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Na 2. zasadnutie v tomto volebnom období poslancom Mestského zastu-
piteľstva v Giraltovciach pripravili veľmi bohatý program. Ako to už býva 
na začiatku roka, väčšina programu sa týkala financií. Vieme, ako čitateľov 
unavuje čítať množstvo cifier, rozhodli sme sa teda, že ich nimi nebudeme 
zaťažovať. Kto má záujem sa v týchto údajoch „šprtať“, môže tak urobiť v ma-
teriáloch zverejnených na obvyklých miestach – informačných tabuliach 
mesta, prípadne si ich pozrieť na finančnom oddelení MsÚ.

Keďže sa v programe objavili aj mnohé iné interesantné informácie, roz-
hodli sme sa uverejniť niekoľko najzaujímavejších, ktoré si získali nielen 
našu pozornosť, ale aj záujem prítomných na rokovaní. No bolo ich viac 
a vieme, že neobsiahneme všetko. Pokúsili sme sa vybrať tie informácie, 
o ktorých predpokladáme, že by našich čitateľov mohli zaujať najviac. 
Po obvyklých procedurálnych bodoch ako schválenie programu, voľba komisií, 

kontrola uznesení a po už spomenutých finančných bodoch programu nasledovali 
ďalšie, z ktorých vyberáme paletu najzaujímavejších postrehov.

Rozlúčka Ing. M. Pachovej
K jednotlivým finančným správam uviedla odborné stanovisko doterajšia hlav-

ná kontrolórka mesta  Ing. Margita Pachová,  ktorá predniesla  aj  správu o  svojej 
činnosti a správu o kontrole uznesení MsZ za minulý rok. Bolo to pre ňu posledné 
vystúpenie v tejto funkcii, a tak sa na záver poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu 
s vedením mesta a poslancami počas svojho takmer dve desiatky rokov trvajúceho 
pôsobenia. Do funkcie hlavnej kontrolórky bola zvolená pred 17 rokmi a za toto 
obdobie  je  vďačná  za mnoho  skúseností,  ktoré počas  svojho pôsobenia  získala. 
Ako nám prezradila, veľmi si cení aj to, že v ťažkom období jej života mala po svo-
jom boku  ľudí,  ktorí  jej pomohli prekonať zložité  chvíle. Vedenie MsÚ sa  s ňou 
rozlúčilo vrelým poďakovaním, kyticou kvetov a ako zvláštne ocenenie práce jej 
poslanci MsZ navrhli a schválili finančnú odmenu. 

Nový hlavný kontrolór Mgr. Jozef Kozák
Jeden z najdôležitejších bodov programu 2. zasadnutia MsZ bola voľba nového 

hlavného kontrolóra mesta. O túto funkciu sa uchádzali dvaja kandidáti.
Mladší z nich, PhDr. Roman Vavrek, sa prezentoval bohatou teoretickou prípra-

vou na rôznych školách a v inštitúciách nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Star-
ší, Mgr.  Jozef Kozák (bývalý pracovník Školského úradu v Giraltovciach), hovoril 
o svojich bohatých praktických skúsenostiach, keď pôsobil ako starosta v Kračú-
novciach a ako hlavný kontrolór v niektorých obciach. Poslancov presvedčili hlav-
ne skúsenosti z praktickej činnosti a vo voľbe dali dôveru Mgr. Jozefovi Kozákovi. 
Nemalú úlohu pri ich rozhodovaní hralo aj to, že funkcia hlavného kontrolóra v Gi-
raltovciach je iba čiastočne úväzková a hodí sa skôr pre človeka, ktorý už nepo-

Kaleidoskop zaujímavostí
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2 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

trebuje  pracovať  v  plnom  pracov-
nom  pomere.  Nezabudli  oceniť  aj 
prednosti  PhDr.  Romana  Vavreka, 
ktorý  preukázal  bohaté  teoretic-
ké  poznatky,  ktoré  ho  predurčujú 
v budúcnosti  ešte dokázať mnoho 
vo svojej kariére.

Novozvolený hlavný kontrolór 
mesta  Jozef  Kozák  sa  poďakoval 
za  prejavenú  dôveru  a  prehlásil, 
že sa vo svoje činnosti bude snažiť 
dokázať, že si túto dôveru zaslúžil. 
V  jednom z ďalších bodov mu po-
slanci v zmysle platných zákonných 
predpisov schválili odmenu za jeho 
kontrolnú činnosť.

Rybárom neschválili dotáciu na činnosť
Ďalší z dôležitých bodov programu bolo schvaľovanie dotácií rôznym organizá-

ciám z rozpočtu mesta. Keďže už predtým boli schválené jednotlivé sumy rôznym 
žiadateľom, no  termín na uzávierku podávania žiadostí bol po  tomto rozdelení, 
poslanci rozhodovali o pridelení dotácie pre dodatočnú požiadavku športovej or-
ganizácie Sokol Giraltovce. Prerozdelili peniaze určené pre iné organizácie a pros-
triedky takto získané pridelili spomenutej športovej organizácii.
V tomto bode programu zaujala prítomných informácia jedného z poslancov, že 

vedenie MO rybárov v Giraltovciach si z pridelených dotácií na činnosť schválilo 
pomerne vysoké odmeny. Takže ak si niekto myslel, že činnosť v rámci spoločen-
ských organizácií je dobrovoľná a záujmová, tak poniektorí ju stále považujú za zá-
robkovú. Preto sa poslanci rozhodli, že ak prostriedky určené na činnosť končia 
vo vreckách jednotlivcov, dotáciu na ďalšie obdobie tejto organizácii neschvália.

Schválili plat primátorovi mesta
Vždy na začiatku roka sa schvaľuje aj plat primátora mesta. Tu sa poslanci musia 

pridržiavať litery zákona, ktorá hovorí, že plat primátora mesta tvorí súčin výšky 
priemernej mzdy  zamestnanca  v národnom hospodárstve  Slovenskej  republiky 
za minulý rok (v roku 2014 to bolo 858 eur) a koeficientu 2,17 (podľa počtu oby-
vateľov mesta) a môže byť poslancami navýšený maximálne o 70 percent. Poslanci 
sa rozhodli, tak ako v minulom roku, navrhnúť a schváliť primátorovi výšku me-
sačnej odmeny 40 percent. Celkovo tak primátorovi Mgr. Jánovi Rubisovi schválili 
na rok 2015 plat vo výške 2607 eur mesačne.

M. Pachová spolu s kandidátmi  
na hlavného kontrolóra J. Kozákom 
a R. Vavrekom.
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Rozpočty škôl a školských zariadení a delegovanie  
do školských rád

Poslanci  si  vypočuli  aj  návrhy  rozpočtov  škôl  a  školských  zariadení  v meste 
na  rok  2015,  kde  väčšinou  došlo  k miernemu  kráteniu  výšky  finančných  pros-
triedkov a poslanci  si vypočuli pripomienky  jednotlivých riaditeľov. Dohodli  sa, 
že počas roka pri prípadných úpravách rozpočtu mesta a podľa finančných pros-
triedkov sa budú jednotlivé najväčšie problémy riešiť. Zároveň sa poslanci uzniesli 
na delegovaní zástupcov z MsZ a mestského úradu do rád jednotlivých škôl a škol-
ských zariadení. Toto delegovanie sa robí po zmenách ktoré nastali v zložení nie-
ktorých orgánov mesta po komunálnych voľbách v minulom roku. Do rád jednot-
livých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli navrh-
nutí a schválení: ZŠ Giraltovce – Katarína Havrilová, Marek Hliboký, Iveta Kurčová 
a Pavol Tchurik; MŠ Giraltovce – Mária Digoňová a Júlia Kmecová; ZUŠ Giraltovce 
– Mária Osifová a Ján Hažlinský; CVČ Giraltovce – Jaroslav Harajda a Ján Žulták. 

Výber z ostatných zaujímavostí 2. zasadnutia MsZ
Ako sme už uviedli, program bol veľmi bohatý a bolo by o čom ešte písať. No 

nechceme čitateľa veľmi unavovať ďalším výpočtom vecí, o ktorých sa rokovalo, 
preto v závere nášho príspevku pripomenieme výber z tých najzaujímavejších.
Mesto Giraltovce je vlastník niekoľkých akcií bývalej Komunálnej banky, na kto-

rých sa podarilo získať finančné prostriedky z dividend. Pred časom sa banka do-
stala do straty a dividendy sa prestali vyplácať. Táto banka dnes nesie meno Prima 
banka (jej hlavné zameranie už nie je podpora aktivít miestnej samosprávy) a sú-
časná hodnota akcií tejto banky vo vlastníctve mesta Giraltovce je veľmi nízka (iba 
pár tisícin celkovej hodnoty všetkých akcií uvedenej banky). Preto Prima banka 
mestu Giraltovce navrhla odkúpenie uvedených akcií za 600 eur za akciu. Poslanci 
túto transakciu za dodržania podmienok hodných osobitného zreteľa schválili.
Pri riešení  prevodov majetku mesta narazili poslanci na problém na Záhradnej 

ulici, kde jeden z majiteľov pri vybudovaní prakticky čiernej stavby zasiahol neo-
právnene do mestskej komunikácie, ktorá je v majetku mesta. Poslanci sa rozhodli 
počkať na rozhodnutie stavebného úradu v predmetnej veci a potom prijať roz-
hodnutie o uvedenej stavbe.
V interpeláciách poslancov a v rôznom bola vznesená požiadavka na veľkoka-

pacitné kontajnery počas jarného upratovania. V odpovedi bolo prisľúbené odve-
zenie väčšieho množstva prípadného odpadu (konáre, väčší odpad a pod.) podľa 
požiadaviek jednotlivých obyvateľov zamestnancami drobných obecných služieb. 
Hovorilo sa aj o autobusových spojoch z Giraltoviec do Prešova. Hlavne v ran-

ných hodinách ide jedným smerom viac spojov v rovnakom čase. Tie prichádza-
jú do Prešova tesne pred odchodom vlaku do Kysaku, kde sú prípoje na rýchliky 
smerom do Bratislavy a Prahy,  takže  ľudia nemajú možnosť  tento vlak  stihnúť. 
Prítomní poslanci sa obrátili na poslanca PSK J. Vooka, aby tieto veci riešil s vede-
ním kraja. Prisľúbil pomoc. Zároveň sa hovorilo aj o možnosti udelenia povolenia 
pôsobiť na tejto trase aj súkromnému dopravcovi, čo by prinieslo zdravú konku-
renciu a následné výhody pre cestujúcich. 

Text: PhDr. František Džalai, foto: M. Osifová
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 Ƿ jar k nám zavítala presne podľa predpisov? Nočné mráziky sa striedali 
s príjemnými teplotami počas dňa. Snežienky vykúkali už v prvý marco-
vý deň, ranné zimomriavky vystriedalo slnečné denné počasie, ktoré hlá-
salo, že jar sa už blíži. 

 Ƿ so súhlasom OR PZ vo Svidníku boli osadené nové dopravné značky? Jedna 
sa nachádza na parkovisku pred MsÚ – vyhradené parkovisko pre služob-
né vozidlo Mesta Giraltovce, ďalšie sú osadené na miestnej komunikácii  
na Dukelskej ulici pred Slovenskou sporiteľňou, a to Daj prednosť v jazde 
a Zákaz zastavenia.

 Ƿ v Parku mieru realizujú dokončovacie práce hlavne na sadových úpravách 
verejnej zelene a výstavbe spevnených plôch pre peších a osobné auto-
mobily? Ďalej sa plánuje vybavenie spoločenskej sály v Parku mieru (stoly, 
stoličky a iný potrebný nábytok) a zariadenia kuchyne. Tieto činnosti neboli 
predmetom štátnej a európskej dotácie, budú financované z mestského 
rozpočtu. 

 Ƿ každoročne na jar sú hasiči v pozore? K jari neodmysliteľne patria aj upra-
tovanie a čistenie nášho okolia. Pre mnohých je najjednoduchší spôsob 
zbavenia sa suchej trávy, drobného krovia či lístia práve jeho vypaľovanie, 
a to napriek tomu, že to zákon a zdravý rozum zakazujú. Požiare spôsobujú 
veľké materiálne aj ekologické škody. Vysoká teplota ničí zárodky života, 
oheň ohrozuje hmyz, mäkkýše, motýle, obojživelníky aj vtáctvo hniezdiace 
na zemi. Často dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si taký-
to požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život, väčšinou sú to životy 
dôchodcov. Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou 
rečou - vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakáza-
né. Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým  
do výšky 331 €.

 Ƿ DHZ Giraltovce pripravuje 5. ročník súťaže mladých hasičov Pretek brannej 
všestrannosti, ktorý sa uskutoční 30. apríla v Parku mieru a na futbalovom 
štadióne? Príďte povzbudiť domáci tím a príjemne stráviť deň. 

