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Vážení  spoluobčania, 
dovoľte mi na prahu nového 

roku 2017 popriať Vám, Vašim rodi-
nám pevné zdravie, veľa šťastia, 
lásky, hojnosti, aby sa všetkým 
splnili ich vytúžené sny. 

Ako rýchlo letí čas  si uvedomu-
jeme snáď len na prelome rokov, 
kedy každý hodnotí, čo spravil, čo 
chcel spraviť a vytyčuje si nové 
ciele, úlohy na nasledujúci rok. Aj ja 
chcem v krátkosti zhodnotiť rok 
2016, ktorý bol rokom volebným, čo 
značne poznačilo chod samosprávy 
v realizovaní projektov pripravova-
ných v predchádzajúcich rokoch. 
Celý rok 2016 sa nanovo pripravo-
vali na ministerstvách SR výzvy a 
ich publikovanie bolo v posledných 
mesiacoch roku 2016. Tento rok bol 
pre naše mesto významný tým, že sa 

niesol v znamení 600. výročia prvej 
písomnej zmienky o našom meste a 
všetky kultúrno-spoločenské akti-
vity boli organizované v tomto 
duchu. 

V roku 2017 chceme vybudovať 
skládku biologicky rozložiteľného 
odpadu v meste v priestoroch odkú-
penej čerpacej vodovodnej stanice, 
na ktorú mesto získalo dotáciu z EÚ 
a Ministerstva životného prostredia 
SR. Hlavné úlohy sú dokončenie 
chodníka na Bardejovskej ul.             
s novým verejným osvetlením, 
úprava chodníkov a vybudovanie 
parkovísk na Tehelnej ul. Stále 
hľadáme finančné možnosti, ako 
zrekonštruovať budovu starého 
MsÚ na námestí, kam by opäť bola 
presťahovaná radnica mesta. 
Chceme sa uchádzať o finančné 
prostriedky z EÚ a Ministerstva 
životného prostredia SR na vybudo-
vanie vodovodu a kanalizácie                
v miestnej časti Francovce, projek-
tovo sú stavby pripravené. V roku 
2016 sme dali do užívania 23 b. j.       
na ul. Kpt. Nálepku, no žiadosti           
o pridelenie bytu stále sú, preto 
zvažujeme výstavbu nájomných 
bytov pod Tehelnou ul. 

Vážení spoluobčania,
na záver sa chcem úprimne poďako-
vať za podporu a poslancom mest-
ského zastupiteľstva a zamestnan-
com MsÚ za spoluprácu.

Mgr. Ján Rubis

primátor mesta
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13. decembra 2016 sa 
poslanci Mestského 
zastupiteľstva (ďalej 
len MsZ) v Giraltov-
ciach stretli už na svo-
jom 13.  zasadnutí             
od začiatku volebného 
obdobia, na ktorom ich 
čakalo prerokovanie 
24 bodov programu.

Poslanci si po určení návrhovej 
komisie, overovateľov a zapisova-
teľa zápisnice vypočuli informácie 
týkajúce sa kontroly plnenia uzne-
sení z predchádzajúceho zasadnu-
tia MsZ (predkladal Ing. Pavol Tchu-
rík, prednosta MsÚ).

Ďalšie 3 body rokovania MsZ sa 
týkali nakladania s majetkom 
mesta, pričom sa schvaľoval predaj 
garáže v bytovom dome na ul. Kpt. 
Nálepku formou prípadu hodného 
osobitného zreteľa, spôsob predaja 
pozemku na Dukelskej ul. formou 
obchodnej verejnej súťaže a MsZ sa 
uznieslo na Dodatku č. 2 k Všeo-
becne záväznému nariadeniu (ďalej 
len VZN) č. 45/2012 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta Giraltovce (predkladal 
Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia 
správy majetku mesta).

Poslanci MsZ sa uzniesli na VZN č. 

3/2016 o určení výšky 
dotácie na mzdy a pre-
vádzku škôl a školských 
zariadení so sídlom na 
území Mesta Giraltovce 
pre rok 2017 (predkla-
dala Mgr.  Antónia Juho-
vá, vedúca školského 
úradu).

V záujme dokončenia ochrannej 
hrádze okolo rieky Topľa poslanci 
schválili nájomnú zmluvu na prená-
jom pozemku, ktorý je vo vlastníc-
tve štátneho podniku LESY Sloven-
skej republiky, Banská Bystrica 
(predkladal Ing. Emil Mati, vedúci 
oddelenia výstavby a regionálneho 
rozvoja).

Operačný plán zimnej údržby mest-
ských komunikácií, chodníkov, scho-
dov a verejného priestranstva 
predložil na rokovanie PhDr. Matúš 
Štofko, konateľ spoločnosti Mest-
ský podnik služieb Giraltovce, s. r. o.

Na základe návrhu poslancov                  
z minulého zasadnutia MsZ predlo-
žil správu o činnosti Centra voľného 
času v Giraltovciach (ďalej len CVČ) 
PhDr. Ján Vook, bývalý riaditeľ CVČ.

Body č. 11. – 13. zasadnutia boli 
zamerané na financie. Poslanci 
schválili úpravu rozpočtu mesta, 
uzniesli sa na Dodatku č. 4 k VZN č. 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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47/2012 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a 
schválili aj návrh Programového roz-
počtu mesta Giraltovce na roky 
2017-2019 (predkladala Ing. Iveta 
Kurčová, vedúca finančného odde-
lenia).

Odborné stanovisko hlavného kon-
trolóra k návrhu Programového roz-
počtu mesta Giraltovce na roky 
2017-2019, správu o výsledkoch 
kontroly hlavného kontrolóra k 6. 
decembru 2016 a návrh plánu kon-
trolnej činnosti hlavného kontro-
lóra mesta Giraltovce na I. polrok 
2017 predložil Mgr. Jozef Kozák, 
hlavný kontrolór mesta.

V ďalších bodoch sa poslanci 
uzniesli na VZN č. 2/2016 o pod-
mienkach poskytovania dotácií        

z rozpočtu Mesta Giraltovce, taktiež 
sa uzniesli na Dodatku č. 2 k VZN č. 
1/2013 o určení výšky príspevku       
v školách a školských zariadeniach  
so sídlom na území mesta Giraltov-
ce, schválili plán zasadnutí MsR a 
MsZ na rok 2017 a schválili aj návrh 
na určenie sobášnych dní, miesta a 
doby vykonávania sobášnych obra-
dov Matričného úradu v Giraltov-
ciach (predkladal Ing. Pavol Tchu-
rík, prednosta MsÚ).

V rámci interpelácií poslanci tlmo-
čili pripomienky a návrhy od obča-
nov mesta,  ako aj vlastné postrehy. 

Na záver Mgr. Ján Rubis, primátor 
mesta, informoval poslancov o pri-
pravovaných aktivitách a o možnos-
tiach pre rok  2017.

ooo  Ing. PavolTchurik
prednosta MsÚ

A. Juhová - vedúca školského úradu pri predkladaní VZN o urcení výšky dotácie
pre školy a školské zariadenia                                                              Foto: M. Osifová



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

5

S písaním tejto rubriky sme ešte 

neskončili napriek tomu, že sme sa 

preklenuli do nového roku.  V roku 

2016 ste sa mohli dozvedieť o Giral-

tovciach údaje, fakty, udalosti a spo-

mienky dávno minulé až po rok 1988. 

Ďalšie obdobie a zmeny,  ktoré nasta-

li, si budeme aj naďalej pripomínať v 

tomto čitateľskom seriáli z mestskej 

kroniky. Začiatok nového roku 

budeme venovať aj situácii, ktorá 

značne prispela k novým začiatkom  

po roku 1989. Opäť môžeme v kronike 

nájsť podrobné popísanie celkovej 

spoločenskej situácie, ktorá v tomto 

období nastala:

„Rok 1989 sa zapísal do celosvetových 

dejín nezmazateľným písmom. Koleso 

politického diania v socialistických štá-

toch Európy naberalo čoraz väčšie 

otáčky. Demonštrácie, štrajky v ZSSR, 

Maďarsku, Poľsku a Nemeckej demo-

kratickej republike boli nepredstavi-

teľnými javmi pre mnohých našich 

občanov. Zmeny tajomníkov vedúcich 

politických strán, zlá hospodárska situ-

ácia, veľké politické zmeny v jednotli-

vých krajinách. Ako zázrakom odolá-

vala iba Československá socialistická 

republika. Zdalo sa, že pomerne dobrá 

ekonomická situácia v štáte, stále pro-

klamovaná prestavba hospodárskeho 

mechanizmu a socialistickej demo-

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
kracie budú tými faktormi, ktoré 

nástup opozičných  síl zabrzdia. Zda-

nie bolo veľmi klamné. Ekonomika 

stagnovala, vedenie štátu bolo 

nedostatočné, politická práca Ústred-

ného výboru komunistickej strany 

Československa a ďalších straníckych 

orgánov bola veľmi zlá, čím prišlo k 

odtrhnutiu vedenia od členskej 

základne a komunistov od ľudu. 

Nastala najlepšia živná pôda pre opo-

zíciu Občianske fórum v Čechách a 

hnutie Verejnosť proti násiliu na Slo-

vensku. V opozícii sa najviac angažo-

vali Václav Havel, dramatik v Čechách 

a Milan Kňažko, herec, a Ján Budaj, 

kurič na Slovensku. 

Opozícia začala ofenzívu 17. novem-

bra pri pietnej spomienke na Jána 

Opletala a ďalších študentov zavraž-

dených pred päťdesiatimi rokmi 

nemeckými fašistami. Proti študen-

tom pri manifestačnom pochode 

zasiahli poriadkove sily Verejnej bez-

pečnosti. Desiatky demonštrantov 

boli zranené. Západné oznamovacie 

prostriedky ihneď po zákroku Verejnej 

bezpečnosti rozšírili správu, že jeden 

zo študentov bol zabitý a táto správa 

uviedla pražskú mládež do pohybu. 

Mládež vyšla do ulíc, zapaľovala 

sviečky a vylepovala smútočné ozná-

menia o smrti študenta Martina Šmí-
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da, údajnej obete. V sobotu večer sa 

študent Šmíd objavil na televíznej 

obrazovke živý a zdravý. Táto skutoč-

nosť na celej veci nič nezavážila, 

lavína sa pohla. V pondelok 20. 

novembra pražskí vysokoškoláci 

vyhlásili štrajk, do škôl nenastúpili a 

na svoju podporu vyzvali študentov z 

celej republiky. Republika vzplala 

demonštráciami vysokoškolákov, stre-

doškolákov, ktorých ako prví podporili 

herci a umelci všetkých divadiel v štá-

te. Na pódia nenastúpili, ale nastúpili 

na cesty za robotníkmi do závodov, 

aby aj oni podporili študentov. 

Námestia sa zaplnili demonštrantmi 

všetkých vekových kategórií a sociál-

neho zloženia.“ 

„Československo v týchto búrlivých 

dňoch zaznamenalo vynikajúci 

úspech vo vzťahu k Rakúsku. Susedný 

štát sa rozhodol umožniť občanom 

Československa navštíviť Rakúsko bez 

potrebného víza, iba na platný ces-

tovný pas. Túto možnosť využili státi-

síce ľudí, ktorí boli opojení voľnosťou 

pohybu do Západného sveta, bez naj-

menších ťažkostí. Zároveň sa začali 

odstraňovať pohraničné zátarasy 

medzi ČSSR a Rakúskom. V týchto 

dňoch navštívilo Rakúsko aj mnoho 

občanov z Giraltoviec, ktorí si pozreli 

Viedeň, bez väčších nákupov, pretože 

tovar v Rakúsku bol veľmi drahý.“ 

Po demonštráciách sa situácia začala 

meniť aj na jednotlivých politických 

postoch, hlavou štátu sa 28. decem-

bra 1989 stáva Václav Havel. Ako to 

však vyzeralo priamo v Giraltovciach? 

„Občania Giraltoviec udalosti v štáte 

veľmi pozorne sledovali, diskutovali, 

ale verejne za podporu hnutia Verej-

nosť proti násiliu sa nikto v prvých 

dňoch neangažoval. Prvé plagáty vyle-

pené študentami a vyzývajúce  na pod-

poru študentov sa v meste objavili až 

29. novembra 1989. Na druhý deň 

bolo už celé mesto zaplavené pla-

gátmi s rôznymi výzvami, ako napr. 

Chceme slobodu, Pravda zvíťazí, 

Chceme slobodné voľby, V jednote je 

sila, Zrodil sa občan atď. Na gymnáziu 

vedú študenti dialóg s učiteľmi a pred-

staviteľmi mesta o vzniknutej situácii. 

