta Jánovi Kozáko-
vi, terajšiemu šéfovi reprezentačného mužstva Slovenska. A tým sa nemôže 
pochváliť hocikto. S MFK Košice sa stal víťazom Slovenského pohára, tréner 
bol Radoslav Látal. Veľmi rád spomína na giraltovské účinkovanie, hlavne 
na výbornú partiu spoluhráčov, funkcionárov a nezabudnuteľných fanúšikov

 Ku gratulantom sa pripája celá futbalová rodina MFK Slovan Giraltovce. 
Miško, živio! Miroslav Deutsch

PRESTUP, KTORÝ ROZVÍRIL HLADINU 
Po	 krátkej	 letnej	 prestávke	 sa	 futbalové	 súťaže	 na	 Slovensku	 znova	

rozbehli	a	ako	už	býva	zvykom,	mesiac	august	je	v	III.	lige	priam	„našpi-
kovaný“	majstrovskými	duelmi.	Každé	mužstvo	má	za	sebou	6	zápasov.	
Najvyššia	 regionálna	súťaž	zaznamenala	niekoľko	zmien.	Z	 II.	 ligy	prišli	
Moldava	a	Trebišov,	zo	 IV.	 ligy	zase	Pušovce	a	Krásna,	avšak	najväčšia	
bomba	vybuchla	v	Humennom.	Tam	treťoligový	 futbal	neuvidia,	pretože	
ho	Futura	ponúkla	Svidníku,	a	tak	sa	v	okresnom	meste	pod	Duklou	bude	
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hrať	III.	liga	pod	hlavičkou	Futura	Humenné	a	Giraltovčanom	pribudne	ďal-
šie	derby.

 Futbalisti MFK Slovan Giraltovce mali úvodný program takmer totožný s mi-
nulým ročníkom. Začali ho v Prešove, kde si zopakovali víťazstvo, tentoraz 
3:2. Dobrý taktický výkon priniesol nečakaný úspech, ale optimistické prognó-
zy dostali úder v domácich stretnutiach. Slovan na svojom trávniku neprekročil 
svoj tieň z predošlej sezóny a v dvoch derby zápasoch nedokázal vyhrať. Proti 
Stropkovu v strede týždňa to bolo veľmi ťažké, pretože súper mal neuveriteľ-
ne vydarený deň. Podal výborný výkon, využil chyby Slovanistov a zaslúžene  
si odniesol tri body. Zranenie Matúša Digoňa nepridalo Giraltovciam na pohode 
a ukázalo sa to v horúcom „pekle“ v Košiciach proti Krásnej na pravé poludnie. 
Prehre 0:4 už vyčerpaní chlapci nedokázali zabrániť. Veľké odhodlanie bodovať 
naplno bolo cítiť z mužstva v ďalšom derby proti Bardejovskej Novej Vsi. Bolo  
to derby ako remeň. Hralo sa obojstranne tvrdo, rozhodca ukázal 14 žltých ka-
riet a jednu červenú. Navyše domáci kopali dve penalty a emócie sa dali krájať. 
Prvý jedenástkový pokus mal Jakub Verčimák, chcel prekabátiť brankára „pa-
nenkovým“ lobom, lenže lopta preletela aj ponad bránku. Nerozhodný výsledok 
ratoval z % ďalšej penalty úspešne Stanislav Pankuch. Viac ako samotný zápas 
nahneval Giraltovčanov nečakaný prestup Jakuba Fiľakovského krátko po zá-
pase práve do Bardejovskej Novej Vsi. O objasnenie tejto nepríjemnej udalosti 
sme požiadali tajomníka a zároveň manažéra pre ISSF /informačný systém/ Mi-
roslava Dvorského: „Potvrdzujem skutočnosť, že tesne po zápase, teda presne 
o 20.40 hod., zahlásil prestup do Bardejovskej Novej Vsi náš hráč J. Fiľakovský. 
Od júna platí nový Prestupový poriadok pre amatérov, ktorý uvoľnil ruky futba-
listom. V tomto prípade zinkasujeme 1 000 eur podľa tabuľky a hráč je preč.  
Tu ide o veľmi neštandardný postup hráča i klubu. Ak by bol prestup realizovaný 
ihneď po zápase v Krásnej, tak by sme to akceptovali. Tu však chýbala Jaku-
bova férovosť, pretože mal oznámiť pred zápasom trénerovi V. Rusnákovi, že 
po stretnutí prestúpi do Bard. N. Vsi a bolo by už len na trénerovi, či ho nominuje 
na zápas. Vedenie klubu je presvedčené, že o celej akcii už dopredu vedeli hráči 
klub B. N. Ves. Ak hráč mal osobný problém s funkcionárom, dalo sa to riešiť 
úplne iným spôsobom a ja verím, že pri ochote J. Fiľakovského by sme riešenie 
aj našli. Predsa pri prestupoch nesmie prevládať anarchia. My sme prišli o hrá-
ča základnej zostavy a B. N. Ves si výrazne posilnila mužstvo. Celé to je veľký 
podraz na nás, trénerovi i hráčskom kolektíve, ktorého bol Kubo pevná súčasť. 
„Aj keď v giraltovskom klube zavládli veľké rozpaky, hlavne po medializovaní 
celej kauzy, mužstvo i funkcionári sa zomkli a výsledkom bolo skvelé víťazstvo 
v Trebišove 2:1. Jakub Verčimák odčinil svoju nepremenenú jedenástku a jeho 
dva presné zásahy upokojili rozbúrenú hladinu.

„Najprv zahodili tutovku Trebišovčania, keď po skrumáži Peter Štefánik vy-
škriabal loptu smerujúcu do brány a z nasledujúcej akcie sme išli do brejku. 
Ušiel som takmer z polovice ihriska a išiel sám na bránku. Súper zahral ofsajd 
systém, ale nevyšiel mu. Trebišov hral potom vabank, ale šťastnejší sme boli 
my,“ opísal situáciu pri víťaznom góle v nadstavenom čase úspešný strelec Ja-
kub Verčimák. Miroslav Deutsch
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