 Ƿ v piatok 20. marca ste 
mohli sledovať na našej 
oblohe zatmenie slnka? 
Predpoludním celé Slo-
vensko pozorovalo, ako  
zo slnka pomaly ubúda, sa-
mozrejme len s ochranným 
filtrom. Tí, čo nemali poru-
ke nič na sledovanie tohto 
úkazu, si určite zaregistro-
vali aspoň zmenu intenzity 
denného osvetlenia. 

Mgr. Mária Osifová
foto: internet

VIETE, ŽE ...
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25. apríl 1865 – 
v Giraltovciach sa narodil 

Alexis Victor Moschcowitz
(150. výročie)

Najstarší  z  trojice  známych  bratov 
Mos chco witzovcov.  Gymnaziálne  štú-
diá absol voval v Prešove. Keď mal pät-
násť  rokov,  jeho  rodina  sa vysťahovala 
do Spojených štátov. Najprv vyštudoval 
farmáciu, ale už čoskoro sa rozhodol pre 
štúdium medicíny na Kolumbijskej uni-
verzite  v  New  Yorku.  Lekársky  diplom 
získal v roku 1891. Pracoval v nemocni-
ci Mount Sinai Hospital na Manhattane. 

Ako  vynikajúci  odborník  v  oblasti  kli-
nickej  chirurgie  prispieval  početnými 
štúdiami do vedeckých publikácií. Zná-
mym  sa  stal  po  tom,  čo  opísal  postup 
operácie hernie  (prietrže),  označujúcej 
sa aj ako Moschcowitzova operácia. Po-
čas  prvej  svetovej  vojny  slúžil  v  armá-
de, v ktorej dosiahol hodnosť poručíka. 
Ako vojenský  lekár pôsobil v Alabame, 
Severnej Karolíne a najmä v Surgeon Ge-
neral‘s Office v hlavnom meste Washin-
gton.  Tam  bol  členom  komisie,  vďaka 
činnosti ktorej sa podarilo znížiť úmrt-
nosť  v  dôsledku  empyému  (hnisavého 
procesu  v  telových  dutinách)  medzi 
vojakmi. Alexis Victor Moschcowitz bol 
tiež profesorom medicíny na svojej do-
movskej univerzite a členom viacerých 
významných  lekárskych  spoločností. 
Zomrel v New Yorku (†1933).

26. apríl 1867 – 
v Martine sa narodil 

Ivan Juraj Pivko

Národnokultúrny  pracovník,  bankár 
a statkár. Bol členom Matice slovenskej, 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slo-
venského národného múzea.  V  roku 
1906 kandidoval v Giraltovskom okrese 
ako slovenský kandidát do Uhorského 
snemu. Za národnú činnosť bol väznený. 
Zomrel v Dolnom Kubíne, pochovaný je 
v  Jasenovej  (†1939).  Viac  sa  o  peripe-
tiách  jeho  kandidatúry  v  Giraltovciach 
dozviete v októbri.

Mgr. Adrián Eštok

Kalendár osobností z histórie Giraltoviec
A P R Í L

Alexis Victor Moschcowitz, významný lekár, ktorý 
sa narodil v Giraltovciach pred 150 rokmi

(Zdroj: American Society of Colon and Rectal 
Surgeons)
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Okresná organizácia strany SMER-SD 
si spolu s mestom Giraltovce 

uctila sviatok žien

Sála Domu kultúry sa zaplnila do posledného miesta, aby si ženy 
a matky na chvíľu oddýchli od každodenných povinností a oslávili svoj 
sviatok. Nápad oslavovať tento sviatok vznikol na Medzinárodnej žen-
skej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto 
sviatku určili 8. marec – na počesť veľkého štrajku newyorských krajčí-
rok z textilných tovární v roku 1908, ktoré bojovali proti nízkym mzdám 
a zlým pracovným podmienkam. 

V každom prípade, vyjadriť úctu a vďaku za nezastupiteľnú úlohu žien 
v rodine a spoločnosti prišli aj predstavitelia za Stranu Smer-SD, a to po-
slanec NR a krajský predseda strany SMER-SD Ing. Stanislav Kubánek, 
poslanec NR a predseda okresnej organizácie SMER-SD Mgr. Mikuláš 
Krajkovič a primátor mesta Mgr. Ján Rubis. 

Svojím umením si prišli uctiť ženy aj mladí umelci z našich škôl, kto-
rí pripravili neopakovateľný zážitok. Hneď v úvode sa nám s povesťou 
o nešťastnej matke predstavila Ivanka Koreňová zo SZŠ, po nej nasle-
doval spev Samka Štefaníka a svoj program zakončili hip hopovou cho-
reografiou. Žiaci 4. B triedy ZŠ si za sprievodu ľudovej hudby Čavargoš 
pripravili scénický tanček. V programe ZUŠ sme si vypočuli talentované 
speváčky Katarínu Cinovú a Evu Kočišovú a krásne melódie nám zahrali 
akordeonistky Patrícia Vašková a Kristína Daňková. Sestry Dadka a Ivan-
ka Koreňové zaspievali krásnu pieseň, ktorú venovali všetkým mamkám. 
Záver kultúrneho programu patril už ĽH Čavargoš, ktorá síce vznikla len 
nedávno, no vo svojom repertoári má už vlastné piesne. Publikum prí-
jemne naladili na ľudovú nôtu a to ich skvelé vystúpenie ocenilo búrli-
vým potleskom. 

Milým prekvapením pre ženy bol kvet, ktorý s vďakou prijali na záver 
slávnostného popoludnia od primátora mesta a hostí zo strany SMER-
-SD. Po takejto slávnostnej nedeli nasledujú opäť dni plné povinností, 
ktoré si žena každodenne plní, či už v práci alebo doma pri rodine. A kaž-
dá žena to robí s láskou, preto si zaslúži kúsok lásky od muža. Nezabud-
nite, páni, že Boh stvoril muža, ale manžela stvorila žena. 
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Text a foto: Mária Osifová
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Dom kultúry v Giraltovciach bol v dňoch 11. a 12. marca 2015 miestom 
konania medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Transformá-
cia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zaria-
deniach sociálnych služieb. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor 
mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis. Osobnú podporu konferencii vyjadril 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – zriaďovateľ Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety v Bratislave. Organizátor konfe-
rencie bola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, n. o., sv. Alžbety 
v Bratislave, spoluorganizátori Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. 
P. P. Gojdiča v Prešove, mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj – 
sociálny odbor a Domov sociálnych služieb v Giraltovciach.

Cieľom konferencie bolo prispieť k zvýšeniu informovanosti, priprave-
nosti a zavedenia jednotlivých postupov pri aplikácii zmien smerujúcich 
k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb, zvýšiť dôraz na individuálnu prácu 
s prijímateľmi sociálnej služby, maximálne ich začleniť do bežného života, 
sprostredkovať informácie a výmenu skúsenosti v oblasti inovácií v so- 
ciálnych službách.

Neutíchajúci záujem o túto konferenciu, ktorej hlavnou témou bola prob-
lematika transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb, svojou 
účasťou potvrdilo vyše 140 účastníkov a účastníčok zo Slovenska, Českej 
republiky a Poľska.

Program konferencie pozostával z tematických okruhov: domov sociál-
nych služieb ako objekt transformácie, deinštitucionalizácia sociálnych 
služieb, vklad miest a obcí – efektívne komunitné služby, vzdelávanie 
a osveta – nevyhnutná podmienka transformácie, nové postavenie zdra-
votníkov v transformačnom procese a individuálny plán ako nástroj ak-
tívnej spolupráce. Jednotlivé okruhy združovali obsahovo príbuzné pred-
nášky a po ukončení príspevkov bol vyčlenený priestor na krátku diskusiu.

V prvý deň privítal účastníkov konferencie kvestor Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave Ing. Jozef Cho-
vanec, PhD. a hostí privítal doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH – riaditeľ 
Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove.

Výrazne hodnotné a prínosné obohatenie malo vystúpenie prof. JUDr. Voj-
techa Tkáča, CSc., ktorý vo svojom príspevku poukázal na význam so- 
ciálnej práce, jej etablovanie, uplatnenie v praxi a legislatívne vymedzenie 

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania 
kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, 

Giraltovce, 11. – 12. 3. 2015 
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v rámci Slovenska. Doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., vo svojom príspevku 
priblížila zriaďovanie sociálnych služieb s poukázaním na ich financova-
nie. Ing. Jozef Chovanec, PhD., a Mgr. Tatiana Billá, PhD., v príspevku 
charakterizovali transformačný proces ako cestu k skvalitneniu života 
seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Pri rôznorodej tematike bola 
možnosť si vypočuť názory približne dvadsiatich piatich prezentujúcich.

Časť zúčastnených sa presunula do priestorov hotela ALFA, kde kon-
ferencia pokračovala spoločenským večerom s kultúrnym programom. 
Práve tam boli prediskutované všetky nevypovedané otázky a spoločnými 
silami boli hľadané odpovede.

Nasledujúci deň konferencie sa začínal návštevou Domova sociálnych 
služieb v Giraltovciach. Na chvíľu sa dvere zariadenia otvorili a bola mož-
nosť si pozrieť život prijímateľov sociálnej služby. Vystúpenia účastníkov 
a účastníčok sa konali opäť v sále Domu kultúry a odzneli príspevky najmä 
hostí z Poľska a Českej republiky.

Na záver sa kvestor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave, Ing. Jozef Chovanec, PhD., poďakoval za účasť a vy-
jadril dôveru v ďalšie budúce stretnutia. Prínosom podujatia bolo rozší-

JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., počas svojho príhovoru.
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renie povedomia o aktuálnych témach a v neposlednom rade podpora 
a rozvoj kontaktov medzi jednotlivými zariadeniami sociálnych služieb 
nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského, ale aj Bratislavského 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja a rôznymi inštitúciami. Výstupom 
organizačného úsilia bolo vzájomné obohatenie a publikovanie recenzo-
vaného zborníka príspevkov.

Pevne veríme, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj 
v budúcnosti a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti poskytovania so ciál-
nych služieb.  Text: PhDr. Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce

Chceme sa touto cestou zároveň poďakovať darcom, ktorí nám po-
mohli zabezpečiť úspešný priebeh konferencie a maximálnu spokoj-
nosť jej účastníkov. Menovite:

• Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Brati-
slave

• p. Jane Martoníkovej, zdravotnícke potreby Giraltovce
• p. Jarmile Juhovej, potraviny MIBA Giraltovce
• p. Andrejovi Oravcovi, pekáreň Ornix, s.r.o. Giraltovce
• p. Cyrilovi Dudášovi, Elektrotransport CD Svidník
• firmám HARTMANN-RICO, SCA TENA, BELLA SK SENI a DEPEND

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!
Mgr. Vojčeková Slávka - riaditeľka domova

Počas dvoch dní sa v Giraltovciach konal 1. ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie Transformácia sociálnych služieb - cesta zlepšo-
vania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb. Priniesla 
množstvo zaujímavých tém zo sociálnej oblasti. 
Konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 11. a 12. mar-

ca  v  Dome  kultúry,  pripravilo  niekoľko  inštitúcií.  Zorganizovali  ju  mesto 
Giraltovce a Domov sociálnych služieb v spolupráci so sociálnym odborom 
Prešovského samosprávneho kraja, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej 
práce svätej Alžbety v Bratislave a Ústavom sociálnych vied a zdravotníctva 
bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Záštitu nad konferenciou prevzal primátor mes-
ta  Giraltovce    Ján Rubis.  „Čo  sa  týka mesta Giraltovce,  oslovil ma  príprav-
ný výbor na  čele  s pani doktorkou  Jurčovou, mojou osobnou zástupkyňou 
a riaditeľkou DSS, pani magisterkou Vojčekovou a kvestorom vysokej školy 

V našom meste bola prvá vedecká 
medzinárodná konferencia v sociálnej oblasti
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pánom doktorom Chovancom. Prijal som túto ich ponuku zorganizovať me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu práve na túto tému Transformácia sociál-
nych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych 
služieb aj z toho dôvodu, že u nás je takéto zariadenie v Giraltovciach, kde je 
starostlivosť na vysokej úrovni. Druhá vec je, že ako primátor mesta sa ve-
nujem sociálnej otázke v rámci mesta,“ vyjadril sa primátor Ján Rubis. Účasť 
na konferencii mali okrem Slovákov i Česi a Poliaci. V rámci prezentácie prí-
spevkov vystúpili zástupcovia družobných zariadení z týchto krajín.