Do mesta prišli vysokoškoláci z Pre-

šova a Košíc a vyzývajú občanov, aby 

aj oni v Giraltovciach podporili ich hnu-

tie na verejnej demonštrácii. V Kožiar-

skom závode 29.  novembra vzniklo 

hnutie Verejnosť proti násiliu. Dňa 30. 

novembra 1989 sa v Ľudovej škole 

umenia zišlo asi 30 mladých Giraltov-

čanov, ktorí sa rozhodli podporiť hnu-

tie VPN a pripravujú na 1. decembra 

manifestáciu.“

„Iniciatívy sa chytá aj MsNV a organi-

zuje dialóg so zástupcami mestských, 

straníckych a štátnych orgánov, vedú-

cich jednotlivých závodov a inštitúcií. 

Mládež s týmto riešením súhlasí. Schô-
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dza občanov sa uskutočnila 1. decem-

bra vo veľkej sále Mestského kultúr-

neho strediska za účasti viac ako 500 

občanov mesta a blízkeho okolia. Na 

prvom mítingu občanov bol vyslovený 

akčný program v 7. bodoch. Po 

mítingu hladina v meste sa upokojila, 

ale len zdanlivo. V plnej miere sa pre-

javil básnický talent občanov, alebo 

časti nej. Mesto zaplavili ďalšie letáky 

písané básnickým rýmom: Od koryta 

ku korytu a to chcete autoritu? Národ 

sa rád podíva, jak Vás ruky uživia. Z 

kresla pôjdem veľmi nerád, preto zme-

ním radšej kabát. V Bratislave: Kňaž-

ko, pri ňom Budaj, v Giraltovciach: 

nerušaj ma, pokoj mi daj. Kritizovať je 

veľmi ťažko, to môžu len Budaj, Kňaž-

ko.“

„Občianske hnutie Verejnosť proti 

násiliu v Giraltovciach, nevykryštali-

zovane, bez jasne vyčlenených členov, 

zvoláva na 8. decembra míting obča-

nov do sály Mestského kultúrneho 

strediska. V úvode boli občania infor-

movaní, že 4. decembra o 20.00 hod. 

vznikol mestský koordinačný výbor 

občianskej iniciatívy Verejnosť proti 

násiliu a prijal ďalší akčný plán v 4 

bodoch. Prítomní občania boli ďalej 

informovaní o vyhlásení žiakov gym-

názia: My, žiaci Gymnázia v Giraltov-

ciach sa pripájame k vyhláseniu 

občianskej iniciatívy VPN v Giraltov-

ciach, 5. decembra 1989. 6. decembra 

1989 vzniklo učiteľské fórum.“    

Predvianočná atmosféra roku 1989 

bola čisto mítingová. Ďalší míting sa 

už niesol v kultúrnejšej a kultivovanej-

šej forme za účasti 300 občanov opäť s 

novými požiadavkami a akčným plá-

nom: „Mítingy viedli ľudia, ktorí začali 

svoju činnosť, angažovanosť s veľkým 

elánom a nádejou, po čase sa ukázalo, 

že občania mesta nemajú seriózny záu-

jem o riešenie celomestských problé-

mov. Na dialógy a mítingy chodili skôr 

v očakávaní senzácií a vybavovania si 

osobných účtov. Takýto prístup zne-

chucoval aktivistov VPN a bol pre nich 

hlbokým sklamaním.“

Napriek takémuto prístupu našich 

domácich občanov sa zmeny týkali 

celého štátu, nás nevynímajúc. Aký 

bol rok 1990 a tie ďalšie, sa dozvieme 

nabudúce.          

ooo  Michaela Marcinová 

Priamo citované texty neprešli jazyko-

vou úpravou.
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A to doslovne. Množstvo nádher-

ných svietnikov, lampičiek, kahan-

cov s blikajúcimi sviečkami, ktoré       

v rámci vianočnej výstavy vytvorili 

šikovné ruky učiteliek z MŠ, rozžiarili 

vestibul MsÚ. Vianoce, nekonečná 

téma pre kreatívne aktivity. Koľko 

nápadov, tvorivosti a fantázie vedia 

rok čo rok použiť vo svojich prácach 

žiaci, učitelia či klienti a zamestnanci 

našich škôl a zariadení v meste. 

Nekonečný symbol Vianoc a náš 

strážca – anjel bol vytvorený šikov-

nými rukami učiteľov, žiakov zo ZŠ 

Giraltovce. Iba s použitím papiera a 

plátna sa im podarilo vytvoriť túto 

nadprirodzenú bytosť v nadrozmer-

nej veľkosti, obklopenú menšími 

anjelmi, svietnikmi, obrázkami, 

všetko zladené v jednom tóne. 

Súkromná základná škola je známa 

tvorbou krásnych  betlehemov, ten 

aktuálny je vyšperkovaný do naj-

menšieho detailu. Že sa dá vianočný 

stromček vyrobiť aj z kúskov dreva, 

nás presvedčili žiaci a zamestnanci 

spojenej školy. Drevo a prútie  pou-

žili ako svoj hlavný materiál a nadča-

 
ROZSVIETILI VIANOCE

sové dekorácie zaujali snáď každé-

ho. O zručnosti prijímateľov social-

nej služby  z DSS vieme už dávno, čo 

však dokázali za asistencie svojich 

opatrovateliek a ergoterapeutiek 

vyrobiť zo škrupiniek orechov, bolo 

inšpiratívne pre každého návštevní-

ka. Nádherné škrupinové stromčeky 

rôznych tvarov si určite vyskúšali 

vyrobiť doma viacerí z nás. Žiaci ZUŠ 

premietli zimu do obrázkov a poďa-

kovanie patrí aj klientom denného 

staciónára Jar života, n.  o., ktorí 

vložili  určite veľa času a trpezlivosti 

do svojich pletených a lepených 

dekorácií. 

 Za to, že ste rozsvietili vestibul MsÚ 

a v návštevníkoch výstavy v tejto 

uponáhľanej dobe aj čaro Vianoc, 

patrí vám obrovské poďakovanie.

Text a foto: Mária Osifová

MESTSKÝ ÚRAD
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Pár dní pred sviatkami sa nám 
podarilo zastaviť vianočný zhon a 
vychutnať si chvíľku spomienok a 
stretnutia s jubilantmi, ktorí sa 
dostali do druhého polčasu svojho 
života, do jesene života s množ-
stvom farebných listov, v ktorých je 
zapísaných veľa spomienok, život-
ných skúseností, no aj množstvo 
listov, v ktorých sa dajú vyčítať 
plány do budúcna...

Rekordných 51 pozvánok  dostali 
jubilanti, oslavujúci v druhom 
polroku  krásne životné jubileum 
60, 70, 80, 90 a dokonca aj 100 
rokov. Tí, ktorí toto pozvanie od  
primátora mesta  prijali,  prežili 
pohodové popoludnie so svojimi 
r o v e s n í k m i ,  s p o l u o b č a n m i ,                
v Obradnej siene MsÚ. Po úvodnej 
básni, uvítaní a príhovore primáto-
ra, v ktorom sa poďakoval všetkým 
za rozvoj nášho mesta a poprial im 
ešte veľa tvorivých a činorodých dní, 
sa jubilanti zapísali do pamätnej 
knihy a vedenie mesta spolu               
s prednostom Ing. P. Tchurikom im 
osobitne každému zablahoželalo,  
venovalo kvietok a milý darček. 
Svojím vystúpením  sa oslávencom 
prišli pokloniť aj žiaci zo Súkromnej 
základnej školy. Ich humorná 
scénka Kredenc pobavila snáď 
každého a po nich nastúpili spe-

váčky známe ako Topľanky a svo-
jimi piesňami  navodili vianočnú 
atmosféru. Záverečnou piesňou 
Živio si všetci prítomní pripili na 
zdravie a po nej nasledovali občer-
stvenie a družná debata o plánoch a 
problémoch v meste s vedením. 

Toto milé popoludnie malo ešte 
jeden bonus. Spomienky! To bolo to, 
prečo sem naši spoluobčania prišli. 
Porozprávať sa s rovesníkmi, s tými, 
ktorých stretávajú zriedka a              
s ktorými prežili spoločne v jednom 
meste „kus života“. 

Odchádzali s rozžiarenými tvárami 
a radosťou v srdci. Čo si nestihli 
povedať, povedia si snáď nabudúce. 

My len na záver želáme jubilantom 
usmiate rána, pokojné noci a mnoho 
radosti z vašich najbližších, nech je 
váš život i naďalej pohodový, nech 
vaše skutky a skúsenosti sú živou 
vodou pre celú našu spoločnosť.

Text:  Mária Osifová, 
foto: A. Juhová

Príjemné stretnutie jubilantov
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SPOMIENKA NA TRAGICKÉ UDALOSTI

Z dôvodu chyby, ktorá nastala pri tlači uverejňujeme článok z minulého  
čísla ešte raz a zároveň sa tlačiareň Unipress ospravedlňuje čitateľom za 
vzniknuté chyby, ktoré nastali aj v rubrike ZPOZ pri nesprávnom uvedení 
mesiaca jubilantov. 

O S P RAV EDL NENI E
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V piatok 18. novembra sa pietnej 

spomienky a aktu kladenia vencov          

pri pamätníku  Tokajskej tragédie v obci 

zúčastnili aj členovia ZO SZPB v Giraltov-

ciach. Priblížme si osudové chvíle tejto 

vojnovej tragédie, ktorá bola prvá         

na povstaleckom území na východnom 

Slovensku.

Vojnový masaker sa udial 19. a 20. 

novembra 1944, ako odvetná akcia 

nemeckých jednotiek za pomoc miest-

nych obyvateľov partizánom. Osud-

ného 19. novembra nemeckí vojaci 

sústredili všetkých mužov z obce           

pri kostole a odtiaľ ich odviedli severne 

od obce, kde ich postrieľali. Z 34         

mužov sa len dvom zraneným  podarilo 

masaker prežiť.

Nasledujúceho dňa nacisti obec  

vydrancovali a vypálili, ženy a deti 

rozohnali do okolia. Obec Tokajík sa 

spolu s 22 ďalšími obcami nachádzala 

na území, kde pôsobil partizánsky 

zväzok Čapajev, ktorému velil sovietsky 

dôstojník R. S. Streľcov. V októbri 1944, 

mesiac pred tragédiou, Nemci v obci 

ubytovali niekoľko desiatok zajatých 

vojakov. Partizáni pod velením Rudolfa 

Jánošíka prepadli nemecké hliadky a 

zajatcov oslobodili. 

Po týchto udalostiach, ako i ďalších 

prepadoch nemeckých vojakov,  začali 

partizáni čeliť silnému tlaku nemeckých 

jednotiek a v jeho dôsledku boli nútení 

ustúpiť do okolitých lesov, alebo sa 

prebiť k sovietskym vojskám 4. Ukrajin-

ského frontu, ktorý už v tom čase 

oslobodil Medzilaborce. Pri tomto 

prechode bol dňa 24. 11. 1944 zastre-

lený aj náčelník štábu partizánskej 

skupiny Čapajev nadporučík letectva Ľ. 

K. Kukorelli. Príčina jeho smrti však 

dodnes nebola objasnená.

Vypálenie obce Tokajík bolo súčasťou 

širšieho plánu nemeckých vojsk na boj 

proti partizánom operujúcim na tomto 

území. V deň vypálenia Tokajíka bola      

v okrese Stropkov vypálená obec Veľká 

Domaša, dnes zaplavená vodami  

nádrže Domaša.  Podobný osud posti-

hol i ďalšie obce – Jakušovce, Kolbovce, 

Vojtovce a Smolník. Nasledujúci deň 

ľahli popolom obce Turany, Potočky, 

Korunková a Brusnica.   

Po druhej svetovej vojne obec Tokajík 

nadviazala družobné vzťahy s oblasťou 

Kalavrit  v Grécku, kde nemecké vojská 

počas vojny povraždili 1 300 obyvate-

ľov.

Najpočetnejšie ľudské obete a mate-

riálne škody však boli zaznamenané       

v miliónovom meste Volgograd, ktoré 

nemecké vojská zrovnali zo zemou.

V roku 2009 sú po rozsiahlej rekonštruk-

cii v Tokajíku a okresnom meste Svidník 

v prevádzke vojenské múzeá, ktoré sa 

môžu pochváliť veľkým počtom 

návštevníkov nielen zo Slovenska, ale         

i zo zahraničia. Múzeá sú memento 

týchto vojnových tragédií a pripomínajú 

všetkým  krutosti vojny.

Nuž pripomeňme si tieto udalosti 

dvoma úryvkami z básne  
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Mgr. Vladimír Osif, predseda ZO SZPB v GiraltovciachMgr. Vladimír Osif, predseda ZO SZPB v Giraltovciach

Sme zvíťazili, vyšlo slnce z tiem
z úkrytu každý vybral zástavu.

Povstaniu padlým ktorých zhltla zem
a všetkým chrabrým privolajme na 

slávu.

Noc bola dlhá, ale prišiel deň
V bunkroch sme žili z hôr sme napádali
zúrivých Nemcov dobre vyzbrojených 

kryli nás stromy dediny a skaly
bilo sa všetko chlapci, starci, ženy.

