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Pri	tvorenı	́riadkov	tohto	úvodnıḱa	sa	
pokúšam,	 spomenúť	 si	 na	 tak	 prı-́
jemný	a	teplý	začiatok	novembra,	aký	
je	práve	teraz.	Neviem	si	spomenúť.	
Máme	za	sebou	dušičkové	dni	a	Svia-
tok	všetkých	svätých,	ktorý	sa	mi	pri-
pomıńa	 vždy	 ako	 smutný	 a	 chladný	
nielen	 svojou	 atmosférou	 ukazujú-
cou	teplo	v	horiacich	sviecach	na	cin-
torıńoch,	ale	aj	tak	naozaj,	keďže	prı-́
roda	je	v	plnom	jesennom	rozkvete	a	
približuje	sa	viac	k	zime	ako	k	letu.	

Takže	 si	 naozaj	 nespomıńam,	 či	 už	
sme	tu	takéto	novembrové	teplo,	prı-́
jemných	20	 stupňov,	mali.	Možno	 tı	́
skôr	narodenı	́by	mi	povedali,	už	áno.	
Tı	́by	si	určite	spomenuli.	Páči	sa	mi	
slovné	 spojenie,	 ktoré	 vo	 svojom	
článku	uviedla	pani	Margita	Gazdičo-
vá:	„Urobila	som	si	inventúru	spomie-
nok“.	Inventúra	spomienok,	tou	sme	
si	 prešli	 v	 posledných	 dňoch	 určite	
všetci,	spomıńali	sme	na	svojich	blıź-
kych,	ktorı	́už	nie	sú	medzi	nami,	spo-
mıńali	sme	na	sto	rokov	našej	histó-
rie,	kedy	sa	prvýkrát	vytvorilo	C�esko-

slovensko.	Niektorı	́z	nás,	 tı	́ čo	chcú	
mať	veci	vopred,	si	už	tiež	spomıńajú	
aj	 na	 minuloročné	 darčeky	 pod	
stromčekom,	aby	sa	tohto	roku	náho-
dou	 nezopakovali.	 A	 ani	 sa	 nena-
zdáme	a	o	pár	týždňov	budeme	spo-
mıńať	na	rok	2018	ako	na	ten	minulý,	
ale	to	som	už	prıĺiš	vpredu.	Ešte	nie.	
Teraz	 si	 ešte	vychutnajme	prıj́emnú	
jeseň	 v	 novembri,	 venujme	 ju	 spo-
mienkam	ďalej,	aby	sme	sa	naladili	na	
tie	 krásne	 sviatky,	 ktoré	 nás	 na	
sklonku	roka	čakajú.

Príjemný	november	vám	želá		

Michaela	Marcinová

Milí	čitatelia!		

VIETE, ŽE...
 melancholickú	 jesennú	 náladu	
nepripustilo	 nádherne	 slnečné	 a	
teplé	 počasie,	 ktoré	 pretrváva	 až	 do	
dnešných	 novembrových	 dnı?́	 Babie	
leto	 má	 v	 pláne	 zabrániť	 prı́chodu	
Martina	na	bielom	koni	a	nám	ostáva	

dúfať,	 že	 sne-
hovú	nádielku	
nám	 prinesie	
aspoň	 Miku-
láš.
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 na	Martina	 na	 bielom	 koni	 a	 na	
námrazy	sa	však	mesto	už	pripravu-
je?	 Na	 podnet	 obyvateľov	 sa	 pozdlz� ̌ 	
chodnı́ka	 k	 polikl inike	 buduje	
zábradlie	v	dlz� ̌ke	asi	60	m.	Táto	strmá	
cesta,		v	zimných	mesiacoch		často	zľa-
dovatená,	 je	 veľmi	 nebezpečná	 pre	
chodcov.	 Preto	 vybudovanie	 kovo-
vého	zábradlia	ocenia	tı,́	ktorı	́sa	chcú	

dostať	 k	 nášmu	 zdravotnı́ckemu	
zariadeniu.	(Idú	fámy,	že	v	druhej	fáze	
sa	začnú	budovať	zábradlia	od	pohos-
tinských	zariadenı	́k	panelákom...)