Transformácia a deinštitucionalizácia
Tematické okruhy konferencie spočívali podľa slov koordinátorky Zuzany 

Jurčovej z DSS na základe dvoch sociálnych služieb. „Táto myšlienka skrsla 
z podnetu vývoja spoločnosti, pretože sme veľkokapacitné zariadenie soci-
álnych  služieb,  kde poskytujeme  sociálne  služby  rôznymi  formami pobytu 
a prechádzame tým k procesu transformácie a deinštitucionalizácie. Z toho 
dôvodu sa nám javila potreba získať informácie, vzájomnú výmenu a posky-
tovanie skúseností v inovácii sociálnych služieb. Je to pilotný ročník v Giral-
tovciach a keď bude všetko v poriadku, bude sa dať a pán kvestor to umožní, 
bude i ďalší.“ Počas oboch dní odzneli príspevky z každej oblasti. „Boli širo-
kospektrálne, z každého tematického okruhu. Či už z hľadiska DSS, objektu 
transformácie, obcí a miest ako efektívne komunitné plánovanie, aktívneho 
plánovania ako efektívneho nástroja a vzájomnej spolupráce.“ Objasnila, o čo 
ide.  „Ten názov deinštitucionalizácia pôsobí na ľudí odstrašujúco. Každý si 
myslí, že keď ideme transformovať a deinštitucionalizovať, zrušíme zariade-
nia alebo ich premiestnime inde. Ale podstatou je, že budú fungovať v tom 
istom zariadení, v tom istom priestore, ale ako komunita. Jednou z takýchto 
oblastí je vytvorenie pracovných tímov ako rodina. Všetky profesie budú mať 
svoje zastúpenie a v prípade absencie nastupuje druhý článok, ktorý je tam.“ 
Nik sa procesu nevyhne. „Týka sa to každého jedného zariadenia v pôsobnos-
ti PSK. Boli sme momentálne vyňatí, lebo sme realizovali investičný projekt 
z  Európskej  únie. No  akonáhle  ho  dokončíme,  automaticky  budeme  čakať 
na výzvu, ktorú ministerstvo vypíše na transformáciu a budeme sa transfor-
movať.“ Vytvoria sa bytové domy maximálne pre 40 ľudí. 

DSS - vzdelanie aj ľudskosť v jednom
Takéto podujatia posúvajú o krok vpred, vďaka nim môže dôjsť k skvalit-

neniu sociálnych služieb. Pracovníci tým chcú umožniť hendikepovaným ľu-
ďom dôstojný a plnohodnotný život. „Čo sa týka konferencie, som veľmi rád, 
že sme našli porozumenie u pána primátora. Myslím si že aj mestečko s vyše 
štyritisíc  obyvateľmi,  tak  ako  veľkomesto,  je  súce  a  schopné  takých  akcií. 
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V rámci konferencie si vážim odborné príspevky. Boli adresné i konkrétne, 
témy zaujímavé a fundovaní ľudia si navzájom vymenili poznatky. Tým bolo 
poslanie maximálne splnené,“ konštatoval predseda organizačného výboru 
giraltovskej konferencie Jozef Chovanec z Vysokej školy zdravotníctva a so-
ciálnej práce svätej Alžbety. Tvrdí, že táto otázka je veľmi citlivá. „Človek ni-
kdy nevie, kedy príde úraz a zo dňa na deň vám určia diagnózu, z ktorej sa 
nespamätáte. Môže vás postihnúť nejaká sociálna udalosť či katastrofa, čo 
vidíme na ľuďoch. Idete cestou niekam a nedôjdete. To je osud, či už vaším 
alebo cudzím pričinením. Už ste nie pacient, ale klient a patríte do rúk iných, 
stane sa to z minúty na minútu.“ Sociálni pracovníci robia túto prácu za mi-
nimum. „Napriek tomu sú radi, že nejakú majú. Skláňam sa pred službami 
v DSS. Okrem toho, že sú tam pracovníci odborne vzdelaní, majú aj srdce, čo 
je gro všetkého. Napriek tomu, že majú i klientov, ktorí sa nedokážu ani poďa-
kovať, ani im vynadať. Je to tá najťažšia práca a, bohužiaľ, stále nedocenená, 
zaslúžia si lepšie platy.“ Podobný názor má pracovníčka DSS. „Práca je nároč-
ná ani nie fyzicky, ako psychicky a kto ju chce vykonávať, nemôže si niekto 
len prísť do zamestnania a odtočiť si cieľ. Tá práca sa mu stáva aj poslaním, 
bez  toho  to nejde.  Je veľmi dôležité  takouto  formou a podujatiami  zmeniť 
postoj a odbúrať predsudky,“ uviedla Jurčová. 

Problém je aj riešenie seniorov či Rómov
Zaujímali  sme  sa,  čo  považujú  za  najväčšie  sociálne  problémy.  „Záleží 

od toho, aký je to sociálny problém, no medzi tie najväčšie patrí dôchodko-
vé zabezpečenie. Sú skutočne relatívne nízke dôchodky, ľudia vekom starnú 
a potrebujú pomoc. Rodinní príslušníci odchádzajú a nemá sa o nich kto po-
starať.“ Základom sú podľa Chovanca domovy sociálnych služieb. „Zabezpe-
čujú služby tým, čo našu pomoc potrebujú, čiže zdravotne znevýhodneným 
alebo tým, čo majú šediny na hlave. Tie mozole starších si zaslúžia dôstojne 
prežiť  starobu.“ Zaoberajú  sa aj problémom rómskej komunity.  „Je  to  sku-
točne vážna vec, až osemdesiat percent nespĺňa základné vzdelanie. Pokiaľ 
nebudú vedieť čítať a písať, nepohneme sa ďalej. Nezodpovedajú adekvát-
ne ukončeniu školy a ak sú obaja rodičia negramotní, nedá sa veľa očakávať 
ani od ich detí. Musia byť na to vytvorené podmienky a hoci sú naše školy 
dobre pripravené, musí byť aj spolupráca v domácom prostredí,“ zhodnotil. 
Za menej dôležitý problém považuje nezamestnanosť. Stotožňuje sa i primá-
tor. „V našom meste je takmer 950 občanov práve rómskej komunity. Touto 
otázkou sa v Giraltovciach zaoberáme už niekoľko rokov. Aj z tohto dôvodu 
na vedeckej konferencii odprezentovala našu prácu Šanca na lepší život ve-
dúca terénnej sociálnej práce, inžinierka Palijová,“ dodal Ján Rubis. 

Autor: Martina Cigľárová
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Počas svojho východosloven-
ského výjazdu slovenský prezi-
dent prechádzal i cez Giraltovce. 
Navštívil naše okolité okresné 
mestá Bardejov, Svidník, Strop-
kov a napokon aj krajské mesto 
Prešov. Na to naše si spomenul 
v súvislosti s volejbalom. 

Vo štvrtok 19. marca poctil Andrej 
Kiska svojou návštevou ľudí z náš-
ho okresu. Navštívil tam mestský 
úrad, Spojenú školu, dopravnú fir-
mu Boper a svidnícku minimlieka-
reň, kde vyrábajú jorgurty manželia 
Ševcovi z neďalekého Hradiska, 
časti obce Radoma. Počas návšte-
vy školákov a študentov vyjadril svoj 
blízky vzťah k volejbalu a zaspomí-
nal si na staré časy. Vyzdvihol však 
nielen svidnícky, ale aj giraltovský 
volejbal. „Sám som kedysi hrával 
volejbal za Poprad. Vtedy sme do-

konca chodievali do Svidníka, ešte vtedy hrávali aj Giraltovce, spomínam si na to 
rád. Bola to jedna z našich najdlhších ciest,“ prezradil a poprial športovcom veľa 
úspechov. Okrem pekných miest na neho najviac zapôsobili priateľskí a dobrosr-
deční ľudia, ktorí v regióne žijú. Pohotovo zareagoval aj na novinárske otázky sme-
rujúce ešte k voľbám. „Som prezident pre každého, bez ohľadu na politické strany. 
V každom meste sa cítim veľmi dobre, chcem a snažím sa reprezentovať všetkých, 
bez ohľadu na to, koho volili. Najviac sa mi tu páčia samotní ľudia, ktorí sú príjemní, 
zlatí, fantastickí... Tak je to na tom našom Slovensku a tak to cítim, najmä v tých 
chudobnejších krajoch, že je všetko otvorenejšie,“ potvrdil s úsmevom.

Ocenil nápaditosť tunajších podnikateľov
Kiska uviedol, že práve náš región je skutočne ten, kde je nezamestnanosť zá-

kladný problém. „Navštívil som viacero úspešných firiem, ktorým sa v tomto kraji 
napriek všetkým problémom darí. Môžem konštatovať, že sa tieto problémy opa-
kujú. Mladí ľudia utekajú, je málo práce a spoločne sme uvažovali, čo sú to tie 
smery, ktoré by mohli tomuto regiónu pomôcť. Pravdaže, je to infraštruktúra v spo-
jení s Poľskom a druhým smerom je, aké podmienky pre malých a stredných za-
mestnávateľov v týchto regiónoch vieme vytvoriť, aby sa podniky otvárali.“ Ocenil 
nápaditosť podnikateľov a rodinných firiem z okresu. „Dobrý marketingový nápad 
a vlastná výroba, to sú presne tie príbehy, ktoré potrebujeme na Slovensku vidieť. 
Práve v takomto regióne ukazujú cestu, ako sa to možno dá. A dá sa to, odchá-
dzam odtiaľto s nadšením,“ zneli jeho slová vo Svidníku. Martina Cigľárová

Prezident hrával v minulosti volejbal aj proti Giraltovčanom
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Miestna akčná skupina TOPOĽA napreduje 

Účastníci  II.  VZ  si  vypočuli  správu 
o činnosti výboru a hospodárení MAS 
Topoľa, o. z., za minulý rok, ktorú pred-
niesol  predseda  združenia  Mikuláš 

Mašlej,  starosta  obce  Lúčka.  Informo-
val  ich  hlavne  o  činnosti  výboru  pri 
príprave  základných  dokumentov  no-
vovzniknutej MAS Topoľa a o všetkých 

Týmto príspevkom sa vraciame k II. valnému zhromaždeniu (VZ) 
MAS (Miestnej akčnej skupiny) Topoľa v Giraltovciach. Konalo sa 
v čase uzávierky minulomesačného vydania nášho periodika, takže 
sme ho nestihli uverejniť. Prítomní členovia MAS Topoľa zhodnotili 
svoju činnosť od vzniku a hlavne od I. ustanovujúceho VZ MAS Topoľa, 
ktoré sa uskutočnilo pred rokom, vo februári 2014.

Na tradičnom mieste, vo vestibule Mestského úradu v Giraltovciach, bola in-
štalovaná výstava netradičných makrofotografií. Autori na nich priniesli divá-
kom takmer rozprávkový pohľad do mikrovesmíru ukrytého pod našimi nohami 
na lúkach v tráve.

Svoje makrofotografie na výstave prezentovala skupina fotografov Matúš Cichý, 
Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. Svojou výstavou sledu-
jú dva hlavné ciele. V prvom rade chcú so svojimi prácami prísť priamo za školskou 
mládežou, aby jej priblížili netradičný pohľad na život v mikrosvete prírody a v druhom 
rade chcú motivovať prípadných záujemcov o fotografovanie.

Výstava fotografií, na ktorej je mnoho živočíchov z tak trochu tajuplne a až rozpráv-
kovo pôsobiaceho sveta hmyzu, vyvolala neskrývaný záujem a nadšenie jej návštev-
níkov. S touto výstavou chcú jej autori a organizátori aj naďalej ísť za svojimi divákmi, 
aby mali možnosť uvidieť to, čo mohli vidieť jej návštevníci v našom meste.