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden dom-

ček, a v tom domčeku žilo veľa detí, 

ktoré sa veľmi tešili na zimu a prichá-

dzajúce Vianoce. Takto rozprávkovo sa 

začalo vystúpenie detí MŠ v Giraltov-

ciach v piatok 16.12.2016. Ako to už         

v rozprávke býva, všetky deti sa preme-

nili na rozprávkové bytosti. Pýtate sa 

aké? Predsa vianočné! Tí najmenší 

potešili celý dvor, pretože vystúpili ako 

vločky a svojim tancom zasypali celú 

zem, takže sa mohla začať sánkovačka a 

guľovačka. Veru sa aj začala a poriadna! 

Zotmelo sa a na dvore sa objavili deti        

so stromčekom, ktorý vyzdobili  hviez-

dami a stromček sa ihneď rozsvietil. 

Obloha sa rozžiarila ešte viac, lebo 

anjeli s lampášikmi v rukách oznámili 

radostnú novinu. Z domčeka zrazu 

zaznel veselý spev detí a radostné 

zvonenie zvončekmi oznamovalo 

všetkým, že sa nám narodil Kristus Pán. 

Nechýbali ani koledníci, ktorí prišli 

hlasno a zo srdca zavinšovať.  Rozpráv-

kovo to vyzeralo aj na záver, keď rodičia 

zapálili prskavky a jemným kývaním 

navodili predvianočnú atmosféru. 

Dúfame, že Vaše vianočné sviatky boli 

plné spokojnosti, radosti, bohaté         

na čarovné momenty a naplnené 

priania.

Text a foto: Beáta Miňová

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA 
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Svet práce a prírodoveda sú 
predmety, v ktorých sa žiaci 
siedmeho a štvrtého ročníka učia 
o spôsoboch, akými môžu skráš-
liť životné prostredie. Jedna         
z možností je  obklopiť sa kvetmi. 
A práve kvety a rastliny mohli 
žiaci obdivovať na exkurzii            
v Botanickej záhrade v Košiciach. 
Prehliadka našich žiakov zaujala 
a takto o nej napísali: 

V botanickej záhrade sa mi páčili cudzokrajné rastliny. Napríklad kaktusy, 
ktoré boli v guľovitom tvare alebo vanilka, ktorá sa ťahala po železných tyčiach. 
Boli tam rôzne palmy, bambusy aj kakaovník. Dokonca tam boli aj pomarančov-
níky a citrónovníky. Bol tam aj strom, ktorý mal plody papáje. Timea Pavúková, 
4. A

Exkurzia za prírodou a históriou
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Návšteva v botanickej záhrade ma očarila preto, lebo žiadne z týchto rastlín, 
ktoré tam rástli, nemožno hocikde vidieť. Bolo to nádherné. Toľko kvetov, 
kaktusov, stromov pohromade som ešte nevidela. Doteraz som si myslela, že 
banánovník je strom. Som veľmi rada, že som šla do botanickej záhrady a dozve-
dela sa toľko informácií. Selina Terkaničová, 4. A

Po návšteve botanickej záhrady sme si prezreli historické centrum mesta  
na Hlavnej ulici. O Košiciach ako druhom najväčšom meste Slovenska sa práve 
učia štvrtáci na vlastivede a historické pamiatky (Dóm sv. Alžbety,  Štátne 
divadlo či sochu Maratónca) mali možnosť vidieť v skutočnosti. Metropola  
východu je nádherná, o čom nás presvedčili i vianočné trhy. Suveníry, ktoré sme 
si z Košíc priniesli, nám budú ešte dlho pripomínať tento predvianočný čas.

Text: Mgr. T. Sabolová

Farebné Vianoce 
13. 12. bol pre žiakov II. B triedy 
netradičný a výnimočný deň. Zavítala 
k nám výtvarníčka, pani Katarína 
Grusová z Podduklianského  osveto-
vého strediska vo Svidníku. Zrazu sa 
naša trieda  premenila na výtvarný 
ateliér, v ktorom sa  šírili pestrosť a 
vôňa farieb. Pre žiakov to bolo  prvý-
krát, čo si mohli vyskúšať maľbu         
na sklo, zapojili do práce svoju fantá-
ziu, talent, umenie a číre sklo sa im 
pod rukami menilo na krásnu skle-

nenú vitráž s tematikou zimy a blížia-
cich sa sviatkov Vianoc. Práca žiakov 
príjemne zaujala a obohatila o nové 
zručnosti a znalosti. Bolo príjemné 
zmeniť spôsob vyučovania a zahrať 
sa na sklárov a výtvarných umelcov, 
preniesť sa do ateliéru a zažiť čaro 
farieb. Za to všetko sa aj touto cestou 
chceme pani Grusovej poďakovať a 
tešíme sa na ďalšie spoločné stretnu-
tia.

 PaedDr. A. Galíková

ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO
15. decembra 2016 prebehlo v našej 
škole školské kolo súťaže v prednese 
slovenskej povesti, ktorá nesie názov 
Šaliansky Maťko. Táto celonárodná 
súťaž vstupuje do svojho 24. ročníka. 
Porota veľmi ťažko a dlho rozhodova-
la o víťazoch, pretože súťažiaci boli na 
prednes skvele pripravení. A tu sú 
výsledky školského kola: V prvej 

kategórii porotu najviac presvedčila 
Ema Mária Michlíková (3. A). Druhé 
miesto získali Oliver Tchurik (2. A) a 
Faustína Maťašová (3. A). Na treťom 
mieste sa umiestnili Kristína Dolin-
ská (2. A) a Daniela Kurečajová (2. A). 
V druhej kategórii bol najlepší René 
Havrila (4. B), druhé miesto si odnie-
sol Dávid Tchurik (5. B). Na treťom 
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V predvianočnom čase si žiaci z krúžku Šikovníček zorganizovali tvorivú zimnú 
a hlavne vianočnú dielňu v spolupráci so stacionárom Jar Života v Giraltovciach. 
Hneď pri vstupe nás privítali milé usmievavé tváre, ale aj príjemná sladkastá 
vôňa.  Obsah tvorivej dielne boli snehuliaci a vianočné stromčeky. Dievčatá si 
mozaikou vytvorili z farebného papiera 3D vianočný stromček. Chlapci zhoto-
vili voňavého snehuliaka z rôzneho korenia, šošovice a cukru. Tety zo stacio-
nára predviedli deťom, ako sa vyrábajú z drevených paličiek, servítok, papiera, 
lepidla a poriadnej dávky fantázie nádherné diela. Tvorivá dielňa v tejto podobe 
mala celkom inú atmosféru. Popri kreatívnom tvorení sme sa mohli porozprá-
vať o význame a podobe Vianoc, o zimných radovánkach, upratovaní, varení a 
pečení koláčikov.

„Veľmi sa tešíme z toho, že ste so žiakmi strávili popoludnie v našich priesto-
roch. Je tu výborná vianočná atmosféra, deti majú z toho radosť a popri tom 
všetkom sa zabavia aj oni, aj my,“ uviedla klientka Jari Života pani Alžbeta 
Majerová. Nielen poďakovanie, ale aj prianie – na Vianoce pokoj v duši, šťastie, 
ktoré nič neruší, v novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili - zaznelo v závere 
našej akcie. Ďakujeme....:)          Text: Mgr. M. Eliašová

mieste boli Melánia Vargová (5. A) a 
Sofia Marcineková (4. B). V tretej 
kategórii získala prvé miesto Katarí-
na Cibuľková (7. B), druhé Vanesa 
Rubisová (6. A) a tretia bola Petronela 
Vargová (7. B). Výsledky jednotlivých 
kategórií vyhlásil pán riaditeľ. Všet-

kým recitátorom odovzdal diplomy. 
Milí víťazi, blahoželáme  vám a radi  
prídeme podporiť na okresné kolo, 
ktoré sa aj v tomto školskom roku 
bude konať na pôde našej Základnej 
školy v Giraltovciach.

Text: PaedDr . J. Čubirková

Čaro Vianoc

V utorok  20. 12. 2016 klienti zariade-
nia DSS srdečne prijali a privítali 
našich žiakov 4. ročníka, ktorí ich         
v tomto predvianočnom čase obdaro-
vali krátkym vianočným programom 
a svojimi hračkami, ktorých sa žiaci 
vzdali a týmto dobrým skutkom im 
vyčarovali na ich tvárach úsmev, 
radosť a šťastie. Klienti DSS im          
na oplátku s veľkou radosťou zareci-

tovali svoje vianočné básne, ukázali 
svoje izby a krásnym prianím               
do nového roka tento program ukon-
čili. Na záver sa riaditeľka DSS poďa-
kovala učiteľom a žiakom a spolu       
so svojimi klientmi sa teší na ďalšiu 
spoluprácu. Pri príprave stretnutia 
spolupracovali  Mgr. M. Mihalíková, 
Mgr. A. Čorba  a Mgr. M. Svrčková.

Text: Mgr. M. Svrčková 

Návšteva v DSS
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v Súkromnej základnej škole 
Neberte nám Vianoce!

Týmto  výkrikom sa naši žiaci lúčili          

s obecenstvom, ktoré na Vianočnej 

akadémii mohlo nazrieť do ďalšej 

truhlice darčekov vyrobených pre rodi-

čov a známych. Tohtoročná akadémia 

bola bohatá na herecké a spevácke 

talenty z tried našej školy. Najväčšie 

talenty boli hlavní predstavitelia zná-

meho muzikálu Neberte nám princeznú  

Ivana Koreňová a Peter Kucharík (8. A), 

ktorí si zahrali Mariku Gombitovú a 

Miroslava Žbirku.
Predprázdninový a  predvianočný týž-

deň bol dôležitý najviac pre našich 

najmenších, prvákov. Imtrikulovaní 

prváci si v posledný deň pred Vianoč-

nými prázdninami prevzali z rúk pána 

riaditeľa pamätné medaily. Po preve-

rení ich školských poznatkov, ktoré 

získali počas prvých štyroch mesiacov       

v škole, presvedčili rodičov, spolužiakov 

a hlavne triednu pani učiteľku Andre-

jovskú, že sú pripravení stať sa samo-

statnými a ctižiadostivými žiakmi 

základnej školy.
Foto: Ing. Jaroslav Kecer,

text: E. Tchuríková
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Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili 
exkurzie realizovanej v rámci pro-
jektu Živá voda. Niekoľkými exkur-
ziami sa v rámci projektu postupne 
presviedčali o význame tejto vzácnej 
prírodniny. Jednotlivé zastávky ich 
previedli neďalekými miestami 
vodných zdrojov a spoznali pár 
výnimočných expenátov v Environ-
mentálnom vodárenskom vzdeláva-
com zariadení, ktoré sa nachádza           
v priestoroch Úpravne vody Hrádok         
v Michalovciach, Vodárenské labora-
tórium a múzeum,  Čistička odpado-
vých vôd. 

Žiaci 7. ročníka sa rozhodli zase 
hľadať historické zdroje a pramene 
vody.   Zasneženou lesnou cestou sa 
dostali nad obec Mihaľov pri Bardejo-
ve. Snáď málokto vie, že je tu unikát 

Európy – 1. drevený gravitačný 
vodovod z roku 1421. V historickej 
časti mesta Bardejov  sa zastavili pri 
históriou opradených vodných 
zdrojoch, cisternách a studniach.        
Na Radničnom námestí  spoznali 
históriu mesta a zaujímali sa o reme-
selnú výrobu, pri ktorej bola nevy-
hnutnosťou práve voda. Konečná 
patrila Bardejovským Kúpeľom, ktoré 
patria k najkrajším kúpeľným mes-
tám na Slovensku. Hlavné bohatstvo 
kúpeľov sú prírodné minerálne vody. 
Desať prameňov vyviera na pomerne 
malej ploche vo vnútornom kúpeľ-
nom území. Množstvo prvkov vo vode 
je v každom prameni odlišné a preto 
sme si mohli vyskúšať chuť každého  
z nich.

PaedDr. Viera Kecerová

Projekt Erazmus+ H2O not wasted yase 

Dvere SSOŠ Giraltovce  boli  15. 12. 
2016   otvorené pre všetkých.   