 máme	pre	vás	tip	na	vianočný	dar-
ček?	 Novú	 prevádzku	 v	 polovici	
novembra	otvorı	́ 	zlatnıḱ	v	Dome	slu-
žieb	 na	 poschodı́.	 Predaj,	 výrobu	 a	
opravu	zlatých	šper-
kov	privıt́ajú	nielen	
dámy,	nakoľko	zlat-
nıćke		služby	neboli	
v	 meste	 už	 dlhšiu	
dobu.	

 naši	 občania,	
ktorı́	 majú	 účty	 v	
P R I M A 	 B a n k e	
určite	 ocenili	 nový	

bankomat	v	meste?	Svoju	prevádzku	
začal	koncom	minulého	mesiaca	a	je	
štvrtým	bankomatom	v	našom	meste.	
Nachádza	 sa	 na	 ľahko	 dostupnom	
frekventovanom	mieste	 pri	 obchod-
nom	centre	TOBI	pri	vchode.	

 sme	našli	 cenný	odkaz	od	minu-
lých	 generácii?	 Veľké	 prekvapenie	

zažili	 pracovnıći,	 ktorı	́ pri	
prı́ležitosti	 100.	 výročia	
vzniku	 C� SR	 rozoberali	
pamätnı́k	 stojaci	 roky	 na	
kopci	 neďaleko	 rıḿskoka-
tolı́ckeho	 kostola	 a	 pre-
miestňovali	 ho	 na	 jeho	
pôvodné	miesto	pri	starom	
mestskom	 úrade.	Za	pyló-
nom	našli	zapečatenú	fľašu	
so	 zvitkom	papiera,	 ktorú	
tam	nechali	naši	predkovia	

pravdepodobne	v	roku	1928	pri	budo-
vanı́	 pamätnı́ka	 pri	 prı́ležitosti	 10.	
výročia	 vzniku	 spoločného	 štátu.		
Fľaša	 bola	 odovzdaná	 Krajskému	
pamiatkovému	
úradu	v	Prešove	
a	 o	 jej	 obsahu	
v á s 	 b u d e m e	
informovať.	

Text	a	foto:	Mária	Osifová
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Výsledky komunálnych volieb pre voľby primátora
Mesta Giraltovce konaných dňa 10.11.2018

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 SPOLU

1 Ján Rubis, Mgr. 192 278 235 705

2 František Schrenk, Ing. Mgr., MBA, 261 233 199 693

3 Peter Zajac, Mgr., DiS.art., 30 24 32 86

4 Martin Končár, MVDr. 20 14 25 59

5 Eva Kmecová 17 5 3 25

Súčet platných hlasov 520 554 494 1 568

P.č. Meno a priezvisko, titul
Počet platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
primátora Mesta Giraltovce v poradí podľa počtu získaných hlasov

Za primátora Mesta Giraltovce bol zvolený

705

Meno a priezvisko, titul
Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla

Počet 

platných 

hlasov

Ján Rubis, Mgr. SMER - sociálna demokracia, Most - Híd

Výsledky komunálnych volieb pre voľby poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach konaných dňa 10.11.2018

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach v poradí podľa počtu získaných hlasov

Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 SPOLU

1 Mária Digoňová, Ing. 220 195 148 563

2 Ján Žulták 175 152 177 504

3 Ján Rubis, Mgr. 150 182 165 497

4 Marek Hliboký 184 116 164 464

5 Jaroslav Križánek st. 168 159 105 432

6 Marek Cap, Ing. 133 151 139 423

7 Jaroslav Križánek ml. 162 153 106 421

8 Dušan Verčimak, Ing. 153 115 142 410

9 Ján Hažlinský, Ing. 140 99 160 399

10 Slávka Vojčeková, Mgr. 131 94 173 398

11 Martin Varga, Mgr., MBA 126 141 110 377

P.č. Meno a priezvisko, titul
Počet platných hlasov
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Í ÓØǾŌÓ �B Ĉ Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 SPOLU