Svet hmyzu vo výchovnej výstave makrofotografií 

Vystavené makrofotografie si so záujmom prezrel aj primátor J. Rubis so svojimi spolupracov-
níkmi. Text a foto: PhDr. František Džalai
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činnostiach  spojených  s prácou MAS. 
Konštatoval,  že  po  prijatí  ostatných 
záujemcov o členstvo v MAS Topoľa sa 
im  podarilo  vytvoriť  ucelený  obvod, 
ktorého základné  identifikačné údaje 
sú: 

Rozloha územia je vyše 156 kilomet-
rov štvorcových a žije na ňom 12 454 
obyvateľov (priemerná hustota na ki-
lometer štvorcový je 80 obyvateľov). 
Na území je 20 obcí a 1 mesto, tvoria 
ho časť okresov Bardejov a Svidník 
v Prešovskom samosprávnom kra-
ji. Homogénne územie sa rozkladá 
od Marhane a Radomy po Kobylnice 
a Mičakovce a od Fijaša po Želmanov-
ce. V MAS Topoľa sa združilo 21 členov 
z verejného sektora (20 obcí a l mesto), 
čo je takmer 34 percent a 41 členov 
zo súkromného a občianskeho sektora 
(podnikateľské subjekty, spoločenské 
organizácie a rôzne záujmové združe-
nia), čo je niečo nad 66 percent všet-
kých členov. 
Hlavným  zámerom  MAS  Topoľa  je 

rozvoj regiónu v oblasti poľnohospo-
dárstva, pre ktoré sú  tu vhodné pod-
mienky.  Pre  vytváranie  nových  pro-
jektov a možností pre prácu a život sa 
zamerajú v spolupráci s ďalšími MAS 
na  získavanie  prostriedkov  v  rámci 

Európskej  únie  z  jej  finančných  fon-
dov  v  programovacom  období  2014 
– 2020.
O  zámeroch  v  rozvoji MAS  na  Slo-

vensku  informovala  odborná  garant-
ka MAS Topoľa Ing. Andrea Hradiská, 
PhD., predsedníčka MAS Lev (Levoča), 
ktorá je členkou poradnej skupiny mi-
nistra hospodárstva SR za MAS z celé-
ho Slovenska. Hovorila o možnostiach 
získavania  financií  na  činnosť  MAS 
a o tom, že na Slovensku existuje Ná-
rodná sieť  slovenských MAS  (NSSM), 
ktorá  je  napojená  aj  na  podobnú  or-
ganizáciu na nadnárodnej úrovni. Na-
vrhla, že aj MAS Topoľa, by sa mohla 
stať členom NSSM, čo by jej prinieslo 
niektoré  ďalšie  výhody  a  možnosti. 
Účastníci  II.  valného  zhromaždenia 
tento návrh akceptovali a schválili 
vstup MAS Topoľa do NSSM.
V rámci uznesenia schválili prítom-

ní  členovia  MAS  Topoľa  dokumenty, 
ktoré  budú  hlavnými  programovými 
zámermi do ďalšieho obdobia pri roz-
voji akčnej skupiny. 
Jedno  z  najdôležitejších  uznesení, 

ktoré účastníci II. VZ MAS Topoľa pri-
jali,  je  uznesenie  o  Vyhlásení  členov 
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MAS Topoľa.  Toto  vyhlásenie  vzniklo 
preto,  lebo sa v ostatnom čase začali 
objavovať snahy o získavanie niekto-
rých  obcí  združených  v  MAS  Topoľa 

do  novovznikajúcej  MAS  v  regióne 
Svidníka.  Uznesenie  uverejňujeme 
presne  v  znení  v  akom  bolo  prijaté 
a schválené:

VYHLÁSENIE členov M A S Topoľa, o.z., na II. VZ.
My, členovia MAS (Miestnej akčnej skupiny) TOPOĽA, o. z., zástupcovia 

obcí, podnikateľských subjektov a občianskych združení, vyhlasujeme, že 
chceme zotrvať aj naďalej členmi v MAS Topoľa, o. z. Giraltovce a žiadny 
z nás z tejto MAS nevystúpi a ani nepožiada o vstup do inej Miestnej akčnej 
skupiny. (uz. č. 3/VZ/2015).
Ak sa bude činnosť MAS Topoľa Giraltovce uberať smerom, ktorý si  jej čle-

novia vytýčili na svojom II. VZ, bude to pre nich znamenať novú etapu rozvoja, 
ktorá prinesie skvalitňovanie života v regióne.
Tento  trend  v  smerovaní MAS  Topoľa  nám  potvrdila  aj  A.  Hradiská,  ktorá 

okrem  iného povedala,  že MAS Topoľa  intenzívne napreduje a ak  takto bude 
pokračovať, dosiahne aj mnohé ďalšie úspechy, ktoré prispejú k rozvoju tohto 
regiónu, ku skvalitneniu podnikateľského prostredia, hospodárskeho napredo-
vania a zvyšovania životnej úrovne jeho obyvateľov. 

Text a foto: PhDr. František Džalai

„Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste 
vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou 
nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista...“ 

Prvý list apoštola Petra 1, 18.19
Vráskavé ruky! Požehnané ruky! A práve im patrilo pôstne stretnutie dôchodcov, 

ktoré pripravil Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pod vedením zborového fará-
ra Mgr. Martina Fečka v dňoch 20. - 21. marca 2015. Pozvánky dostali všetci členovia 
CZ ECAV Giraltovce od veku 70 rokov. Keďže sú to starší ľudia, ktorí sú už menej po-
hybliví, stretnutia boli dve, jedno v piatok v Železníku, druhé v sobotu v Giraltovciach. 

Božie Slovo nás učí vážiť si šediny a nezabúdať na starobu, nezabúdať, že mladosť 
rýchlo pominie, stratí sa aj sila a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich 

záľuby. V pôstnom čase pred Veľkou 
nocou nastal čas venovať pozornosť 
tým, ktorí sa o nás starali v čase 
našej mladosti a viedli nás životom. 
Dnes, keď sa ich už kroky spomalili, 
je na nás vniesť im do života trocha 
radosti. Človek je ako rastlinka, na-
rodí sa, zakvitne, žije a po čase kvet 
opadne a život oťažie. Taký je život 
každého z nás! Treba sa vedieť te-
šiť v každom čase a všetko prijať 

Pôstne stretnutie dôchodcov v Giraltovciach
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do srdca ako dar nášho Pána, iba tak bude duša pripravená postaviť sa raz pred 
nášho Stvoriteľa. Je dobré pamätať na starších, dobré a Bohu milé je vážiť si šediny 
našich otcov a matiek. A práve o tom bolo pôstne stretnutie dôchodcov.

Je potešujúce, že prišlo okolo 100 bratov a sestier, toto stretnutie bolo svetlým bo-
dom v ich životoch. Nestretajú sa tak často, preto sa mnohým zaleskli v očiach aj slzy 
dojatia a radosti. Tešili sa zo spoločného stretnutia na Skrátených službách Božích 
s Večerou Pánovou so spoveďou v kostole, aj z posedenia s občerstvením. Spokoj-
nosť a úsmev na tvárach im vyčarovali deti z Detských služieb Božích milým progra-
mom. A čo dodať na záver? Vďaka, Pane, za toto stretnutie Božieho ľudu. Verím, že 
toto pôstne stretnutie dôchodcov je dobrý začiatok práce so seniormi v našom zbore.

Anna Mitaľová

Protopresbyterské kolo biblickej súťaže a olympiády 
v Giraltovskom protopresbyteriáte 

Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa 
vo štvrtok 12. marca 2015 stala miestom Bib-
lickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže 
A  a  B kategórie pre Giraltovský protopresby-
teriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl 
sprevádzaných svojimi kňazmi z  Giraltoviec 
(o. Š. Pacák – protopresbyter), z  Cerniny (o. F. 
Kuzmiak), zo Šarišského Štiavnika (o. B. Reb-
jak) a  domácej základnej školy (o. V. Lakomý) 
na  úvod  privítala riaditeľka školy RNDr.  Beáta 
Štofová. Po  modlitbe prednesenej o. proto-
presbyterom sa družstvá presunuli do  tried, 
kde súťažili vo svojich kategóriách. Na  tejto 
súťaži sa zúčastnili aj žiaci Súkromnej základ-
nej školy v  Giraltovciach, ktorí dosiahli tieto 
výsledky. 

 » v  biblickej súťaži pre 1. – 2. ročník témou 
boli Evanjeliá a kniha Genezis, 1. – 3. kapito-
la získali 1. miesto Janka Pacáková, Zuzanka Mitrušková a Martin Pipčák,

 » v  biblickej súťaži pre 3. – 4. ročník - témou boli Skutky apoštolov, získali 4. 
miesto Sofia Packová, Anetka Novotná a Samuel Štefánik, 

 » v  biblickej olympiáde pre 5. – 9. ročník - témou boli Skutky apoštolov, kniha 
Jozue a kniha Samuel, získali 3. miesto Timotej Pacák, Samuel Pacák a Maroš 
Pipčák.

Ešte pred obedom boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Veľká vďaka 
patrí pani riaditeľke a pani učiteľkám základnej školy, ktoré pomohli pri organizo-
vaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnaké 
výsledky v archieparchiálnom kole o mesiac v Prešove.

 ThDr. PaedDr. Štefan Pacák, PhD., protopresbyter

Š. Pacák s ocenenými žiakmi.
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Striebro putuje k nám domov do Súkromnej 
strednej odbornej školy v Giraltovciach 

Vo štvrtok 19.02.2015 sa uskutočnila medzinárodná gastronomická súťaž 
cukrárov  a  kuchárov  -  juniorov,  predavačov  a  aranžérov  SWEETCUP  2015, 
ktorú organizovalo Stredné odborné učilište obchodné, Sídlisko Duklianskych 
hrdinov 3, Prešov. Téma tohtoročnej súťaže znela DEZERT 21. storočia. Naša 
SSOŠ  Giraltovce  súťažila  v  disciplí-
ne kuchár s dezertom, ktorému sme 
dali  názov  Avokádovo-čokoládový 
sen. Školu rep re zen tovala Ivana Par-
ti lo vá,  študentka  1.  ročníka  nad-
stav bového štú dia. Súťažiacich hod-
notila prísna porota  z asociácie  slo-
venských  kuchárov  v  zložení  pánov 
Krankota, Gajdoš  a Krištof.  Súťažný 
dezert  získal  striebornú  medailu. 
Spokojné  mohla  byť  súťažiaca  a  aj 
majsterka,  ktorá  ju  pripravovala, 
Bc.  Ľudmila  Haleková.  Strieborný 
Avokádovo-čokoládový  sen  vylepšil 
naše renomé z minuloročnej súťaže, 
keď sme získali bronzovú medailu.

Tohtoročná súťaž SWEETCUP 
2015 bola na veľmi vysokej gas-
tronomickej  úrovni,  zúčastnilo 
sa  jej 16 súťažiacich zo Sloven-
ska, Poľska a Ukrajiny. Priniesla 
nám nové skúsenosti, obohatila 
o    gastronomické  trendy. A po-
tvrdila, že aj my sa v gastronó-
mii uberáme správnym sme-
rom.
Atmosféra  počas  celého  dňa 

bola  veľmi  príjemná,  za  čo  ďa-
kujeme celému personálu a žia-
kom SOU DH3 v Prešove. Už te-
raz sa tešíme na ďalší ročník sú-
ťaže. A pre tých, ktorí by si radi 
pripravili  náš  víťazný  dezert, 
prikladáme recept.

Bc. Ľudmila Haleková

Avokádovo-čokoládový sen
Suroviny (3 porcie):
Cesto: 140 g  vlašských orechov,  50 g  strúha-
ného  kokosu,  24 ks  datlí,  30 g  kokosového 
tuku 
Plnka: 3  avokáda,  6  banánov,  30 g  kakaa, 
125 ml smotany na šľahanie, med, vanilka
Dekorácia: horká  čokoláda,  kvet  –  Nočná 
panna
Pracovný postup:
Cesto: Vopred namočené datle (aspoň 1 hodi-
nu pred prípravou) spolu s ostatnými surovi-
nami rozmixujeme v mixéri na jemnú hmotu, 
ktorú vyvaľkáme a necháme v chlade (aspoň 
24 hodín). Vykrojíme z cesta kolieska a spája-
me ich čokoládou. 
Plnka: Všetky suroviny na plnku vymixujeme 
do  chutnej  čokoládovej  náplne,  ktorou  napl-
níme stred dezertu. Vrch ozdobíme zvyškom 
plnky  vyšľahanej  so  smotanou  na  šľahanie. 
Nakoniec dekorujeme podľa vlastnej fantázie. 
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Príchod jari v Súkromnej ZŠ 
Koniec zimy bol pre žiakov druhého stupňa veľmi netradičný. V tento deň sa 

totiž vyučovanie nerealizovalo v priestoroch školy, ale presunulo sa do Prešova, 
a to konkrétne do dvoch veľmi zaujímavých inštitúcií, ktoré mnohí z nás nemajú 
možnosť každý deň navštíviť. Prvú časť dňa žiaci strávili na Fakulte výrobných 
technológií v Prešove, aby získali zaujímavé a užitočné informácie o bezpečnosti 
na internete. Táto prednáška bola v rámci projektu Orange Nestraťme sa v sieti 
a jej cieľom bolo zvýšenie informovanosti o danej problematike prostredníctvom 
externých odborníkov. Veľmi pútavou a poučnou formou, primeranou veku žia-
kov, prednášali Ing. Stella Hrehová, PhD. a Ing. Ján Ďuraš zo spomínanej fakulty. 
Mladší žiaci sa po prednáške vrátili na vyučovanie do Giraltoviec, tí starší pokra-
čovali v exkurzii na fakulte a po nej ich čakala návšteva Divadla Jonáša Zábor-
ského v Prešove, kde si mali možnosť pozrieť predstavenie Sherlock Holmes. 