Vchádzame teda dnu. „Dobrý deň, 
vitajte u nás. Dovoľte, aby sme vás pre-
viedli školou,“ zaznejú slová študentov, 
našich sprievodcov. Chvíľku si obze-
ráme priestory. V malom útulnom 
bufete na nás dýchne vianočná 
atmosféra – stromček, sviečky. Ideme 
za vôňou a hudbou. O krátky čas ochut-
návame pirohy plnené lekvárom, sliv-
kové gule, zemiakové lokše. Priamo 
pred našimi očami ich pripravujú štu-
denti 3. ročníka odboru hostinský. Chu-

tia vynikajúco. A tak „nenápadne“ 
ochutnávame niekoľkokrát. Za dverami 
učební nás čaká zaujímavý program. 
Damián Sabol, študent štvrtého roční-
ka, predstaví interaktívny spôsob uče-
nia anglického jazyka. Dievčatá Kristína 
Jurčišinová, Nikoleta Šarudyová a 
Vladka Pavlišková preskúšajú v učebni 
slovenského jazyka  našu slovnú zásobu 
i rýchlosť a postreh v hre Abecedárium. 
Prezrieme si prezentácie troch cvičných 
firiem - Wallpapers, s.r.o. prezentuje 
výrobu tapiet.  Ck Molink, s. r. o. a  Asai-
ko, s. r. o. ponúkajú produkty svojich ces-

Deň otvorených dverí v SSOŠ Giraltovce 
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tovných kancelárií. A ideme ďalej.  Bra-
nislav Vojtko a Lívia Karolína  Vargušová  
nám priblížia obsah odborných ekono-
mických predmetov, ktoré sa v škole vyu-
čujú a názorne ich aplikujú do príbehu 
fiktívnej rodiny Benešovcov. V ďalšej 
učebni odborných predmetov nás čaká 
vedomostno-zábavná hra Riskuj. Bar-
bora  Baluďanská, Klára Michlíková a 
Matúš Palko  - ešte pred rokom prechá-
dzali školou ako hostia, ale dnes už         
v úlohe hostiteľov veselo moderujú. 

Do priestorov praktického vyučovania 
prichádzame plní dojmov.  Opäť nás 
čaká vrelé privítanie, stoly plné vianoč-
ného pečiva, jednohubiek. Skúšame 
flambovať ovocie a pripraviť miešaný 
nápoj. Dostaneme malý vianočný dar-
ček – pečený čaj a perníkový stromček. 
Slávnostné tabule – poľovnícka, vinta-
ge, detská párty – sú pre nás inšpirá-
ciou.

Škola je plná ľudí. Sú tu žiaci zo základ-
ných škôl z Giraltoviec, Hanušoviec nad 
Topľou, Marhane, Okrúhleho, Kračúno-
viec,výchovní poradcovia a učitelia, rodi-
čia, ale aj prednosta Mestského úradu          

v Giraltovciach Ing. Pavol Tchurík a Mgr. 
Mária Osifová, vedúca oddelenia kultú-
ry. Vyše 200 žiakov navštívilo počas Dňa 
otvorených  dverí SSOŠ Giraltovce. Kaž-
dému sa ušlo niečo z pohostinnosti a 
dobrej nálady. Veríme, že to tak bolo.

Deň otvorených dverí prispieva              
k vytváraniu pocitu príslušnosti štu-
dentov, rodičov, učiteľov ku komunit-
nému spoločenstvu, rozvíja spo-
luprácu s verejnosťou. Podľa skúse-
ností z pedagogickej praxe úspech pri 
vytváraní modernej školy nezávisí iba 
od mimoriadnych schopností jed-
notlivcov, učiteľov, riaditeľov, ale rov-
nako aj od pevného presvedčenia        
o zmysle takéhoto konania, odhodla-
nia konať a od vytrvalosti na ceste   
zmeny. Učenie predpokladá spoluúčasť 
a spoluprácu študentov, spoločné obja-
vovanie, riešenie problémov a tvorenie, 
zapojenie rodičov a ďalších dôležitých 
dospelých do života školy. Spolupráca je 
dôležitý princíp komunikácie SSOŠ 
Giraltovce. Deň otvorených dverí je 
súčasť tejto komunikácie.

ooo  SSOŠ Giraltovce



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

20

Prvé stretnutie v rámci projektu Era-
smus+  Refugees and migrants see-
king for their future in the united 
Europe (past-present-future) ,                 
do ktorého je zapojené Gymnázium      
v Giraltovciach, prebiehalo  v Grécku 
na ostrove Lesbos v jeho hlavnom 
meste Mytilene. Partnerská škola je 
1st Gymnasio of Mytilene, malá škola 
s približne rovnakým počtom žiakov 
ako naše gymnázium, avšak vo veku 
12 – 16 rokov. Keďže to bolo  prí-
pravné stretnutie k projektu, zúčast-
nili sa ho z našej školy dve učiteľky: 
Mgr. Mária Kopčáková a Mgr. Viera 
Vargová.

Program bol náročný, ale veľmi zaují-
mavý. Po úvodných prezentáciách 
všetkých partnerských krajín, miest,  
z ktorých pochádzame a našich škôl 

sme sa zoznámili s riaditeľom 
tunajšej školy a celým učiteľským 
zborom. Veľmi nás potešili ich 
srdečné prijatie a otvorenosť. Krátko 
nato sa začal oficiálny program týka-
júci sa našej témy: Utečenci a migranti 
hľadajúci svoju budúcnosť v spojenej 
E u r ó p e .  Z á s t u p k y ň a  U N H C R  
/www.unhcr.org/ prezentovala                
v interaktívnom seminári prácu                  
s utečencami a pre utečencov spome-
nutej humanitárnej organizácie             
v oblasti, v ktorej sa nachádza ostrov 
Lesbos, charakteristikou ktorej je jej 
bezprostredná blízkosť k Turecku. 

V ďalšom zážitkovom seminári             
o zachraňovaní a prijímaní utečencov 
s členmi Hellenic Coast Guard sme 
boli konfrontovaní s problematikou 
utečencov prostredníctvom ľudí, 

Stretnutie - Mytilene/Lesvos/Greece Erasmus + 
PROJEKTOVÉ OBHLIADNUTIA... 

7. – 11. november 2016 
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ktorí zachraňujú ľudské životy každý 
deň. 4,1 míle https://www.youtube.-
com/watch?v=-VWZaG59KRM je 
názov dokumentárneho filmu, ktorý 
sme sledovali spolu s jeho hlavnými 
aktérmi. Dvaja záchranári z gréckej 
pobrežnej stáže rozprávali o svojej 
každodennej práci, ktorá  je v posled-
ných troch rokoch ešte náročnejšia 
ako v minulosti. Spomínali na to, že 
keď v roku 2001 prišlo do Mytiline 20 
utečencov z Afganistanu, tak sa to 
stalo udalosťou roka. V rokoch 2015 – 
2016 v najsilnejšej utečeneckej vlne 
priplávalo na Lesbos okolo 600 000 
utečencov a migrantov, pričom ostrov 
samotný má približne len 100 000 
obyvateľov. 

Záchranári spomínali na noci a dni, 
keď nerobili 24 hodín denne nič iné, 
len vyťahovali z nafukovacích člnov 
deti, ženy a mužov, ktorí priplávali do 
gréckych vôd, odvlečení sem paše-
rákmi a ponechaní napospas moru, 
ktoré je na gréckej strane búrlivejšie 
ako na strane Turecka. Ľudia mali 
oblečené „záchranné vesty“, vyrobené 
v Turecku, naplnené papierom,              
v ktorých sa po páde do vody do 5 
minút potopili. Spomienky záchra-
nárov sa krútili okolo paniky, strachu, 
smrti, ale aj okolo vďačnosti nad 
vlastným životom, rodinou a zdra-
vými deťmi. Bol to a je pre nich čas 
veľmi fyzicky a duševne náročný a 
ťažký, no ako sami hovoria: „Čo sme 
mali robiť? Nechať tie deti a ľudí 
utopiť sa?“ Workshop sme ukončili 
besedou s kapitánom a posádkou  
vojenskej lode Hellenic coust guard.

...bežný život na tomto gréckom 
ostrove sa po nástupe utečeneckej 
vlny výrazne zmenil a miestni obyva-
telia sa denne stretávajú s mnohými 
problémami, pričom záujmy ute-
čencov sú často povyšované nad 
záujmy miestnych ľudí. Geografická 
poloha Lesbosu a jeho blízkosť            
k Turecku stále lákajú nelegálnych 
utečencov preplaviť sa v nafukova-
cích člnoch z Turecka do Grécka. 
Prisťahovalci sú väčšinou z Iraku, 
palestínskych území, Afganistanu, 
Pakistanu, ale často sa vydávajú za 
obyvateľov Sýrie a prichádzajú bez 
dokladov. V prvej utečeneckej vlne 
prichádzali naozaj rodiny s deťmi 
alebo len samotné matky s deťmi        
zo Sýrie, ktoré utekali pred vojnou.  
No neskôr pribúdalo stále viac a viac 
mladých mužov vo veku 20 – 35 
rokov. Na začiatku prežívali utečenci 
na uliciach priamo v meste, v  súčas-
nosti prichádza okolo 200 utečencov 
denne, väčšinou sú to deti. Utečenci 
čakajúci na registráciu sú na ostrove 
situovaní v niekoľkých táboroch. Žiaľ, 
často ani dobrovoľníci z humanitár-
nych organizácií, ktorí tu pracujú, 
nepoznajú ich presný počet....

Či sa nám to páči alebo nie, aj my sme 
stále častejšie konfrontovaní s prob-
lematikou migrácie, utečencov či ľudí 
hľadajúcich nový začiatok v inej kra-
jine. Je len na každom jednom z nás, 
aký postoj k tomu zaujmeme, pretože 
nám nepomôže, ak sa budeme tváriť, 
že pre nás tento problém neexistuje.

Mgr. Viera Vargová
Gymnázium Giraltovce



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

22

GIRALTOVČANOV NAVŠTÍVILI BOBRY 

V správach RTVS  sa prednedávnom 

objavila reportáž o bobroch, ktoré ľudia 

zazreli aj v našom meste. Spozorovali 

ich na rieke Radomka najprv v lete. 

Zrejme ide o bobriu rodinku prichádza-

júcu z Poľska. „Pre tunajších bol teda 

raritou a cez leto sa z neho tešili hlavne 

deti na prázdninách. Riečka, kde si začal 

stavať hrádzu, tečie koncom záhrad 

domov. Za súmraku ho vídavali a doká-

zali sa k nemu priblížiť až na meter,“ 

informovala v správach reportérka 

Diana Murdzíková. Začali ohlodávať 

stromy. „Zo záhrad však už miznú 

tunajšie ovocné stromy, hlavne jablone. 

Bobor ohlodal už desiatky stromov. 

Najprv sa pustil do vŕb, ktoré lemujú tok 

riečky, teraz už úraduje na jabloniach,“ 

doplnila. Mnohí obyvatelia tvrdia, že je 

indikátor čistoty miestnej riečky. Maji-

teľom záhrad zanechávajú škody.        

„O umelý presun bobra zo širšieho 

centra mesta zatiaľ štátnu ochranu 

prírody nik nepožiadal. Miestni sa       

od rybárov dozvedeli, že záhrady majú 

obohnať plotom, potom sa bobor          

k stromom nedostane.“ Bobry sú 

zákonom chránené, no v našom kraji sa 

nedá presne odhadnúť, koľko ich je. 

Ochranári 

hovoria 

až o stov-

kách 

bobrov.

Autor: 

Martina 

Cigľárová, 

zdroj: rtvs

V našom meste sa objavili bobry, ktoré 

si pochutnávajú na jabloni v ovocnom 

sade pri rieke Radomka. Pravdepodob-

ne ide o bobriu rodinku, ktorá k nám 

prišla z Poľska.
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Ocenená Lucia Bačkayová (vľavo)

V akej súťaži si uspela?

- Prvý úspech bol 10. ročník súťaže 
Naj diplomovka, ktorú organizuje 

Slovnaft v spolupráci s vysokými ško-
lami na Slovensku. Svoju prácu som 
napísala o Slovnafte na tému Reflexia 
investorských vzťahov spoločnosti 
Slovnaft v denníkoch Sme, Hospo-
dárske noviny a v týždenníku Trend v 
rokoch 2012-2015. Myslím si, že kva-
lite diplomovky pomohlo hlavne to, 
že v Slovnafte pracujem dva roky. Som 
tam už od decembra 2014 a spoloč-
nosť som za ten čas stihla celkom 
dobre spoznať. Rozumela som tomu, 
o čom píšem, bavilo ma to a mala som 
skvelý prístup k všetkým potrebným 
informáciám a dátam. Pracujem na 
oddelení Podnikovej a marketingovej 
komunikácie odvtedy až doteraz a 
môj šéf je hovorca a riaditeľ tohto 
oddelenia Anton Molnár. 

Kto ťa prihlásil do súťaže a čo si 
vyhrala?

- Bola som jedna z troch ocenených 
diplomantov, od firmy som získala 
výhru v hodnote tisíc eur a pre školu 
dvetisíc eur. Moja školiteľka aj opo-
nent prácu vysoko ohodnotili už 
počas štátnic. To bol pravdepodobne 
dôvod, prečo prácu následne zaslali 
do súťaže do Slovnaftu. O ničom som 
nevedela a aj moji kolegovia, ktorí 
prácu hodnotili z hľadiska odbor-
nosti, aktuálnosti a prínosu pre spo-
ločnosť, to predo mnou do poslednej 
chvíle tajili.