A čo na to naši žiaci?
,,Prednáška sa mi páčila, pretože bola o téme, ktorá ma baví. Dozvedel som 

sa zaujímavé veci o ochrane na internete.“ (Kristián)
„Mali sme možnosť pozrieť si, ako to na takej vysokej škole vyzerá. Prednáška 

bola veľmi zaujímavá. Na univerzite sme videli kopec zaujímavých vecí, ktoré by 
sme nemali možnosť vidieť bežne doma.“ (Ema)

„Film som videla veľakrát, ale tento divadelný muzikál sa veľmi nezhodoval 
s filmom, len niektoré scény. No tie skladby a tanečné choreografie pôsobili za-
ujímavo a mňa osobne to dosť fascinovalo. Postavy boli perfektne stvárnené 
a muzikál bol výborne odohraný.“ (Dominika) Text: Mgr. Kytiková

 Deň pred prvým jarným dňom sa najúspešnejší recitátori jednotlivých tried zdr-
žali v škole v popoludňajších hodinách o niečo dlhšie. Dôvodom neboli neúspe-
chy na vyučovaní, ale práve naopak. Keďže uspeli v prednesoch prózy a poézie 
v triednych kolách, chceli si ich vypočuť aj ostatní spolužiaci a, samozrejme, po-
rota. Tá rozhodla v prospech týchto recitátorov v jednotlivých kategóriách.

I. kategória: Próza - 1. Patrik Kucharík, 2.A
 Poézia - 1. Lucia Onofrejová, 2.A               
II. kategória: Próza - 1. Lívia Feňáková, 6.A
 Poézia - 1. Gabriela Vasilová, 6.B
III. kategória: Próza - 1. Klára Novotná, 9.A             
Práve oni budú potrebovať náklonnosť šťasteny 26. marca 2015 v okresnom 

kole súťaže o niečo viac ako inokedy. Domom kultúry vo Svidníku sa v tento deň 
budú ozývať prednesy poézie a prózy 
všetkých úspešných recitátorov základ-
ných škôl v okrese. Každý, kto sa takejto 
súťaže zhostil, vie, že recitátor nemá ľah-
kú úlohu. Koncentrácia je tu veľmi dôleži-
tá. Držíme im palce, aby sa im na okrese 
darilo.

 Jarná únava nás neprenasledovala 
ani počas exkurzie v hasičskej stanici, 
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kde sme s druhákmi a tretiakmi strávili pekné marcové predpoludnie. Ústreto-
vosť službukonajúcej posádky pánov Suchaniča, Balinu a Kendru sme si užívali 
pri obhliadke nielen vozidiel a techniky, ktorá je nevyhnutná pri jednotlivých zása-
hoch, ale aj priestorov zrekonštruovanej budovy. 

Presvedčili sme sa, že ich práca je naozaj zaujímavá a hlavne nevyhnutná. 
Niektorých to tak chytilo za srdce, že odchádzali s presvedčením, že práve to 
by chceli raz robiť aj oni. Snáď im to vyjde a v radoch hasičov uvidíme aj našich 
zvedavcov. Text a foto: E. Tchuríková, D. Andrejovská

Marec – mesiac knihy. Na tento mesiac sme sa ja, a knihy našej knižnice, najviac tešili. 
Tieto dni priniesli možnosť ukázať knižnicu a jej zbierku všetkým, ktorí prejavili záujem. 

V marci si asi každý z nás spomenie na knihu, už len kvôli tomu, že je to mesiac knihy. 
Aj preto Mestskú knižnicu nášho mesta navštívilo za  tri týždne cca 420 detí. Od  tých 
najmenších až po študentov stredných škôl. Podujatia boli zamerané na autorov det-
skej literatúry ako Mária Ďuríčková, Ľudmila Podjavorinská, Daniel Hevier a  iní. Našim 
rómskym deťom sme predstavili rómske rozprávky Eleny Lackovej, 16. marec 2015 patril 
na celom Slovensku ľudovej rozprávke, v tento deň nás navštívili žiaci ZŠ Kračúnovce. 
Martina Kukučína a jeho život sme predstavili študentom gymnázia. 

A tu je pár zážitkov z marcových podujatí: „V mesiaci marec sme my, prváci, navštívili 
Mestskú knižnicu v Giraltovciach. Vedúca knižnice nám pripravila zaujímavý program v po-
dobe rozprávky od  Márie Ďuríčkovej Danka a  Janka. So záujmom sme počúvali príbehy 
dvojčiat. Smelo sme odpovedali na otázky a zaujala nás aj súťaž v čítaní a písaní na čas. Do-
zvedeli sme sa, aké hodiny existujú a ktoré nás budia ráno do školy. Precvičovali sme si režim 
dňa s ukážkami času na hodinách. Bohatší o nové skúsenosti sme sa s úsmevom na tvárach 
vracali do školy.“ prváci ZŠ v Giraltovciach 

KNIŽNIC A
Kúzelná, Naša, Informačná, Živá, Navštevovaná, Inteligentná, Cenná, Aktuálna 

Navštevujem knižnicu pravidelne... Čítam a čítam, preto som rada, že som ju objavila. (Si-
monka Feňaková, 3. A) • Sme radi, že ju máme. „Do hlavy“ si dáme zopár kníh a čo si prečí-
tame, nám nezoberie nik ... (dievčatá 3. A)

16. marec 2015 – Deň ľudovej rozprávky sme si pripomenuli v Mestskej knižnici. Dra-
matizáciou ľudovej rozprávky sme sa predstavili kamarátom zo ZŠ Kračúnovce a Želma-
novce. Ukázali sme im aj výtvory z našich aktivít, ktoré sme venovali ľudovej slovesnosti, 
naše ilustrácie rozprávkových bytostí zdobia knižnicu. 

Veríme, že sa nám splní sen a navštívime knižnicu aj v noci. Zaujíma nás, čo robia knihy 
a časopisy, keď všetci ostatní spia... ... čaká nás Noc s Andersenom ... (3. A ZŠ v Giraltovciach)

Posledný marcový týždeň patrí každoročne týždňu slovenských knižníc. V tom čase 
sme organizovali ďalších niekoľko podujatí, ale o tom až nabudúce...

 Text: Michaela Marcinová

Z MARCOVEJ 
KNIŽNEJ POLIČKY... 



21SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Marec  –  mesiac  knihy.  Doslova.  V  spolu-
práci  s  Mestskou  knižnicou  sme  pripravili 
niekoľko  akcií  pre  deti  z  komunity.  Najprv 
to boli deti z materskej školy. Pre ne si pra-
covníčka  knižnice Miška Marcinová  pripra-
vila zaujímavé rozprávanie o krtkovi a  jeho 
kamarátoch.  Zastihol  ich  dážď  a  museli  sa 
zachrániť  pred  vodou  na  dáždniku,  ktorý 
im poslúžil ako loďka. Všetky deti sa naučili 
robiť  z  novinového  papiera  čapicu  a  kniž-
nica  sa  zmenila  na  veľkú  loď  s  kapitánmi  
na  palube.  Aby  to  bolo  pútavejšie,  deti  si 
mohli krtka aj vymaľovať. Keďže sa im to páčilo, boli sme my, tereňáčky v škôlke čítať 
rozprávky deťom z marhuľovej a slivkovej triedy. Deti sa veľmi potešili, pretože rozpráv-
ky majú rady, takže z jednej boli nakoniec tri. S pani učiteľkami Mašlejovou, Antolíkovou 
a Jackaninovou sme sa dohodli, že si takúto akciu ešte zopakujeme. 
Pre deti nultého až štvrtého ročníka základnej a spojenej školy pripravila Miška čítanie 

rómskych rozprávok. Deti sa aktívne zapájali do čítania rozprávky o primášovi Barovi 
a  Jagovi, ktorí medzi sebou súperili v  tom, kto krajšie hrá na husliach. Okrem toho sa 
dozvedeli, že aj Rómovia majú svoju vlajku a hymnu. Na záver akcie si spoločne zaspie-
vali niekoľko rómskych piesní. Deti si zahrali hru, pri ktorej museli určiť, ktorá ľudská 
vlastnosť je dobrá a ktorá zlá.
V apríli máme pre dievčatá základnej a spojenej školy naplánovanú prednášku so žen-

skou sestrou p. Zajacovou na tému Ženské telo a sexualita.
 Ing. Daniela Palijová, foto: Klémová

MAREC S TEREŇÁKMI

Prváci o svojom zážitkovom čítaní v knižnici o Danke a Janke Vás informujú v článku 
toho čísla pod názvom Z marcovej knižnej poličky. Druhákov zaujala kniha Čin – Čin 
od  Ľudmily Podjavorinskej. Oboznámili sa s  jej životom a  tvorbou. Výber čítania bol 
zameraný na vlastnosti Čima prepojený s vlastnosťami žiakov. Mali možnosť pracovať 
s detskou encyklopédiou a v závere skladali slová z rozhádzaných písmen. Tretiakov 
zaujalo čítanie knihy Maťko a Kubko od Marianny Grznárovej. Čítanie bolo zamerané 
na čítanie s porozumením. Po prečítaní ukážky mali možnosť ukázať schopnosti v po-
rozumení slov, ktoré sa dnes vyskytujú v skôr v rozprávkach než v bežnej komunikácii.
Štvrtáci prijali ponuku pani knihovníčky od Daniela Heviera - Päťka z nudy. Po prečítaní 
jednej kapitoly dostali možnosť žiaci preukázať svoje schopnosti  v tom čo si zapamä-
tali.  Formou súťaže vo dvojiciach, skupinovým lúštením tajničky, určením rôznych hu-
dobných nástrojov zvládli zábavným spôsobom zadania úloh.

Komunitné centrum pre rómskych žiakov zorganizovalo besedu od Eleny Lackovej 
– Rómske rozprávky, ktorá je napísaná dvojjazyčne. Po prečítaní rozprávky O Primášovi 
Barovi pani knihovníčka hravou formou rozobrala rozprávku a  žiaci sa mali možnosť 
hrať na dobré a zlé ľudské vlastnosti.

MAREC – Mesiac knihy
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Na  hodinách slovenského jazyka učitelia 1. stupňa využili zážitkové čítanie, tiché 
čítanie, čítanie vo dvojici, skupinové čítanie a  čítanie s  porozumením. Školskú súťaž 
Hviezdoslavov Kubín sme zrealizovali trocha netradične a  to v  priestoroch mestskej 
knižnice dňa 17.3.2015 za čo pani knihovníčke patrí veľká vďaka.    

Mgr. Anna Šoltýsová

Rozprávkové popoludnie v MŠ
Marec – mesiac knihy. Kniha – najlepší priateľ človeka. Aj to viedlo žiakov II. B triedy dňa 
11. 3. 2015 k stretnutiu so žiakmi MŠ, ktorí sa na budúci rok stanú školákmi. Naučiť sa čí-
tať, vedieť si prečítať rozprávku nie je všetko. Krásne je prečítať niečo aj iným. To splnilo 
aj toto stretnutie. Druháci prečítali pred popoludňajším odpočinkom škôlkarom zopár 
rozprávok. Ukázali sme, že naučiť sa čítať je cesta hrboľatá, ale výsledok je nádherný. 
Čítaním kníh potešíš nielen seba, ale aj ostatných.

Mgr. Monika Mihalíková

Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik sa organizoval už tretí rok za  sebou vo Vysokých Tatrách v  krásnom 
lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica. Tento rok sa organizoval  v spolupráci s Gym-
náziom Giraltovce. Tento ročník sa niesol v znamení krásneho počasia, aké je v Tatrách 
snáď iba raz do  roka. Celý týždeň bolo krásne slnečno, bezvetrie a  ideálne snehové 
podmienky. Žiaci, preto mohli využiť svahy pre zdokonalenie svojich doterajších zruč-
ností alebo na získanie svojich prvých kontaktov so snehom a lyžami. Vďaka Bohu ly-
žiarsky výcvik sa obišiel bez zranení a celkovo v dobrej pohode. Najlepší lyžiari pokorili 
aj najstrmšiu zjazdovku z Lomnického sedla a väčšina lyžiarov zdolala aj Skalnaté pleso. 
V strede týždňa sme využili aj možnosti Aqua parku Aquacity a navštívili sme tiež Lyžiar-
ske múzeum v Tatranskej Lomnici. Už teraz sa tešíme na budúci ročník a na krásu našich 
hôr. Mgr. Matúš Krupa

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre Základné školy a 8. ročné Gymnázia
Minulosť je nerozlučne spätá s našou prítomnosťou a budúcnosťou, lebo bez poznania 
toho, čo sa odohralo v minulosti nevieme rozumieť ani prítomnosti. Dôkazom toho, že 
aj naši žiaci sa zaujímajú o minulosť svedčí účasť žiakov našej základnej školy na De-
jepisnej olympiáde. Dňa 12.2.2015 sa konalo obvodné kolo Dejepisnej olympiády vo 
Svidníku. Vyhlasovateľom olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR. Súťaží sa v  štyroch kategóriach C (9r.), D (8r.), E (7r.), F (6r.). Víťazmi školského 
kola sa stali Patrícia Šoltysová 6. ročník a Marek Chrobák 7. ročník. Obidvaja nás repre-
zentovali na obvodnom kole, kde sa umiestnili vo svojej kategórii na 1. mieste. Marek 
Chrobák našu školu bude reprezentovať na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktorá 
sa bude konať 30. marca 2015 v Prešove. Blahoželáme a Marekovi prajeme veľa šťastia 
v boji s ťažkou konkurenciou.  Mgr. Anna Balažová

VYHODNOTENIE
VŠETKOVEDKO je veľká celoslovenská vedomostná súťaž o svete okolo seba pre všetky 
bystré hlavy z radov druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov na základnej škole. Zau-
jímavé úlohy riešilo i tento rok viac ako 12 000 žiakov na Slovensku. V hravej a súťažnej 
atmosfére si žiaci mohli vyskúšať, či sa dokážu v  správnej chvíli sústrediť a  podať čo 
najlepší výkon. Cieľom súťaže bolo rozvíjať myslenie i tvorivosť žiakov a ukázať, že pre-
mýšľanie môže byť i zábavne. Otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci stretli - vlas-



23SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Každému z nás možno napadne, to je nezmysel. Veď dnešné deti sú také ukecané, roz-
lietané, všímavé. To množstvo informácií, ktoré musia za jeden deň, a nielen oni, ale aj my, 
spracovať, je predsa dôkazom toho, že naše deti - alebo deti súčasné - rozprávať vedia.

V marci sa v mestskej knižnici v Giraltovciach udialo niekoľko podujatí zameraných 
na čítanie. Taktiež tento mesiac patril aj príprave na Hviezdoslavov Kubín. Mnohé deti 
navštívili knižnicu s cieľom vybrať si vhodný príbeh alebo básničku, aby mohli prednášať. 
A tak sa v priestoroch knižnice konali aj jednotlivé triedne kolá našich škôl. Bola som toho 
súčasťou a musím konštatovať, že každý jeden žiak bol dobre pripravený a zazneli bás-
ne a prózy na rôzne témy. Takéto súťaže sú dôkazom toho, že kniha má v našom živote 
opodstatnenie.

Trochu som sa však zamyslela nad tým, že napriek snahe a ochote detí básničku alebo 
text predniesť, niektorým bolo ťažko rozumieť kvôli zlej výslovnosti. Ak by to boli dvaja 
z desiatich, neprekvapí ma to, ale ak to boli siedmi z desiatich, tak to už stojí za zamysle-
nie, však? A taktiež, ak sa detí na jednotlivých podujatiach pýtam na ich názor, myšlienku, 
nemôžu nájsť slová, nevedia sa vyjadriť. 

Skúsme prísť na to, kde je problém. Je chyba v škôlke, v škole, v našich deťoch, v gene-
tike ... v súčasnej dobe? Ako rodič sa opäť pozerám na to z tej mojej stránky. Predstavme 
si bežný deň v rodine, prídeme z práce, deti zo školy, čaká nás ešte kopec povinností 
a času je málo. Deti sa musia učiť a my musíme stihnúť všetko to ostatné. Každý člen 
domácnosti sa venuje svojej činnosti do večera. Potom treba ešte stihnúť PC, FB, tablet, 
hry, všetky slovenské a iné seriály. Takto si na noc zaprajeme dobrú a ide sa spať. Naše 
oči dostávajú zabrať, ale čo naše ústa a ústa našich detí? Tie ostávajú nemé. 

Ako som sa dočítala v Knihe o detskej reči – Dieťa, ktoré sa pozerá na televízor, prípad-
ne venuje čas hrám v tablete a PC, len pasívne vníma rýchlo meniace sa obrazy a rýchlo 
plynúcu reč. Takéto pasívne vnímanie málo prispieva k rozvoju reči. Pre vývin komunikač-
ných schopností dieťaťa sú nevyhnutné konkrétne komunikačné situácie, v ktorých aktívne 
vystupujú obaja komunikační partneri. Odporcovia sledovania televízie jej často vyčítajú, 
že pri sledovaní programov je dieťa ochudobňované o vlastné predstavy postáv a situácií, 
čím sa potláča rozvíjanie fantázie. Ak sa s dieťaťom rozprávame alebo mu čítame, posky-
tujeme mu väčšie možnosti budovať svet jeho fantázie.

Preto je tu opäť úloha rodiča, ktorý je pre dieťa nenahraditeľný - rozprávať, komuniko-
vať, kecať, debatovať, zo všetkých strán, no hlavne s našimi deťmi, aby sa ich reč rozvíjala 
aj navonok, aby ich slovám bolo rozumieť, aby rástla ich slovná zásoba, aby mohli vyjadriť 
svoje pocity, názory, ak si to daná situácia vyžaduje. 

Viem, dnešná spoločnosť je taká, svet technický, materiálny nás úplne pohlcuje a bude to 
ešte horšie. Informácií a spôsobov, ako ich získať, stále pribúda, až je to niekedy nebezpeč-
né. Tak pripravujme naše deti na to, aby sa v tom množstve nestratili ... M. Marcinová 

PREČO NAŠE DETI NEVEDIA ROZPRÁVAŤ? 

tiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova, 
výtvarná výchova... Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci ZŠ v Giraltovciach. 
Najšikovnejší súťažiaci dostali titul ,,VŠETKOVEDKO“: Noemi Digoňová - 2. B, Olívia 
Babejová - 3.B, Eva Kollárová - 4.B, Barbora Šoltésová - 5.B. Ostatní zúčastnení do-
stali titul ,,VŠETKOVEDKOV UČEŇ“. 

Koordinátorka  súťaže Mgr. Miroslava Oravcová

(Článok neprešiel jazykovou úpravou.)
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V Giraltovciach zriadili „druhý domov“ pre kamióny
Kamióny v našom meste už zhruba pol roka parkujú vo vyhradenom 

priestore. Parkovisko TIR PARKING je strážené 24 hodín a v jeho priesto-
roch sú aj ďalšie služby.
Parkovisko,  ktoré  je  zriade-

né  z  bývalej  píly,  je  určené  pre 
všetky tiráky. Neslúži len ako ich 
dočasné  miesto  na  parkovanie. 
Jeden  z  pracovníkov  prevádz-
ky  nám  prezradil,  že  v  areáli  sa 
okrem toalety nachádza kúpeľňa 
so sprchami a je tam aj možnosť 
wifi  pripojenia.  „Platí sa deväť 
eur, pričom v cene sú okrem parko-
vania káva, pivo, internet a sprcha 
zdarma. Všetko je to v tejto cene do 24 hodín. Ak tu chce kamionista zostať aj ďalší 
deň, dopláca si zatiaľ sedem eur, ten druhý deň je teda zľavnený.“ Kamióny tu nie-
kedy parkujú aj niekoľko dní. Vodiči si to chvália, spia v kamiónoch, oddýchnu si 
počas cesty a radi využívajú naše služby. V Giraltovciach si robia zastávku vodiči 
z  rôznych krajín ako Poľsko, Bulharsko, Rumunsko,  Srbsko, Rusko, Nemecko, 
Moldavsko, Macedónsko, Litva, Lotyšsko a iné. Najviac sa u nás zastaví Poliakov 
a Rusov a rekord bol vraj okolo dvadsať kamiónov parkujúcich naraz od pol-
noci do polnoci. „Ťažko odhadnúť, v ktorých dňoch tu parkujú najčastejšie, je to 
individuálne. Fungujeme od jesene minulého roku a návštevnosť sa dvíha z mesia-
ca na mesiac. Stále viac narastá, z čoho sa tešíme.“ Do budúcnosti uvažujú nad 
možnosťou zriadiť tam nejaký bufet a nainštalovať podľa možností kamerový 
systém. Zatiaľ si to však všetko bez problémov kontrolujú sami. Postupne si vo 
svojom areáli upravujú terén.

Primátor parkovisko chváli
Od poľských hraníc až po maďarské je to zrejme jediné parkovisko tohto dru-

hu. Široko ďaleko niečo podobné nie je a môžeme byť preto pyšní, že to vznik-
lo práve v našom meste. Vznik parkoviska ocenil aj Ján Rubis. „Parkovisko pre 
tiráky je síce mimo mesta, ale je to výborná služba pre kamionistov a nákladnú 
dopravu. Hlavne v čase, keď majú nútený odpočinok alebo počas víkendu, keď je 
zákaz pohybu na štátnych komunikáciách kamiónovej dopravy. Je možnosť kam 
odparkovať, slušne si vykonať hygienické potreby, umyť sa, prípadne sa najesť. 
Za poplatok majú strážené parkovisko, čiže sú na bezpečnom mieste, kde sa dá 
kľudne vyspať a vybaviť si základné veci. Myslím, že je tam aj kuchynka s mik-
rovlnkou, takže je to dobrý štandard. Predtým to bolo prázdne a nepoužívané.“ 
Prezradil, že je možnosť odpredať lokalitu, ak by súhlasil majiteľ.

Text a foto: Martina Cigľárová
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Výrobca chleba Andrej Oravec, ktorý mal 
pekáreň v  Železníku, zriadil prevádzku 
v priestoroch giraltovskej pekárne. Obno-
vil ju po  niekoľkých rokoch. Okrem toho, 
že je majiteľ, je vyučený pekár. Tejto čin-
nosti sa venuje vyše dvadsať rokov. V  Gi-
raltovciach si môžete nakúpiť pečivo rôz-
neho druhu.

• Priblížte nám svoje pekárenské začiatky, 
kým ste rozbehli prevádzku v  Giraltov-
ciach.
Som vyučený pekár, takže poznám teóriu 
a  venujem sa tomu aj v  praxi. Chodil som 
do  Košíc na  potravinársku školu. Pečeniu 
chleba sa venujem už 25 rokov, pekára som 
robil s  určitými prestávkami. Už aj predtým 
som pracoval v giraltovskej pekárni, ale prax 
som nadobudol aj v  Prešove, Hanušovciach 

a nejaké skúsenosti som v mladosti získal v Nemecku. Videl som tam výrobu a veľa som 
sa tam naučil. Je to už asi dvadsať rokov. Keď tu majiteľ bývalej prevádzky končil, oslo-
vil ma a zobral som to s obavami. Mám to od roku 2011, tri roky predtým som piekol 
v Železníku. Hoci tu bol v minulosti požiar, nedávno sa nám podarilo prevádzku spustiť. 
Pečie sa tu lepšie, je viac priestoru. Pekárov bolo v tom čase veľa, dnes je už problém 
nejakého nájsť, niektorým tiež chýba prax, už ich totiž nevyučia tak, ako to niekedy učili 
nás. Možno skôr sa niečo naučí ten, kto sa o to zaujíma, ako ten, čo sa len učí. 

• Aký je rozdiel medzi železníckou a giraltovskou pekárňou?
Od začiatku sme sa snažili piecť chlieb, ktorý je zdravý. Začali sme robiť chlieb ručne 
z vody, múky, soli. Dôležité sú múka a správna teplota vzduchu, inak nie je ten chlieb 
taký, aký má byť. Predtým ešte neboli taká technológia ani priestor. Teraz sa to tu po-
maly rozbieha. V Železníku sme pridávali do cesta varené zemiaky, na rad neskôr pri-
šli sušené. V  zemiakoch našli ľudia občas hrudku a  prekážalo im to. Niekedy tiež nie 
sú spokojní s tvarom chleba. Starí gazdovia však vraveli, že správny chlieb by mal byť 
prasknutý, vyzretý a s dobrou kôrkou. Viac vymýšľajú nad chlebom za pár centov, než 
nad autom za tisíce eur a nájdu v ňom viac chýb. Ale vcelku si myslím, že sú spokojní. 

• Pečiete v podstate nepretržite. Je to náročné, venovať sa tejto činnosti?
Veľa ľudí nevidí do toho, aká drina je za tým. Mnohých by som poslal do pekárne, nech 
si skúsia odrobiť aspoň dve nočné za sebou, že to nie je taká jednoduchá práca, ako 
si možno niekto myslí. No živí nás to a je to aj náš koníček, ale aj doslova ťažký chlebí-
ček. Pracujeme v kuse, aj po nociach. Prakticky je voľný jeden deň. Pečie sa i v nedeľu 

na pondelok a musíme zabezpečiť pečivo aj na sviatky, oddychujeme až po nich. 

„Železnícky“ chlieb je už v Giraltovciach 
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Každý obchodník chce mať vždy skoro ráno teplé a čerstvé pečivo, niekedy sa to 
však nedá stíhať všetko naraz a vyhovieť každému na sto percent. Na to nik nehľadí. 

Zásobujeme obchodné prevádzky, školy i  reštaurácie. V tejto sfére je v regióne veľká 
konkurencia. Je tu spádová dolina od Bardejova, v okrese Svidník, smerom na Stropkov 
- Šandal, Bokša, Mlynárovce, Bystré, ale aj na Raslavice, Kapušany po Košice. 