Giraltovčanka zažiarila
v Portugalsku 

Mladú novinárku Luciu Bačka-
yovú (24) z Giraltoviec, ktorá 
úspešne pôsobí v Bratislave, 
ocenili v dvoch súťažiach. 
Absolventka masmediálnych 
štúdií a žurnalistiky bola okrem 
víťazstva s diplomovkou na Slo-
vensku úspešná aj v zahraničí s 
časopisom Panoráma, ktorý pri-
pravuje v práci. O svojich úspe-
choch prezradila viac.
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Prezraď nám niečo aj o tvojom 
ďalšom ocenení, ktoré si získala      
v zahraničí.
- Druhé ocenenie sa mne a celému 
tímu podarilo získať v súťaži internej 
komunikácie, ktorú na Slovensku 
organizuje AICO - Asociácia internej 
komunikácie. Prvé kolo tejto súťaže 
prebiehalo na Slovensku, kde Slovnaft 
získal tri ceny. Mali sme dve prvé 
miesta a jedno druhé. Jeden z víťaz-
ných projektov bolo podujatie pre 
zamestnancov, to však v európskom 
finále – FEIEA Grand Prix 2016- 
nezískalo cenu. Avšak podnikový 
časopis pre zamestnancov Skupiny 
SLOVNAFT, Panoráma, získal úžasné 
3. miesto v naozaj silnej konkurencii 
podnikových časopisov z rôznych 
kútov Európy. Časopis Slovnaftu Pano-
ráma zaznamenal po viacerých oce-
neniach na Slovensku mimoriadny 
úspech aj v zahraničí. Zhotovujeme 
ho s Tatianou Novotnou a Alžbetou 
Škvarkovou, prešiel výraznou gra-
fickou aj obsahovou zmenou. Navrhli 
sme ju spoločne a práve v tejto 
podobe sa časopisu podarilo na Slo-
vensku zvíťaziť a stať sa tak najlepším 
podnikovým časopisom na Slovensku 
a tretím najlepším v Európe. Cenu 
som spolu s kolegyňou Tatianou 
Novotnou bola prebrať v portugal-
skom meste Estoril. 

Čím si váš časopis vyslúžil ocene-
nie?
- Je to spoločná práca celého tímu a 
rovnako aj ľudí, o ktorých píšeme. 
Medzinárodná odborná porota ho 
vyhodnotila ako tretí najlepší interný 
časopis v Európe. Panoráma sa          

do európskeho kola kvalifikovala 
víťazstvom vo svojej kategórii sloven-
skej Asociácie internej komunikácie 
AICO Grand Prix 2016. V európskom 
kole úspešne obstála v konkurencii 
18 najlepších európskych interných 
magazínov. Európske Grand Prix sa 
udeľuje v 14 kategóriách od tradič-
ných, ako interný časopis alebo 
interné noviny cez najlepšiu internú 
stratégiu, event až po najlepšiu digi-
tálnu komunikáciu.  Nominácii               
na FEIEA Grand Prix predchádza 
prísny výber v národných kolách,         
do európskeho kola postupuje len 
víťaz v danej kategórii. Tento rok sa 
do európskej súťaže zapojilo 75 spo-
ločností z celej Európy, spolu 138 pro-
jektov. Ocenených bolo 39 projektov  
z Belgicka, Nemecka, Talianska, 
Holandska, Portugalska, Slovenska, 
Českej republiky, Slovinska, Švajčiar-
ska, Veľkej Británie, Portugalska, Špa-
nielska a Rakúska. 

Čo považuješ za svoj ďalší veľký 
úspech?

- Som úspešná absolventka  masme-
diálnych štúdií na UPJŠ v Košiciach a 
odtiaľ som prešla študovať žurnalis-
tiku na Univerzitu Komenského        
do Bratislavy. Obe školy som ukončila 
s  vyznamenaním a červeným 
diplomom a každý rok som dostávala 
prospechové štipendium za vynika-
júce študijné výsledky.

Lucke želáme i ďalšie podobné 
úspechy a aby v tomto smere naďalej 
reprezentovala naše mesto.

Autor: Martina Cigľárová,

foto: archív L. B. 
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vyrastala v našom meste 
MICHAELA KAPRÁLIKOVÁ MEDVECOVÁ 
Známa herečka

Herečka Michaela Kapráliková 
M e d v e c o v á  ( 3 7 ) ,  z n á m a                       
z  t e l e v í z ny c h  o b r a z o v i e k ,  
pochádza z nášho mesta. Narodila 
sa 17. februára 1979 v Bardejove. 
Herectvo vyštudovala na Konzer-
vatóriu v Košiciach a už počas 
školy hosťovala v košickom 
Štátnom divadle v muzikáli Oliver 
Twist, ktorý režíroval Jozef Bed-
nárik a v Staromestskom divadle 
Petra Raševa v niekoľkých pred-
staveniach. Pôsobila ako interná 
členka činohry Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Modero-
vala v rádiu Expres a uvádzala 
detskú reláciu Slovenskej tele-
vízie Superchyty. Neskôr hosťo-
vala v divadle Malá scéna-STU a 
moderovala aj ranné vysielanie         
v Rádiu Okey. Zahrala si v seriá-
loch V mene zákona, Ordinácia          
v ružovej záhrade, Panelák, Zlo-
deji detí, Rodinné prípady, Divoké 
kone. Momentálne pracuje stále 
za mikrofónom, prepožičiava hlas             
v slovenskom dabingu a reklam-
ných spotoch, účinkuje v rozhlaso-
vých hrách Slovenského rozhlasu. 
V muzikáli IAGO v DNS hrá postavu 
Emílie. Viac sa dozviete v rozho-
vore. 

Michaela Kapráliková Medvecová
s manželom

Pochádzate z mestečka Giraltovce. 
Čo pre vás znamená, vraciate sa 
sem niekedy?

- Moje detstvo v Giraltovciach bolo 
také normálne - škola, ľudová škola, 
kamaráti. Na strednú, teda na Konzer-
vatórium, som išla po ZŠ a kamarát-
stva zo ZŠ sa, žiaľ, vytratili. Občas sa 
mi niekto ozve cez Facebook a poteší 
ma to. Detstvo som trávila v giraltov-
skej  ľudovej škole umenia, kde som 
najskôr chodila na zobcovú flautu a 
neskôr na klarinet. Nielen mne, ale aj 
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mnohým  mojim kolegom hudob-
níkom dala veľmi dobrý základ, aby 
mohli  pokračovať v štúdiu v danom 
odbore. Žiaľ, do Giraltoviec už príliš 
nechodievame, pretože rodičia sa 
presťahovali do Prešova, prostredná 
sestra Marianka tiež a v Giraltovciach 
už býva len moja najstaršia sestrička 
Martuška. V lete boli u nej naše deti na 
pár dní na prázdninách a musím pove-
dať, že Miškovi sa Giraltovce páčili, ale 
zdali sa mu veľmi malé. Na východ 
chodím veľmi málo, pretože mi to 
pracovné povinnosti nedovolia a keď 
sa mi to konečne podarí, tak sa celá 
rodina stretneme v Prešove u rodičov. 
Poviem vám, že vtedy je poriadne 
veselo. 

Ako ste sa dostali k herectvu, čo vás 
k tomu viedlo? Ste vo svojej práci 
spokojná?

- Už od malička som tvrdila, že budem 
speváčka, ale keďže na Konzervatóriu 
sa v tom čase dal študovať iba operný 
spev, rozhodla som sa, že skúsim  
muzikálové herectvo a podarilo sa.         
V Košiciach som  prežila svoje stre-
doškolské roky a mala som veľké 
šťastie, pretože už počas školy som 
hrávala v Staromestskom divadle  
skvelého herca a človeka  Petra 
Raševa. Hosťovala som  v Štátnom 
divadle v Košiciach v muzikáli neza-
budnuteľného Jožka Bednárika  
Oliver Twist a účinkovala som aj             
v rôznych rozhlasových hrách. Všetko 
to pre mňa bola obrovská škola.        
Po skončení konzervatória ma  prijali 
na VŠMU do Bratislavy na bábkohe-

rectvo, ale rozhodla som sa, že si dám 
rok odklad. Ten odklad mám dodnes... 
Nastúpila som do interného stavu        
v DJZ v Prešove  a musím povedať, že 
práve Divadlo Jonáša Záborského  
bola pre mňa najlepšia škola a som 
mu za to veľmi vďačná. Išla som tam         
z jednej veľkej role do druhej a keby 
nebolo môjho manžela, ktorého som 
stretla práve tam, asi by som bola ešte 
stále herečkou DJZ.

Takže ste svoj rodný východ opus-
tili kvôli manželovi? 

- Áno, Martin sa doslova zjavil              
na scéne. Hosťoval v muzikáli Daniela 
Landu  Krysař, v ktorom som hosťo-
vala aj ja. Preskočila iskra a bolo. 
Keďže Maťo mal v tom čase už dosť 
veľa práce v Bratislave, bolo pomerne 
jasné, že to budem ja, kto bude musieť 
meniť. A som šťastná, že som tak uro-
bila.

Aký bol váš štart v Bratislave, bolo 
to náročné, odísť z rodného 
mestečka do hlavného mesta? 

- Nebolo to vôbec ľahké. Dalo by sa 
povedať, že som začínala odznova. 
Moje prvé predstavenie na Novej 
scéne bolo Cigáni idú do neba. Potom 
sa to pomaly rozbehlo. Dabing, roz-
hlas, ďalšie hosťovačky v divadle...a 
popri tom som bola aj moderátorka 
rádia Expres a neskôr som mala aj  
rannú show s Gregorom Marešom        
v rádiu Okey.

Okrem vás a vášho manžela je          
v rodine ešte niekto, kto podľahol 
umeniu herectva?
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tento rok dostali cenu z literárneho 
fondu za najlepší detský dabing.           
S manželom sa pri mikrofóne, teda       
v dabingu, stretávame dosť často. 
Momentálne aj na javisku, pretože 
obaja účinkujeme v divadle Nová 
scéna v muzikáli Janka Ledeckého 
IAGO, a dokonca hráme manželov. 
Pred kamerou sme spolu ešte nestáli, 
ale točili sme ďalšiu časť Rodinných 
prípadov, kde nás režisérka Adri Toti-
ková obsadila oboch. A čo sa týka detí, 
áno, aj s deťmi sa často stretávam        
v dabingu. Musím povedať, že je to 
veľmi milé, pretože občas mám ten-
denciu ich vychovávať aj v štúdiu  a 
vtedy mi režiséri hovoria, že keď           
s nimi pracujem, nemám byť ich 
mama, ale kolegyňa. S Martinkou som 
dokonca točila aj jednu časť Rodin-
ných prípadov, kde mi hrala dcéru a 
musím neskromne povedať, že bola 
skvelá.

Kto vám pomáha, keď toho máte 
veľa?

- Mám úžasnú rodinu. Moja mamina a 
ocino majú  u nás, dalo by sa povedať, 
prechodné bydlisko. Keď máme           
v divadle skúšobné obdobia alebo 
keď obaja točíme, prídu naši z Pre-
šova a o všetko sa postarajú. Mamina 
vyvára, stará sa o domácnosť a ocino 
rozváža deti zo školy na krúžky a          
do dabingu. Verím, že im túto sta-
rostlivosť budem môcť raz vrátiť. A 
keď naši nemôžu prísť, tak pomáhajú 
švagriná Zuzka, svokrovci a hlavne aj 
deti mojich sestier, ktoré študujú        
v Bratislave (Matúš, Marianka, Janka a 

Tak takto. V našej rodine, teda v mojej, 
nie. Mám dve úžasné sestry, ale tie sa 
vydali úplne  iným smerom ako ja. Ale 
môj manžel  z hereckej rodiny pochá-
dza. Skvelý herec, ktorý bol pri zrode 
prvej televíznej inscenácie, Elo 
Romančík, bol jeho dedko. Otec, 
Dušan Kaprálik, je tiež herec a sestra,  
Zuzka Kapráliková,  herečka. Takže je 
to v rodine.

Javisko, film alebo dabing - čo           
z toho je vám najbližšie? Máte 
nejakú úlohu, ktorá je vaša najob-
ľúbenejšia?

- Fúúúú...., toto je veľmi ťažká otázka. 
Všetko je odlišné a všetko má svoje 
čaro. Na toto naozaj neviem odpove-
dať. Musím povedať, že teraz mi           
k srdcu prirástol seriál Vymenené 
životy, v ktorom dabujem jednu                  
z hlavných postáv – Keriman, je 
naozaj veľmi uletená a už sa teším, že            
po Novom roku budem dabovať 
ďalšiu sériu. Moja najobľúbenejšia 
úloha je byť mamou a manželkou. Žiť 
v rodine, ktorá sa navzájom podpo-
ruje a je súdržná v každej chvíli. 

Máte dve deti. Podľahli tomuto 
čaru už aj ony? Stretli ste sa už nie-
kedy s nimi či manželom pri mikro-
fóne alebo na javisku?