• Koľko druhov pečiva ponúkate a akého druhu?
Niekedy sa robil len chlieb, rožky, závin a dnes je toho oveľa viac. Ľudia majú väčšie 
požiadavky, sú náročnejší. Čoraz viac dbajú o zdravú výživu, čomu sa snažíme prispôso-
bovať. Mnoho ľudí, mnoho chutí.  Záujem je napríklad o celozrnné či tekvicové pečivo. 
Celkovo máme 84 druhov rôznorodého pečiva - od chleba po bežné pečivo, rožky, sen-
dviče, vianočky, jemné pečivo, šatôčky, záviny, koláče, buchty. Najviac ide napriek tomu 
na dračku klasický chlieb. Chlieb náš každodenný si treba vážiť, snažíme sa, aby každé-
mu pečivo chutilo. Žiaľ, niekedy ním plytváme, vyhadzuje zvyšky a inde ľudia hladujú. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.
Text a foto: Martina Cigľárová

Dokončujú byty 
Giraltovské rodinky sa čoskoro dočkajú svojich „nových“ bytov. Ide o re-
konštruované bývanie, ktoré zriadili v bývalých kancelárskych priesto-
roch.

Pripomeňme, že bytovku zrekonštruovala stavebná firma GMT Prešov  
na ulici Kapitána Nálepku. Okrem rekonštruovanej časti tam dorobili ďalšie 
poschodie. Stavba finišuje a čoskoro sa do nej nasťahujú prvé rodinky. Pri-
mátor Ján Rubis nedávno prezradil, že byty by mali byť onedlho dokončené 
a už na jar ich chcú odovzdať prvým nájomníkom. „Je to už pred ukončením. 
Chýba dotiahnutie teplo-
vodov, čiže zdrojov tepla 
a teplej úžitkovej vody. 
Firma dokončuje sociálne 
zariadenia kúpeľne. Po-
čítame, že v jarných me-
siacoch by sme odovzdali 
nájomcom 23 bytov,“ do-
zvedeli sme sa pred nie-
koľkými týždňami. Stavba 
sa má odkúpiť a byty sa  
od mesta budú prena-
jímať. Prostriedky sú 
z úveru zo Štátneho fon-
du rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja. Text a foto: Martina Cigľárová
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Ak sa vám prihovorí človek šarištinou určite nie je ťažké rozoznať ju od os-
taných nárečí, no pravého východniara spoznáte aj podľa správneho prízvuku. 
Východniarsky prízvuk by sme mohli prirovnať k poľskému, spravidla sa na-
chádza na predposlednej slabike. Práve prízvuk je to, čo treba správne používať, 
pretože ak rozprávate po šarišsky so slovenským prízvukom, znie to rovnako 
neprirodzene, ako po slovensky so šarišským prízvukom. 

badiľ – rastlinná stonka
baźičky – bahniatka
čerknuc – štrngnúť
firštog – zárubňa
gelendre – zábradlie
zfircovac – zostehovať
Pajt na teho kotňaka – Pozri na to malé dieťa

Text: M. Osifová. Foto: archív M. Končár

Po našemu...

Rodina Pankuchová zo Železníka sa chystá na pole.
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Pozor na sucho. Všetky výsevy a aj nanovo vysadené stromčeky treba nále-
žite polievať. Semená sa vysievajú pomerne plytko, a tak krátke sucho môže 
ohroziť ich vychádzanie. Klíčky totiž ľahko zaschnú a už neožijú. Preto polievajte 
jemným prúdom vody, kedykoľvek je to potrebné. Naopak, väčšiu zeleninu, ktorá 
má hlbšie korene, treba polievať výdatne, aby sa voda dostala hlbšie. Aj keď 
nemáte skleník alebo parenisko, môžete úrodu ranej zeleniny a ďalších rastlín 
významne urýchliť fóliovým krytom alebo netkanou textíliou. Fólia nemôže le-
žať na rastlinkách, kvôli vysokej teplote potrebujeme aj vetrať. Netkaná textília 
je ešte jednoduchší variant - nemusíte budovať žiadnu konštrukciu. Textília sa 
kladie priamo na rastliny a po obvode ju upevníme skobami alebo prihrnieme 
zeminu. Je dôležité nechať dostatočný priestor, aby rastliny mohli rásť. Apríl je 
najlepšie obdobie na prácu s ihličnanmi a stále zelenými listnáčmi. Ostrihajte 
ich do považovaného tvaru a potom prihnojte. Môžeme aj sadiť nové rastliny 
v kontajneroch. Pôda je ešte svieža a vďaka pribúdaniu tepla sa dobre rozvíjajú 
korienky. Ak je pôda ílovitá, musíte urobiť drenáž štrkom a vodu odviesť trativo-
dom. Nové a skôr vysadené stále zelené dreviny potrebujú veľa vlahy, preto sa 
postarajte, aby ju dostali. 

Aktuality v ochrane rastlín
Neskôr pučiace ovocné dreviny ošetríme proti prezimujúcim škodcom naj-

neskôr tesne pred kvitnutím. Za chladného a daždivého počasia pokračujeme 
v ošetrovaní broskýň proti kučeravosti už len organickými fungicídmi, najneskôr 
pred kvitnutím.

Egreše ochránime postrekom proti americkej 
múčnatke ihneď po odkvitnutí.
Višne ošetríme proti moníliovému odumiera-
niu kvetov a výhonkov na začiatku kvitnutia, 
druhý postrek pri urobíme dokvitaní. 

Tesne pred kvitnutím urobíme preventívny 
postrek jadrovín proti chrastavitosti a múčnat-
ke. Pri dokvitaní ošetríme ovocné stromy proti 
piliarkam, spôsobujúcim skorú červivosť plo-
dov. V čase pučania alebo krátko po vypučaní 
ošetríme vinič proti erinóze a akararinóze. 

Ľubomír Krupa

Záhradkárske 
okienko
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Z P O Z
NARODILI SA: Vivien Bolišingová
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie do Vašej rodiny 
veľa lásky, smiechu a nehy. 

SVOJE ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MESIACI APRÍL OSLÁVIA:    
85 rokov MVDr. František Gamčík 60 rokov František Bendík
 Verona Gabčová  Irena Dvorská 
 Margita Kažimírová  Anna Tkáčová  
   Mária Hlavinková
80 rokov Jozef Ivanisko  Ľudmila Šamková
 Valéria Kundrátová  Milan Mašlej
   Mária Dudiňáková
75 rokov Ján Šima
 Ján Tkáč 55 rokov Marta Chovancová
 Miloš Čordáš  Jarmila Daňová
   Juraj Fedor
70 rokov Anna Bališčáková  Vincent Kamidra
 Oľga Dzurišová  Ľudmila Križanská
 Andrej Goč  František Štofko
   Božena Havírová
65 rokov Helena Ľuniková  Ľubomír Kočík
 Ing. Pavel Paľa  Anna Kurejová
 Květa Dzurková
 Rudolf Schrenk 50 rokov Jaroslav Pastirčák
 Mgr. Juraj Auerswald  Jozef Karašinský
   Anna Šinaľová
   Darina Pavlíková
   Ing. Mária Digoňová
Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme do ďalších rokov živo-
ta veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa. 

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Mgr. Peter Čorba, Giraltovce a Ing. Denisa Lipnická, Nižná Myšľa

Viliam Kulpa, Giraltovce a Valéria Pizúrová, Giraltovce

Ján Peta, Giraltovce a Simona Šamková, 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. Ing. Tatiana Mitaľová
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ŠPORT
CENNÉ VÍŤAZSTVO S HANISKOU
Úvod odvetnej časti III. futbalovej ligy je pre futbalistov MFK Slovan Giraltovce 

veľmi ťažký. V prvom zápase, ešte v minulom roku, narazili doma na lídra z Pre-
šova, proti ktorému podali oduševnený výkon, aby nakoniec ukázali svetu, ako 
sa dá prehrať už takmer vyhraný zápas po dvoch nepremenených pokutových 
kopoch. V tomto kalendárnom roku Giraltovčanom prisúdil žreb na úvod rovna-
ko ťažkých súperov, Stropkov a Hanisku, ktorí sa vôbec netaja ambíciami miešať 
karty na špici tabuľky.
Slovan  cestoval  na  derby  zápas  do  susedného  Stropkova  dobre  naladený 

a  s  cieľom  bodovať.  Tréner  Vladimír  Rusnák  pred  úvodným  hvizdom  jarných 
zápolení netajil spokojnosť s absolvovanou zimnou prípravou. Očakávania boli 
preto veľké a na  toto stretnutie prišlo aj veľa priaznivcov Giraltoviec.
Tí  ale  po  zápase  odchádzali  domov  po  prehre  0:3  smutní.  Objektívne  však 

treba priznať,  že  ostro  sledovaný duel  zvládli  Stropkovčania  lepšie  a  zaslúže-
ne zvíťazili, aj keď výška skóre je pre Slovan až príliš krutá. Po zápase sa dlho 
diskutovalo o situácii z úvodu, keď sa Jakub Verčimák v pokutovom území rútil 
na bránku Tesly a v momente, keď chcel svoju čistú šancu premeniť, ho zozadu 
domáci hráč fauloval. Bola to jasná situácia na nariadenie pokutového kopu. Píš-
ťalka najlepšieho rozhodcu regiónu v roku 2014 J. Kakaščíka však nepochopiteľ-
ne (alebo skôr pochopiteľne) zostala nemá. Navyše by musel faulujúci hráč byť 
vylúčený a zápas by mal iný priebeh. Tento moment akoby Giraltovčanmi otria-
sol a po niekoľkých minútach aj inkasovali prvý gól. Domáci kontrolovali zápas 
a  boli  veľmi  efektívni.  Výkon  Slovana nebol  dobrý,  jeho hráči  akoby neuniesli 
atmosféru derby zápasu, pričom sa hralo vo veľmi  korektnom futbalovom pros-
tredí s početnou diváckou kulisou.
Skúsený  lodivod  Slovana V.  Rusnák  vedel,  že musí  z  hláv  svojich  zverencov 

vyhnať myšlienky  na  nevydarený  stropkovský  zápas  a  pripraviť  ich  na  veľmi 
náročný duel s posilnenou Haniskou. Podarilo sa. Chlapci bojovali vo veľmi ne-
priaznivom počasí s veľkým zanietením. Súper disponoval kvalitnými hráčmi aj 
s prvoligovými skúsenosťami a navyše mal  fyzicky vybavených futbalistov s veľ-
kou výškovou prevahou. Paradoxne sa Giraltovce ujali  vedenia už v 5. minúte 
po rohovom kope Ľ. Kočiša. Lopta preplachtila ponad hlavami vysokých hráčov 
Hanisky, k zadnej žrdi nabiehajúci Lukáš Vojta ju trafil hlavou perfektne a Slo-
van viedol. Nakoniec to bol aj víťazný gól, ktorý priniesol domáci veľmi cenné 
víťazstvo. Výkon giraltovských futbalistov bol podložený veľkou túžbou zvíťaziť 
a príkladná bojovnosť bola imponujúca. Škoda, že už v prvom polčase nepridali 
druhý gól, pretože hráči Hanisky stupňovali tempo hry a chceli vyrovnať. Nepo-
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darilo sa skórovať ani L. Vojtovi, jeho hlavičku vykopol zadák súpera z bránkovej 
čiary, neskôr strela J. Čabalu tesne minula bránku a úspešný nebol ani M. Digoň.
Haniska už potom hrala vabank, mala prevahu a tlačila sa k Štefánikovej brán-

ke. Ten však, ako vždy, svojich mladších spoluhráčov podržal, ale aj tak bol záver 
pre priaznivcov Slovana infarktový, no so šťastným koncom. Giraltovskí  futba-
listi si problémy  v závere spôsobili tým, že v defenzíve často chybili a škrípalo 
to hlavne v organizovaní bránenia. Tu by naozaj nezaškodilo menšie  školenie 
u bývalého vynikajúceho stopéra Slovana Pavla Paľu, ktorý  to pri organizova-
ní defenzívy vždy zvládol na  jedničku. A ešte  jeden postreh. V čase najväčšie-
ho  tlaku Hanisky v  závere mali niekoľkokrát možnosť domáci pribrzdiť hostí  
pri vhadzovaniach alebo pri rozohraní rohových kopov. Tu sa ukázalo, že giral-
tovskí futbalisti sú poctiví športovci, ktorým sú nešportové prejavy cudzie. Oni 
mohli zdržiavať hru, ale neurobili to. Radšej to vybojovali poctivo. Avšak chlapci, 
viac futbalovej prefíkanosti by naozaj nezaškodilo, čo poviete?