- A veru áno. Miško (12) je v divadle, 
keď má manžel predstavenie... a Mar-
tinka (10) tvrdí, že bude herečka. 
Musím povedať,  že predpoklady na to 
sú, pretože obe naše deti dabujú, 
nahrávajú rozhlasové hry a majú 
skúsenosti už aj spred kamery. Obaja 
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Oliver). Mám naozaj skvelú rodinu a 
veľmi si to vážim.

Čo by ste popriali našim čitateľom 
na záver?

- V jednom predstavení, s ktorým  
sme navštívili írske mesto Dublin, 
stvárňujem anjela a aj preto vašim 
čitateľom prajem anjelsky pokojný 
život, aby sa nikam neponáhľali, trá-

vili čas v kruhu svojich najbližších a 
hlavne veľa, veľa lásky a porozume-
nia. 

Michaele Kaprálikovej Medvecovej 
ďakujeme za rozhovor a želáme 
všetko dobré v osobnom i pracovnom 
živote.

Autor: Martina Cigľárová,
foto: archív M.K.

Vianočné piesne našich hudobníkov
vyšli na novom albume

CD s názvom „Ket sme prišľi 

povinčovac“, ktoré obsahuje 14 

piesní, vzniklo v New folk studiu u 

známeho hudobníka Stanislava 

Baláža z Raslavíc. Nájdete na ňom 

Pred Vianocami vydali umelci       
z nášho regiónu nový vianočný  
CD album, ktorý obsahuje aj 
piesne hudobníkov z nášho  
mesta  a  okolia.
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hlasy tridsiatich členov piatich 

východoslovenských ľudových skupín 

z nášho regiónu, medzi ktorými sú          

aj naši muzikanti. Na nahrávaní 

účinkovala Ľudová hudba Stana 

Baláža, Muzika Milana Rendoša            

z Košíc, Ľudová hudba Verbunk                 

z okolia Sabinova i Giraltoviec, 

Cimbalová hudba Primáš z okolia 

Giraltoviec a Ľudová hudba Šarišanci  

z Prešova. Podľa slov Baláža CD 

pripravili ako darček pre svojich 

fanúšikov. „New Folk Studio vám 

prináša exkluzívnu novinku! 30 

muzikantov, speváčok a spevákov 

východného Slovenska pre Vás            

k tohtoročným Vianociam pripravilo 

h u d o b n ý  d a r č e k  v  p o d o b e  

jedinečného CD albumu,“ uviedol      

na Facebooku. Nahrávanie nového 

albumu potešilo aj Cimbalovú hudbu 

Primáš, ktorá nedávno nahrávala         

v rovnakom štúdiu svoj druhý album. 

Spolupráca im funguje. „Prekvapenie 

v podobe nového albumu je už         

na svete. So Stanom Balážom sa nám 

výborne nahráva, mal úžasný prístup 

a bol naozaj zlatý,“ hodnotí speváčka 

Marianna Štefániková z Okrúhleho. 

„Je to Stanov nápad, že na jednom CD 

s ú  n a h raté  v i a n o č n é  ko l e d y                   

od viacerých cimbaloviek. Všetko 

vzniklo narýchlo, ale dôležité je, že to 

stihlo vyjsť pred Vianocami,“ povedal 

aj Giraltovčan Daniel Andrijko z ĽH 

Verbunk. 

Autor: Martina Cigľárová,
foto: Facebook S.B

„Do Giraltoviec stále rád chodievam“

BRAŇO MOJSEJ: 

Braňo Mojsej (48), ktorého 

poznáme z médií, má korene        

v našom meste. Oslovili sme ho 

a zistili, ako sa mu darí. Novi-

nárov príliš v láske nemá a 

tvrdí, že s médiami nie je možné 

ani vyhrať, ani prehrať, iba remi-

zovať. Jeho život je však zaují-

mavý nielen prostredníctvom 

nich. Je to aktívy človek, ktorý 

sa venuje rôznym činnostiam.
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Môžete nám prezradiť, kde 
momentálne žijete?

- Momentálne sa nachádzam na 
cestách medzi Bratislavou – 
Popradom – Prešovom - Košicami a 
ďalej. Stále sídlo mám v podnájme v 
Rajke pri Bratislave, o ktorej všetci 
novinári vedia. Nevedia to lokalizo-
vať, ale už majú narobené nejaké 
„fotečky“, ako vynášam koše 
(smiech). Je to dobrá lokalita. Keď 
sadnem do auta, som za sedem 
minút pri Auparku. 

Istý čas ste bývali aj v Giraltov-
ciach, aký je váš vzťah k nášmu 
mestu?

- Vyrastal som v Giraltovciach, 
potom sa rodičia presťahovali do 
Košíc kvôli práci, no víkendy aj leto 
som tu trávil, kým ešte babička žila. 
Mal som tu starých rodičov aj z 
otcovej, aj z maminej strany. Prežil 
som tu hlavnú časť môjho detstva, 
ktorá sa odvíjala na „Kórei.“ Martin, 
jeden z kamarátov, tu ostal bývať, 
ďalší je, myslím, v Emirátoch a ja 
som na Marse (smiech).  Na svet 
som prišiel tak, že sanitka vychá-
dzala z Giraltoviec, ale išla trošku 
pomalšie a narodil som sa za Ladou 
v pravotočivej zákrute. Ako rodisko 
mi napísali Prešov, lebo to bolo 
najbližšie mesto. Do Giraltoviec 
dodnes rád chodievam, je to pre 
mňa taká nostalgia. Keď vybehnem 

z toho auta, idem sa pozrieť k Topli, 
kde sme sa chodili kúpať už v máji, 
keď mala voda do pätnásť stupňov, 
alebo na iné miesta, kam som 
chodil ako decko. Boli to krásne 
časy a tá doba sa nedá s ničím 
porovnať, v tom čase neexistovali 
počítačové hry a mobily, len krásna 
príroda, prechádzky smerom k 
rybníku cez les, ktoré absolvujem i 
teraz a prídem sa aj vyplakať. Mám 
v Giraltovciach rodinu, niekoľkých 
bratrancov. 

Čím ste túžili byť v detstve a 
odkedy sa venujete hudbe? 

- Od narodenia som chcel byť cirku-
sant, čo sa  mi aj splnilo, lebo v pod-
state ním som, aj keď nechtiac 
(smiech). Ale cirkus som začal pre-
vádzkovať možno ešte ako šesť-
ročný v Giraltovciach - časti Kórea. 
Postavil som si za pomoci dedka 
šapitó a mal klasický cirkus. S kama-
rátmi sme tam mali sedenie pre 
divákov, vlastný program a každé 
leto sme sa hrali na cirkus. Lístky sa 
predávali po desať halierov. Boli to 
zároveň moje hudobné začiatky, 
lebo dedko bol vlastne hudobník. 
Hral na všetkých hudobných 
nástrojoch, ja som ich vynechal, 
lebo ma zaujímala gitara, ktorú mal 
strýko. Bolo to obdobie Rolling 
Stones a skupín, ktoré vtedy prerá-
žali, väčšinou hardrockové  a roc-
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kové. Ovplyvnili ma a potom, keď 
som už nastúpil na strednú školu, 
som si založil vlastnú skupinu. 
Vtedy sa to dalo, mládeži boli 
poskytnuté rôzne nástroje, apara-
túra a kto mal záujem, mohol tvoriť. 
Nemusel do toho investovať nejaké 
peniaze, aj keď časom som sa 
musel dostať k tomu, že som 
rodičom predal televízor  a kúpil si 
elektrickú gitaru a oni mali Vianoce 
bez televízora. Rock and roll vždy 
začína nejakým „prúserom“, takže 
tak to musí byť. 

Koľko albumov ste vydali? 

- Mám vydané albumy s domov-
skou kapelou Challenge a ďalšie 
sme robil i  s  Peťom Bičom, 
Mariánom Čekovským a ďalšími 
muzikantmi. Dokopy to boli štyri 
albumy, dva sólové a dva s mojou 
kapelou a plánujem ďalší. 

Kde pôsobíte, čomu všetkému sa 
venujete?

- Začal som pracovať vo východo-
slovenskom Rádiu Sky ako mode-
rátor a mám tam svoju vlastnú 
reláciu s názvom Svet podľa Braňa, 
v ktorej si vyberám rôzne témy, 
ktoré mňa osobne zaujímajú. Niečo 
také som už dávno chcel robiť a 
nemal som príležitosť, nebol na to 
vhodný čas. V trojici so zaujíma-
vými ľuďmi robíme taký cestopis 
Metropoly Európy, kde navštevu-

jeme najväčšie mestá, ale aj tie 
úplne najmenšie dedinky, kde je 
päť domov, takže robíme to kon-
trastne. Trošku sme teda chceli 
poukázať aj na tie iné stránky 
mesta, nielen tie vyhľadávané 
turistami. V každom z nich je niečo, 
čo nikto nikdy nikde nespomenul. 
Je to robené v spolupráci s Youtube 
kanálom. Som aktér aj cestovateľ, 
sprevádzam mestami a vyjadrujem 
sa k nim svojím výkladom smeru-
júcim k humoru.  Už niekoľký rok 
sa tiež snažím nejakým spôsobom 
dokončiť jeden detský muzikál        
s dosť vážnym textárom, ktorý        
k tomu píše libreto. Dúfam, že na jar 
sa to nejakým spôsobom podarí. 

Ste aktívny človek, je ešte nejaká 
zaujímavá činnosť? Čo ďalšie 
plánujete do budúcna?

- Moje najbližšie plány sú, že by 
som sa chcel pustiť do podnikania v 
gastronómii, čo stále odkladám. 
Mám vyštudovanú Strednú hote-
lovú školu a môj sen bol vždy sa 
tomu venovať naplno a teraz.             
V rámci jednej neziskovky tiež 
chodím po školách, knižniciach či 
charitách a robím prednášky o 
alkoholizme. Beriem to tiež ako 
poslanie a úlohu povedať mládeži 
nie odbornými slovami, ale v sku-
točnosti, aký život je a je veľmi dôle-
žitý. Sami ho máme v rukách a tvo-
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ríme si ho. A tie roky, čo si ich tvo-
ríme a formujeme, sú práve tie, 
ktorými prechádzame zo základnej 
na strednú školu, zameriavam sa 
preto na posledné ročníky ZŠ a SŠ. 
Téma alkoholu bola tabuizovaná, je 
to tolerovaná droga a smrteľná 
choroba. Treba si to uvedomiť a 
normálnou formou vysvetliť, 
odkiaľ pokiaľ je hranica zábavy a 
kde sa začína a problém. Robím aj 
na projekte vo svojom štúdiu, kde si 
rodičia objednávajú pod stromček 
cédečka so spevom ich detí. 
Naspievajú si vlastnú pesničku a ja 
im to nahrám a zaranžujem. Je to 
milý darček. Moja činnosť je roz-
manitá, nie som človek, ktorý bude 
robiť jednu robotu nonstop,             
od rána do večera to isté. Pustil som 
sa aj do písania druhej knihy. Keby 
mal deň aj 35 hodín, pre mňa by to 
bolo stále málo.

Ako vašu knihu prijala verejnosť 
a o čom bude ďalšia?

- Moja kniha Vytriezvenie mala 
veľmi dobrý predaj a ohlas. Som s 
tým dielom spokojný a sám o sebe 
som tam nenapísal jednu pozitívnu 
vec, ale iba všetko, čo je na mne zlé, 
a to prináša život. Druhá kniha je o 
tom, čo chýba v rôznych bulvárnych 
časopisoch a médiách. Nebránim 
sa tomu, s nimi sa nedá ani vyhrať, 
ani prehrať, dá sa iba remizovať. 

Čiže potrebujú iba vyvolať 
nejakým spôsobom senzáciu, zisk a 
len málo ľudí  vie, kto vlastne 
Mojsej je, čiže kniha to o tom, že je  
v televízii, novinách a sú to tri úplne 
iné osoby. 

Máte nejaký životný vzor a obľú-
bené motto?

- Najviac som pyšný na svojho syna, 
pretože je to perspektívny mladý 
človek, ktorý vie, čo chce a ide si za 
tým. To, čo si on musel zažiť, nielen 
s médiami, za to sa mu klaniam, že 
to možno bral lepšie ako ja. 
Paradox je, že mi bol niekedy viac 
otcom, než synom. V niektorých 
veciach možno názorovo nie sme 
stotožnení, ale je to veľmi silná 
osobnosť a je to čiastočne aj môj 
vzor. Moje obľúbené moto je, že: 
Základ je, že... a nech si zvyšok 
každý sám doplní. Páči sa mi aj 
výrok: Pokoj je najdrahšia vec na 
svete, nedá sa kúpiť. Nerobím to, čo 
nechcem, aby robili mne, aby sa zlo 
neoplácalo zlým.

Ďakujeme za rozhovor a pra-
jeme veľa úspechov. 

Martina Cigľárová
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Január v záhradke
Ikontrolujeme klíčivosť semien

Ivytvoríme výsevné plány

Idezinfikujeme nádoby na pesto-

vanie priesad

Ipripravujeme skleníky, fóliovníky a 

pareniská zbierame pór, ružičkový 

kel, ktoré sme nechali na záhonoch

Ikontrolujeme uskladnenú zeleninu 

a ovocie, napadnuté likvidujeme,

Idreviny zavlažujeme, hlavne stále 

zelené rastliny a ihličnany

Iz korún ovocných stromov odstra-

ňujeme infikované plody, odstra-

ňujeme uvoľnenú kôru na starých 

výhonkoch vinnej révy

Ivysoké ovocné stromy prihnojíme 

organickým hnojivom aj na sneh;   

k m en e  st ro m ov  n at iera m e 

vápenným mliekom, odstrihujeme 

kolmé výhonky ovocných stromov 

Ido kompostu drvíme výhony z odre-

zaných stromov

Ipriväzujeme popínavé dreviny

Irýchlime cibuľoviny

Ido misiek vysievame letničky s 

dlhou dobou vývoja (muškáty, 

gazánie, lobelky, tagetes, papulky)

Iodrezkujeme a vysievame muškáty

Ivysievame skalničky, ktorých 

semená potrebujú premrznúť

Iizbové kvetiny zalievame mierne a 

neprihnojujeme ich

Iv teplých a suchých bytoch kontro-

lujeme kvetiny, či nie sú napadnuté 

škodcami

Iodstraňujeme dvojročné rastliny 

(sirôtky,  nezábudky, zvončeky, 

sedmokrásky) poškodené mrazom

Ikontrolujeme uskladnené hľuzy

Nový začiatok. Január otvára novú 

záhradkársku sezónu. Akoby sme stáli 

na začiatku. Všetko , čo sa nepodarilo 

minulý rok, môžeme skúsiť inak a 

lepšie.  Je čas zamyslieť sa a plánovať 

nasledujúcu sezónu. Prospelo by 

našej záhrade vysádzanie ovocných 

stromov, krov a nových záhonov? Ako 

ďalej rozvíjať záhradu, aby všetko 

rástlo a kvitlo v súlade a v harmónii? 

Nie len my sami, ale i naša záhrada 

potrebuje diár. Keď ešte žiadny 

nemáte, je čas si nejaký pripraviť, kde 

si do neho budeme zapisovať, čo sme 

kedy zasiali, zasadili, akú starostlivosť 

tej ktorej rastline venovali, ako to 

súviselo s počasím. Pomôže nám to 

pri plánovaní ďalšieho roku.

 Ľubomír Krupa
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Z POZ
NARODILI SA:

Sofia Pelecháčová
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie 

do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia
Viera Bačkayová 1969 03.12.2016
Marta Talianová 1960 15.12.2016
Irena Kurečajová 1950 15.12.2016

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v mesiaci január oslávia:

90 rokov MUDr. Jozef Remšík 60 rokov Mária Bednárová
Anton Skorochyd

75 rokov Pavel Drabb Vladimír Sciranka
Ľudmila Zajacová Mária Karašinská 
Andrej Šima Margita Kožlejová

Eva Kožlejová
70 rokov Marta Majláthová Miroslav Dlabal

Jozef Šofranko
Mária Kolesárová 55 rokov Ján Repko  

  Cyril Pavúk
65 rokov Ladislav Murenko

Mária Jurčová 50 rokov Miroslav Vaľan
Štefan Kurečaj Ján Bencúr
Andrej Švač Róbert Godla
Magdaléna Grelová Erika Švecová

Helena Verešpejová
Dušan Kurečaj

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,         
aby 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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JUBILANT  SPRAVODAJCA 

SPRAVODAJCA
OSLAVUJE
30. rokov

Časopis náš!

Výročie má, rovných tridsať rokov života!

Vek dospelosti má.

Tridsať rokov čitateľov zdraví,

tridsať rokov pulzom mesta žije, aj dychom jeho je.

Spravodajca dieťa mesta je.

Kto bol jeho otec?

Kto tvorcovia slova?

Ľudia z nášho mesta, im patrí vďaka!

Neľahko sa rodil, ale prežil a rástol,

v rukách ľudí, čo mu verili, čo písali, 

čo slovo milovali a zbrane neskladali.

Rok čo rok sa rozširoval, vždy niečím prekvapil.

Menil výzor, rubriky, aj ľudia, 

čo ho svojím slovom živili, sa menili.

Po náročnej práci štafetu iným odovzdali,

aby ho opatrovali a krv novú do jeho žíl vliali.

Časopis náš!

Výročie má, rovných tridsať rokov života!

Vek dospelosti má.

Tridsať rokov čitateľov zdraví,

tridsať rokov pulzom mesta žije, aj dychom jeho je.

Spravodajca dieťa mesta je.

Kto bol jeho otec?

Kto tvorcovia slova?

Ľudia z nášho mesta, im patrí vďaka!

Neľahko sa rodil, ale prežil a rástol,

v rukách ľudí, čo mu verili, čo písali, 

čo slovo milovali a zbrane neskladali.

Rok čo rok sa rozširoval, vždy niečím prekvapil.

Menil výzor, rubriky, aj ľudia, 

čo ho svojím slovom živili, sa menili.

Po náročnej práci štafetu iným odovzdali,

aby ho opatrovali a krv novú do jeho žíl vliali.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Spravodajca, kronika života mesta.

Mnohí sme ním žili, mnohí sme ním vnútra  budovali.

Ním sme sa ľuďmi slova stali a písanie si zamilovali.

Spravodajca, to výzva naša bola,

vždy niečo pekné vytvoriť, vždy napísať tie správne 
slová,

osloviť ľudí a zaujať niečím novým.

A darilo sa!

Rástol, časopis náš.

On rástol, aj nás budoval, naučil nás milovať slová,

písať články, žiť životom nášho mesta.

Až zvykli sme si, že Spravodajca je súčasť naša,

práca nás bavila, boli sme ako rodina.

To naša hviezdna éra bola,

keď v knižnici na kopci redakčná rada zasadala.

Tak tvorili sme!

Aj nás to tešilo, občas sa zahmlilo, no vždy slnko vyšlo,

keď nové číslo v stánkoch sa zjavilo.

A dnes?

Spravodajca jubiluje, tridsať rokov žije.

Do srdca sa nám vryl, súčasťou našou je, 

život mesta presne mapuje.

Vďaka ľudom slova, čo s láskou časopis opatrovali,

slovo k slovu skladali a časopis milovali.

Bez toho to nejde, to čitateľ pozná, či tvorca lásku v 
srdci má.

My dnes hrdí sme, že Spravodajca, dieťa naše,

už dospelé je, už iní  štafetu v rukách držia, už iní 
tvoria.

Tak veľa šťastia, Spravodajca!

                                                                     Anna   Mitaľová
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Moje návraty 
Tridsať rokov. V živote človeka nád-
herná mladosť, čas, kedy ešte len 
vstupujeme do sveta dospelosti a 
zodpovednosti. Pre veci, ktoré vytvo-
rili ľudia, je to však zrelý vek, ktorý 
overil kvalitu nimi vytvoreného diela.

Náš Spravodajca teda dospel k tej 
pomyselnej hranici dospelosti a 
čitatelia doma i za hranicami nášho 
mesta, ba i štátu mu vystavili vysved-
čenie so známkou – si náš, si dobrý, 
radi ťa čítame, tešíme sa z toho, že si, 
že si vytrval a zdolal všetky prekážky 
na svojej tridsaťročnej ceste.

Narodeniny sú vždy príležitosť na 
oslavu, ale aj rekapituláciu prežitých 
rokov. Pri výročiach sa zamýšľame 
nad významnými medzníkmi nášho 
života. Dnes je tu čas na návrat do 
úplného detstva nášho Spravodajcu. 
Stála som takmer od začiatku pri jeho 
zrode. Spomínam si na deň, keď ma na 
ceste do školy zastavil pán Michal 
Šima s prosbou o napísanie úvahy na 
určenú tému z pedagogickej oblasti. 
Vzápätí nasledovala žiadosť o to, aby 
som prevzala úlohu jazykovej korek-
torky Spravodajcu. Tak sa začali moje 
prvé nesmelé kroky v našom malom 
médiu. Nesmelé, lebo veď písať len 
tak pre seba je iné ako vedieť, že svoje 
myšlienky a názory predkladáte 
širokej komunite spoluobčanov.

Časopis mal vtedy 16 – 18 strán, 
jednoduchú obálku, zato v ňom 
nechýbali perfektné príspevky 
spomínaného p. Šimu, plné iskrivého 
humoru, presné a úderné, triafajúce 

do problémov, ktoré staval na pranier. 
Redakčná rada sa vtedy schádzala v 
priestoroch malej budovy pri Dome 
kultúry (tzv. Pionieráku).

Druhú kapitolu sme začínali v budove 
mestskej knižnice na kopci nad 
mestom vedľa rímskokatolíckeho 
chrámu. Toto obdobie našej spo-
lupráce sa mi hlboko zapísalo do 
pamäti i do srdca. Tu tím spolupra-
covníkov prerástol do  vzťahov 
úprimného priateľstva a tak sa spo-
ločná práca zmenila na radosť. Kniž-
nica bola  náš druhý domov, prichá-
dzali sme tam často s novými 
nápadmi.

Spravodajca rástol do objemu i 
pestrosti obsahu, dostal aj farebnú 
obálku, ktorá sa v priebehu rokov 
menila, bežne mával 35 – 40 strán, 
letné dvojčíslo aj viac. Všetci sme si 
uvedomovali, že tak ako keď zažneme 
lampu, čakáme, že sa objaví svetlo, tak 
my máme možnosť prostredníctvom 
slov šíriť okolo seba viac svetla, 
otvoriť našim čitateľom oči, dívať sa 
aj za nich na všetko, čo je pekné, čo 
tvorí naše mesto i jeho okolie, pred-
staviť im pestrú paletu zaujímavých a 
kvalitných ľudí, ktorí žijú medzi nami.

Našej práci pomáhalo i to, že sa 
jednotliví členovia nášho redakčného 
kolektívu špecializovali na sebe 
blízke témy – p. Mitaľová v rubrike 
Žijú medzi nami citlivo a s hlbokým 
poznaním písala o živote našich 
občanov, p. Gazdičová zasa o ľuďoch, 
ktorí žijú za hranicami mesta či 



krajiny, p. Sušinková sa zameriavala 
na výchovné a náboženské témy,           
p. Deutsch skvelo glosoval športové 
aktivity, p. Jozef Cina v kapitole Ako to 
vidím ja nazeral do problematiky 
rómskej komunity, radil svojim 
spoluobčanom, ale bol voči nim aj 
zdravo kritický. Alena Kmecová bola 
šéfredaktorka nášho spravodajcu, 
úspešne zvládala techniku a organi-
začnú prácu  a ja som pokračovala      
v jazykovej korektúre, v príprave 
rubriky Viete, že..., kde sa odzrkadlil 
mesačný život mesta v celej jeho 
pestrej podobe. Stretávala som sa aj       
s podnikateľmi, rôznymi význam-
nými osobnosťami, kňazmi, riadi-
teľmi škôl a hosťami nášho mesta a 
snažila som sa priblížiť občanom 
jednotlivé aktivity prebiehajúce                 
u nás. Veľmi mi pomáhala aj moja 
14–ročná práca kronikárky mesta, ba 
možno povedať, že sa tie dve aktivity 
navzájom prelínali.

Už desiaty rok žijem v susednej 
Českej republike a môj kontakt            
s koreňmi sa obmedzil na letné 
mesiace. Tie sú však pre mňa zdrojom 
radosti a napĺňajú ma novou životnou 
energiou, ktorá musí vystačiť              
do ďalšieho návratu. Že naša spoločná 
práca a vzťahy neboli len formálne, to 
potvrdzujú naše pravidelné stretnu-
tia, teraz v priestoroch novej mestskej 
knižnice.

So Spravodajcom nestrácam kontakt 
ani v súčasnosti. Sporadicky som jeho 
prispievateľka, ale hlavne pozorná 
čitateľka. Každý mesiac mi sprostred-
kuje dotyky s mojimi milými Giraltov-

cami vo vzdialenej Jihlave. Teším sa 
vždy z úspechov mesta, jeho žiakov a 
študentov  i občanov spolu s mojimi 
deťmi a vnúčatami, ktoré majú ku 
Giraltovciam vrúcny vzťah a rady tu 
trávia svoje letá.