 Miroslav Deutsch

História giraltovskej kulturistiky sa začala písať v roku 2004 v pivničných priesto-
roch miestnych panelákov a  bytoviek, kde sa partia mladých chalanov, túžiacich 
po krásnych a vyšportovaných telách, začala stretávať. Boli nimi Marek Pavúk, Ma-
túš Kobulnický, Jozef Vojta a  zopár ďalších. Ako prvý sa na  pódiá postavil Matúš 
Kobulnický v roku 2005 a na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v Prešove získal 
pekné 4. miesto (súťažil za oddiel Power club Prešov). O rok nato odišiel študovať 
na Univerzitu Komenského trénerstvo kulturistiky a fitnes. M. Pavúk bol do tohto 
tvrdého športu zažratý a  aj napriek nie príliš dobrej genetike prekonával bariéry 
s veľkým odhodlaním a pevnou vôľou.

Veľký deň prišiel 18. 5. 2008, keď sa v Giraltovciach uskutočnila prvá kulturistická 
súťaž v histórii mesta, súťaž Majster CVČ v kondičnej kulturistike. Na pódium prvý-
krát nastúpil aj M. Pavúk v najťažšej kategórii a obsadil 3. miesto. Matúš Kobulnický 
súťažil v kategórii do 70 kg a získal krásne 2.miesto. 

25. 4. 2009 reprezentanti M. Pavúk a M. Kobulnický absolvovali súťaž Majster CVČ 
v Trebišove. Marek v kategórii nad 80 kg vybojoval 2. miesto. Matúš obstal ešte lep-
šie, v kategórii do 75 kg nenašiel premožiteľa a zvíťazil. Druhý ročník tejto súťaže 
sa konal 5. 12. 2009 a bol ešte úspešnejší. Organizovania sa chytil M. Pavúk, ktorý 
po  odchode M. Kobulnického do  ďalekej Bratislavy viedol kulturistiku v  Giraltov-
ciach. Na 2. ročníku sa zúčastnilo 7 pretekárov v dvoch kategóriách /muži a doras-
tenci/. Súťažili aj Matúš s Marekom. Úspešnejší bol Matúš, ktorý skončil druhý. Vtedy 
už reprezentoval Pengym Bratislava, ale prišiel súťažiť na pozvanie svojho kamaráta 
M. Pavúka. Pre nízku účasť na tejto súťaži sa M. Pavúk rozhodol zaregistrovať od-
diel a urobiť súťaž ako registrovanú a zapísanú v kalendári súťaží SAKFST. Oddiel 
dostal pomenovanie BOFIP CVČ Giraltovce (skratka slov bodybuilding, fitnes, Pa-
vúk). Do svojho oddielu zaregistroval nádejného dorastenca Adama Vojteka, ktorý 

Desať rokov giraltovskej kulturistiky (2004 – 2014) 
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sa predstavil aj na 2. ročníku súťaže Majster CVČ 
Giraltovce.

Začiatkom roka 2010 začal Adam prípravu 
na  Majstrovstvá Slovenska v  kulturistike doras-
tencov. 5. 6. 2010 vybojoval na tomto národnom 
šampionáte striebro a  pokrstil tým náš novore-
gistrovaný oddiel. Pár mesiacov nato sa v októbri 
začala chystať súťaž s  názvom Veľká cena Giral-
toviec v kondičnej kulturistke. Na tejto súťaži sa 
zišlo 13 pretekárov, ktorí súťažili v troch kategóri-
ách: dorastenci, juniori a open muži. Nový oddiel 
reprezentovali M. Pavúk a  František Tušek v  ka-
tegórii open muži bratia Adam a Peter Vojtekovcí 
v kategórii dorastenci. Prekvapil nový talent Pe-
ter Vojtek, získal druhé miesto a to bol pre neho 
hnací motor do ďalšieho súťaženia.

V  nedeľu 14. 11. 2010 sa konala Veľká cena 
Prešova v kondičnej kulturistike. P. Vojtek na nej 
vybojoval 3. miesto v kategórii dorast. Peter mal 
o 2 kilá viac, ale na forme mu to neubralo, len si-
lovo-kondičný test dopadol pre Peťa nešťastne, 
pretože v ňom skončil až na piatom mieste. 

Po týchto dobrých skúsenostiach so súťažným 
pódiom Peter začal prípravu na Majstrovstvá SR 
dorastencov 2011, ktoré sa konali vo Svidníku. 28. 5. 2011 P. Vojtek v nabitej konku-
rencii 12 pretekárov v kategórii do 65 kg nenašiel premožiteľa a získal zlatú medailu. 
Titul majstra Slovenska v kategórií do 65 kg putoval prvýkrát do Giraltoviec.

Týždeň nato sa do  súťaženia zapojila aj mladučká Beátka Vojteková (16rokov). 
Cestovali sme do Zuberca na Majstrovstvá Slovenska juniorov v kulturistike a bo-
dyfitness. Nemali sme veľké očakávania, keďže to bola jej prvá súťaž, ale nakoniec 
získala 5. miesto. Vo veľmi nabitej konkurencii v  kategórii klasická kulturistika sa 
predstavil P. Vojtek. Bol najnižší pretekár a zároveň aj najľahší, keďže to bola jediná 
kategória bez výškových aj vekových rozdielov. Nepostúpil do finále, ale nebol skla-
maný, keďže pred týždňom získal dorastenecký majstrovský titul.

Začiatkom roka 2012 sa začala prestavba našej malej posilňovne, ktorá mala vte-
dy 80 m2. Dostali sme povolenie na priestory bývalých školských šatní. Naši repre-
zentanti boli odstavení na 5 mesiacov od fitnescentra, tak navštevovali prešovské. 
Od prestavby sme očakávali viac, no boli sme vďační aj za to, čo sa spravilo. Posledné 
týždne prípravy na jarnú sezónu 2012 už domáci pretekári absolvovali v domácom 
gyme. 14. 4. 2012 sa členovia nášho klubu zúčastnili na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v kulturistike a bodyfitness v Beckove. P. Vojtek sa predstavil v kategórii 
do 70 kg a prebojoval sa do finále. Nakoniec získal krásne 5. miesto. Beáta Vojteková 
súťažila v kategórii bodyfitness do 163 cm, kde si aj napriek veľkej konkurencii vy-
bojovala 4. miesto.
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Najlepší rok pre B. Vojtekovú bol rok 2013. Navnadená pozitívnou energiou 
na  tvrdý tréning si nepripúšťala nič iné ako úspech na  národnom šampionáte. 
Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v Hnúšti ju krásne ženské krivky a príjemné 
vystupovanie vyniesli na strieborný stupeň víťazov. 

Začiatkom roka 2014 došlo k zmene a bývalé CVČ Fitko zmenilo majiteľa. Otvo-
ril sa SPIDER´s GYM a s ním bol zaregistrovaný aj klub SPIDER´s GYM. Predsedom 
oddielu je už 5. rok  M. Pavúk. Zmodernizovali sa priestory, zmenilo sa náčinie a pri-
budli profi stroje značky DAFE a INSPORTLINE. Rozšíril sa personál trénerov 1. stup-
ňa o Filipa a Petra Vojtekovcov. Na súťaž sa pripravoval ďalší zo súrodencov Vojte-
kovovcov, 17-ročný Pavol, ktorý po dvoch rokoch tréningu súťažil na tohtoročných 
majstrovstvách Slovenska v kulturistike dorastencov v Žiari nad Hronom. Bol pri-
pravený veľmi dobre, no po zbabranej voľnej zostave Paľa odsunuli rozhodcovia na  
5. miesto. V druhej polovičke roka sa oddiel rozrástol o ďalších 3 aktívnych preteká-
rov, ktorí súťažili na jesenných súťažiach Men´s Physique. Tomáš Hricko, Tomáš Vele-
bír a Marek Pavúk sa zúčastnili 3 medzinárodných súťaží. Prvá bola Mozolani Fitness 
Cup v Žiline /5. 10. 2014/. Najlepšie si počínal T. Velebír, ktorý obsadil v kategórii 
do 178 cm skvelé 3. miesto. T. Hricko v konkurencii 26 pretekárov obsadil v kategórii 
do 183 cm 9. miesto a M. Pavúk v kategórii nad 183 cm 16. miesto. O pár dní nato 
cestovali naši reprezentanti do Českej republiky na prestížnu pohárovú súťaž Grand 
Prix PEPA OPAVA. Zo SPIDER´s GYM-u sa predviedli T. Velebír, ktorý obsadil 7. miesto 
a hneď za ním skončil na 8. mieste aj T. Hricko. M. Pavúk nepostúpil do superfinále 
a v skupine B obsadil 6. miesto. O deň neskôr v Brne na Grand Prix FITNESS BRNO 
do  finále postúpili traja naši reprezentanti. M. Pavúk obsadil 2. miesto, T. Hricko  
3. miesto a T. Velebír 5. miesto. Spomedzi slovenských reprezentantov to boli naj-
vyššie hodnotenia.  Spracoval: Marek Pavúk (archív klubu)

Poradou vedúcich družstiev,  ktorú  zorganizovalo 26.9.2014 CVČ,  sa neoficiál-
ne  rozbehla MsVL  v Giraltovciach,  keď prvé  zápasy 23.  ročníka  sa  odohrali  14. 
10. 2014. Do súťaže bolo prihlásených 10 družstiev, ktoré bojovali o ligové body  
z okresov Bardejov, Svidník a Prešov. 
Hralo  sa  systémom každý s každým. Súťaž bola  rozdelená na  jesennú a  jarnú 

časť. Hracie dni boli utorok a streda. Po odohraní 18 kôl sa víťazom stalo družstvo 
OVK Tatran Kračúnovce.
Celkové poradie:

1. OVK Tatran Kračúnovce
2. VK Kračúnovce
3. Kórea
4. Real
5. Pušovce

6. Porúbka
7. Veteráni
8. Zorničky
9. Old boys
10. Netopiere

OVK Tatran Kračúnovce 
víťazom 23. ročníka MsVL Giraltovce



34 SPRAVODAJCA mesta Giraltovce

Družstvá  na  prvých 
troch miestach obdržali 
medaily od organizáto-
ra súťaže, ktorým je CVČ 
v Giraltovciach. Františ-
ka  Bartoša  ml.,  majiteľ 
cukrárne  v  Kračúnov-
ciach,  odovzdal  jednot-
livým  tímom  chutné 
torty.  Majiteľ  reštaurá-
cie  Ján  Foltin  poskytol 
pre  všetkých  zúčastne-
ných občerstvenie. 
Najlepším  jednotliv-

com odovzdal organizá-
tor krásne sošky, ktoré im budú pripomínať túto udalosť. V tomto súťažnom roč-
níku ich získali Viktória Paľová (Real) a Viktor Varchola (OVK Tatran Kračúnovce).
Pri  vyhodnotení  súťaže  si  na  záver  všetci  prítomní  pochutnali  na  výbornom 

guľáši.  Text: Tomko Stanislav, CVČ Giraltovce, foto: L. Lukáč

Ocenení V. Paľová a V. Varchola.

POSTREHY Z MESTA

Výherný automat – 
giraltovský patent.                 

Foto: M. Osifová
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Zdalo sa nám nepravdepodobné, keď sme sa stretávali s rôznymi väčšími či men-
šími dopravnými priestupkami v  uliciach Giraltoviec, aby sa týchto vodičov dotkla 
nejaká forma trestu. Mali sme dojem, ako keby si naši policajti tieto veci nevšímali. Či 
už to boli štátni alebo mestskí...

No zažili sme mierne prekvapenie. Na pomerne úzkej obojsmernej ulici, vedúcej z hlav-
nej cesty okolo budovy „sporiteľne“, sme na jednom z áut objavili pripevnenú populárne 
nepopulárnu „papuču“, inštalovanú na prednom ľavom kolese. A aby táto skutočnosť ne-
unikla vodičovi, na okienku predných ľavých dverí mal „pripevnený“ lístok s pokynmi, ako 
má postupovať, aby svojho oceľového tátoša nepríjemného „prívesku“ zbavil.

Nuž, takto naša mestská polícia zasiahla proti vodičovi parkujúcemu na mieste, kde sa 
to nesmie, v protismere. Zdá sa, že po zaplatení prípadnej pokuty si už nabudúce dá lepší 
pozor. Celú situáciu sme pre lepšiu názornosť zdokumentovali na našich snímkach.

Poznámka: O niekoľko dní sme prakticky na tom istom mieste našli podobne zaparkova-
ného bieleho „meďáka“ s českou ŠPZ. Predpokladáme, že policajti nemôžu byť všade, a tak 
tento vodič asi obišiel „nasucho“ – po ľudsky: nebol za priestupok potrestaný a bude ďalej 
veselo porušovať dopravné predpisy.

Postreh zachytil: PhDr. František Džalai

VODIČI, POZOR! Aj v našom meste môžete 
dostať „autopapuču“

Všimnite si auto na snímke vpravo – stojí v protismere.

Trest za priestupok – „autopapuča“ (ná-
sledne predpokladáme pokutu) a lístok 
na okienku vodiča s upozornením.

Ale pozor! Vodiči, aj v na-
šich Giraltovciach sa vám 

môže stať, že za porušenie 
dopravných predpisov mô-
žete dostať „autopapuču“.
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