Spravodajca v ostatných rokoch rastie 
do krásy, úspešne využíva dostupný 
technický pokrok, vychádza na 
kvalitnejšom papieri, má aktuálne 
zaujímavé obálky, obohacujú ho 
fotografie podujatí, celý je farebnejší. 
Teším sa, že mu pribúdajú aj noví 
čitatelia a tak mi ostáva spomenúť 
ešte tých, ktorí mu kliesnili cestu         
k dnešnej úspešnej podobe. Z tých 
starších čias chcem ešte raz spo-
menúť p. Šimu, p. Dušana Verčimaka, 
ktorý viedol časopis 8 rokov.  Výborná 
glosátorka športových podujatí bola 
Alena Tolinová, Jozef Mihalčin iskril 
humorom vo svojich veršoch  Chlopa 
zo Železníka. Vo svojich monografic-
kých prácach mapoval minulosť i jej 
významné osobnosti Adrián Eštok, 
vynikajúca autorka bola p. Hedviga 
Imreová, svojimi básňami prispela k 
pestrému obsahu Betka Ondusková, 
ročné čítanie o tradíciách mesta 
pripravovala p. Tušeková. Časopis 
obohacovali a stále spestrujú kritické 
kreslené nápady a postrehy p. Jozefa 
Pantlikáša. Skvelí pomocnícj v našej 
redakčnej  práci  bol i  a j  moj i  
„knihoškriatkovia“. To meno sa spája  
s našimi aktivitami v školskej knižnici 
základnej školy, kde sa zrodil nejeden 
ich skvelý príspevok. Denisa Kri-
žanská a Patrícia Pastyrčáková, Zuzka 
Juhová, Táňa Mariňáková, Martina 
Štofková a ďalšie prispievali do 



Spravodajcu svojimi dielkami overe-
nými  v celoslovenských literárnych 
súťažiach, ale aktívne pomáhali pri 
realizácii aktuálnych ankiet medzi 
občanmi mesta. Boli tiež autorky 
mnohých interview s takými hosťami 
mesta, ako  boli  prezident Kováč s 
manželkou, básnik Daniel Hevier a 
mnohí ďalší. Práca v časopise bola pre 
mnohé z nich   odrazový  mostík k 
profesionálnej kariére. A bol tu aj rad 
autorov mimo redakčnej rady. Tí 
dotvárali jeho podobu a rovnakou 
mierou im patrí vďaka za to, že neľu-
tovali čas ani námahu, vzali pero do 
rúk a stali sa tribúnmi svojich spolu-
občanov.

Želám nášmu Spravodajcovi dobrých 
autorov s pozorným zrakom a srdcom 
na správnom mieste, na druhej strane 
zasa pozorných a vďačných čitateľov, 
lebo práve oni sú zárukou, že sa náš 
malý mestský časopis dožije vyso-
kého veku.

Spisovateľ Paolo Coehlo hovorí: „Pred 
slovom existuje myšlienka. A pred 
myšlienkou je tu tá božská iskra, 
ktorá ju tam vložila. Všetko, úplne 
všetko na tomto svete má zmysel a aj 
tie najmenšie veci treba brať do 
úvahy.“ A to je práve tá zásada, ktorá 
pomáha písanému slovu byť dobrým 
a nachádzať svojho adresáta.

Alžbeta Škurlová

Keď sa začali rysovať prvé začiatky 
Spravodajcu, mal názov Giraltovčan a 
bol veľmi skromný. Nemal redakčnú 
radu a jeho prispievatelia boli pre-
važne pracovníci MsKS a kultúrne 
inštitúcie. Obsah časopisu tvorili 
spravidla úvodník zameraný na 
aktuálne politické výročia, kultúrno-
výchovné podujatia organizované 
MsKS, knižnicou, MsDPaM, spoločen-
skými organizáciami, ďalej príspevky 
o práci s filmom a činnosti  telový-
chovných jednôt, škôl v našom meste. 
Vydával sa v réžii MsKS v rámci jeho 
technických možnosti, ktoré v tom 
čase podmieňovali jeho slabú kvalitu.  
Rozmnožovaný bol elektrickým 
liehovým strojom  a jeho výtlačky boli 
často nekvalitné, preto dochádzalo aj 
ku kritike  kvôli nekvalitnej výrobe. 

Kvôli zvýšeniu kvality sa začala jeho 
ďalšia výroba cyklostylovým strojom.  
Ani táto zmena ale nepriniesla poža-
dované zlepšenie kvality. MsKS preto 
požiadalo o pomoc OOS Bardejov, 
ktoré vlastnilo technické zariadenie             
na jeho vydávanie. Prvý krok spočíval 
v tom, že sa vytvorila nová obálka 
časopisu a z Giraltovčana vznikol 
nový názov SPRAVODAJ. Ďalšia 
novinka vedúca k zvýšeniu kvality 
bolo písanie na kovolisty. Výtvarnú 
stránku jednotlivých článkov, ako aj 
rozmnožovanie, realizovali výtvar-
níci OOS Bardejov.    

Takto spomínal bývalý riaditeľ MsKS 
Ján Tchurík v mimoriadnom čísle 
Spravodajcu, vydanom k 20. výročiu 
jeho vzniku. 

Začiatky Spravodajcu 



Aj keď žijeme rýchly a uponáhľaný 
život, vždy sa nájde skupina ľudí, 
ktorá dianie a život okolo nás začne 
zaznamenávať písaným slovom. 
Vďaka tomu sa môžeme o našom 
meste dozvedieť stále viac a viac a 
tým vytvárať odkazy pre naše budúce 
generácie. To vlastne bol aj pred 
niekoľkými rokmi dôvod, prečo som 
sa od roku 1996 stala priamo jednou  
zo zodpovedných pri  tvorbe Spravo-
dajcu. Sú to pekné spomienky                
na prácu s ľuďmi, ktorí boli zapálení 
pri jeho tvorení a hľadaní stále nových  
možností na jeho vylepšovanie. 
Neprajníkov bolo veľa, ale nás to len 
posilňovalo a hnalo dopredu, aby sa 
nedostatky odstraňovali a naši 

občania a čitatelia boli spokojní. 
Myslím si, že to bola Erika Škurlová, 
ktorá o ňom hovorila ako o kronike 
nášho mesta. Mapoval a mapuje 
dianie a činnosť mnohých  inštitúcií, 
osobností. Poukazuje na potreby 
občanov. Dáva priestor každému, kto 
ho osloví. 

Od roku 1994 som sa stala členkou 
redakčnej  rady a - ako som už spomí-
nala  - od roku 1996 zodpovednou 
redaktorkou až do roku 2014. Jeho 
činnosť sledujem doposiaľ, je to tak 
trochu aj moje dielo, ktoré som              
v živote vytvorila so skupinou skve-
lých  ľudí.

Alenka Kmecová

Spomínam...

Predovšetkým radosť zo stretnutia s 
tými, ktorí ho tvorili. Boli to stretnutia 
veľmi plodné, bohaté na nové 
podnety,  nápady,  témy,  ktoré 
vyplývali z potrieb a záujmu našich 
ľudí, pretože práve to sme obhajovali 
a presadzovali pri opačných názoroch 
širšieho publika. Písali sme teda pre 
našich. Práve z takejto diskusie 
vyplynul aj obsah ďalšieho čísla 
Spravodajcu. Treba pripomenúť, že to 
bolo obdobie zložitejšie na pomery v 
spoločnosti, teda aj články boli občas 
konfrontačné. Zaujímavosť pre 
čitateľov bola rubrika Mlaď vo svete - 

o zážitkoch a uplatnení mladých 
doma i vo svete. Pre mňa bol 
najvzácnejší rok 2000, pretože som 
d o  r u b r i k y  Ž i l i  m e d z i  n a m i  
vyhľadávala a oslovovala tých, ktorí 
žili v našom meste, boli spoločensky 
aktívni a známi všetkým. Oslovovala 
som ich, kontaktovala som sa s nimi 
rôznymi spôsobmi a  výsledok bol ich 
príspevok vo forme spomienok a 
vyznania sa nášmu mestu a našim 
občanom. 

Margita Gazdičová 

Čo mi dal Spravodajca? 



Mesačník Spravodajca mesta Giral-
tovce sa mi  prvýkrát dostal do rúk v 
detstve.  Chodila som na ZŠ a naša 
jedinečná pani učiteľka slovenčiny 
Alžbeta Škurlová nás v škole zasvä-
covala „do tajov“ písania. Obozná-
mila nás aj s giraltovským časopi-
som, kam v tom čase aktívne 
prispievala. Neskôr začala posielať 
naše práce do súťaží, ktoré sme 
vyhrávali alebo do redakcie mesač-
níka, kde nám vychádzali. Venovala 
sa nám „navyše“, bez toho, aby za to 
aj niečo od niekoho „navyše“ 
dostala. Toto „písanie“ sa mi zapá-
čilo, teda začala som v detstve tvoriť 
a písať pre Spravodajcu. Moje texty 
publikovala už v tomto čase veľmi 
často a mňa to začalo baviť. Najprv 
to boli len slohy a úvahy, ktoré sa 
neskôr zmenili na rozsiahlejšie 
články. Vďaka tomu som išla po 
ukončení gymnázia študovať mas-
mediálne štúdiá a stala sa zo mňa 
novinárka. Vždy budem mať na 
pamäti jej vzácne a pravdivé slová: 
„Témy vám ležia pri nohách, stačí 
ich len zodvihnúť“. Dodnes sa nimi 
riadim. Touto cestou ďakujem tejto 
úžasnej žienke za to, čomu sa 
dodnes venujem a mesačníku za to, 
že sa v ňom môžem plne realizovať. 
Vzťah k Spravodajcovi a celkovo i k 
tlači som rozvíjala už prostredníc-
tvom svojich prvých článkov. Dá sa 
teda povedať, že som s ním spätá už 

od svojich školských čias. Odvtedy 
už prešli roky, čoskoro budem mať 
tridsiatku a dnes som členka 
redakčnej rady nášho mesačníka. A 
aj keby som ňou nebola, zrejme doň 
prispievam naďalej. Veľa sa však 
odvtedy nezmenilo. Ľahšie sa dnes 
síce píše aj tlačí vďaka rôznym 
výdobytkom čoraz modernejšej 
techniky, zmenil sa akurát po for-
málnej, grafickej, vizuálnej aj obsa-
hovej stránke, ale my, tí, ktorí ho 
tvoria, sme ostali rovnakí. Zostala 
nám tá istá myseľ, zanietenosť, chuť 
tvoriť a písať o tom, čo je v našom 
meste. Ešte viac o tom vedia moji 
„predchodcovia“, ktorí ho tvorili 
dávno predo mnou. A stále je dosť 
toho, na čo môžeme poukázať a čo 
môžeme v našom meste pochváliť. 
Písanie pre Spravodajcu mi prináša 
radosť a pôžitok. Som rada, že tento 
mesačník v našom meste funguje 
dodnes, že môžem byť jeho 
aktívnou súčasťou a verím, že to tak 
i naďalej bude. Má pre koho vychá-
dzať, je doň čo písať a je v ňom čo 
čítať. Pri príležitosti krásneho 
okrúhleho výročia želám Spravo-
dajcovi i ďalšie úspešné roky a nám 
veľa čitateľov a dobrú čítanosť, 
členom či externým prispievateľom 
veľa dobrých nápadov a elánu, ktorý 
pri novinárskej práci nesmie chý-
bať.

Martina Cigľárová

Moje tvorivé začiatky v Spravodajcovi 
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Ladislava Hajdu uverejnený

v januári 1989

Príhovor primátora mesta Giraltovce
Ladislava Hajdu uverejnený

v januári 1989
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prvotné zaujímavosti Spravodajcu Prvotné zaujímavosti Spravodajcu 





Zaujímavosti z MsZ uverejnené

v auguste 1991

Zaujímavosti z MsZ uverejnené

v auguste 1991
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



V januári 1989 nám Verejná bezpečnosť

poskytla štatistiku nehodovosti

V januári 1989 nám Verejná bezpečnosť

poskytla štatistiku nehodovosti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 





Giraltovské podnikanie nedalo na seba

 dlho čakať a v mesačníku nás o tom 

informovali v septembri 1991

Giraltovské podnikanie nedalo na seba

 dlho čakať a v mesačníku nás o tom 

informovali v septembri 1991
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Problémy našich občanov boli zachytené

v rubrike Anketa z júla 1991

Problémy našich občanov boli zachytené

v rubrike Anketa z júla 1991

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Nedocenenú kvalitu kultúrneho života

skvele opísal člen redakčnej rady 

PhDr. Adrián Swaton v septembri 1991

Nedocenenú kvalitu kultúrneho života

skvele opísal člen redakčnej rady 

PhDr. Adrián Swaton v septembri 1991
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Kam za kultúrou v januári 1989?Kam za kultúrou v januári 1989?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Významným kultúrnym miestom 

bolo aj kino Magura, ktoré v júli 1991

ponúkalo bohatý program

Významným kultúrnym miestom 

bolo aj kino Magura, ktoré v júli 1991

ponúkalo bohatý program
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Obľúbená rubrika čitateľov

Spravodajcu z apríla 1995

Obľúbená rubrika čitateľov

Spravodajcu z apríla 1995

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Športové stránky boli vždy súčasťou
mesačníka ako aj tieto zápasy našich 

mužstiev zo septembra 1994

Športové stránky boli vždy súčasťou
mesačníka ako aj tieto zápasy našich 

mužstiev zo septembra 1994
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Inzercia z augusta 1991Inzercia z augusta 1991
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