1 Martin Končár, MVDr. 144 107 113 364

2 Jaroslav Mitaľ 108 93 141 342

3 Katarína Hliboká, Ing. 131 95 105 331

4 Jaroslav Bakaľár 94 83 149 326

5 Miriam Eliašová, Mgr. 109 91 116 316

6 Dana Kurečajová 47 193 62 302

7 Eva Davidová, DiS.art. 80 128 93 301

8 Mária Bartošová 101 73 115 289

9 Viktória Chovancová, Ing. 110 71 101 282

10 Juraj Molitoris 70 54 112 236

11 Martin Jadlovský 59 64 101 224

12 Mária Osifová 62 59 74 195

13 Ján Jurč 81 48 65 194

14 Vladimír Varga, Bc. 65 55 54 174

15 Andrej Imrich 69 50 52 171

16 Jozef Ivan 53 48 64 165

17 František Kurečaj 20 97 36 153

18 Pavel Jurč 40 40 52 132

19 František Štincík 40 39 51 130

20 Jaroslav Olejar, Mgr. 50 41 35 126

Monika Baranová, Mgr. Kandidát sa vzdal kandidatúry

P.č. Meno a priezvisko, titul
Počet platných hlasov

Kandidáti (náhradníci), ktorí neboli zvolení za poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach v poradí podľa počtu získaných hlasov
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VÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV
V	ľudskom	živote	niet	väčšej	radosti	
ako	tá,	keď	do	rodiny	pribudne	malý	
krásny	 človiečik.	S	 takouto	radosťou	
sa	prišli	podeliť	rodičia	detı,́	ktoré	sa	
narodili	od	mája	do	augusta,	aby	sme	
ich	slávnostne	uvıt́ali	do	radu	našich	
občanov.	Za	toto	štvormesačné	obdo-
bie	sa	u	nás	narodilo	12	detı	́a	tı,́	čo	pri-
jali	naše	pozvanie	strávili	milé	popo-
ludnie	a	batoľatá	možno	prvé	stretnu-

tie	 so	 svojimi	
rovesn ı́ kmi .	
R o d i č i a 	 v	
náruči	s	dieťat-
kom	k	nám	12.	
októbra	 pri-
niesli	 toľko	 optimizmu	 a	 radosti,	
koľko	sa	len	do	Obradnej	sieni	zmesti-
lo.	Táto	milá	 slávnosť	sa	začala	bás-
ňou,	 uvıt́anıḿ	 a	 prıh́ovorom	 primá-
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tora	mesta.	Ten	vo	svojom	prıh́ovore	
vyslovil	 túžbu,	 aby	 malé	 ratolesti	
rástli	pre	radosť	rodičom,	ich	rodiny,	
nášho	mesta	i	celej	spoločnosti,	aby	z	
nich	vyrástli	statočnı,́	zdatnı,́ 	schopnı	́
ľudia,	ľudia	s	čistým	a	otvoreným	srd-
com.	Rodičia	si	potom	od	pána	primá-
tora	a	prednostu	úradu	prevzali	malý	

darček	s	pamätným	listom	a	zapıśali	
sa	do	knihy	mesta.	V	kultúrnom	pro-
grame	Lucka	Onofrejová,	žiačka	ZUS� 	v	
Giraltovciach,	 	 svojıḿ	 ľubozvučným	
hláskom	zaspievala	krásnu	uspávan-
ku,	ktorou	dala	bodku	za	milým	sláv-
nostným	obradom.	

Mária	Osifová,	foto:	Ladislav	Lukáč

symbol	 osláv,	 ktoré	 sa	 organizovali										
v	mnohých	mestách	či	už	na	Sloven-
sku	alebo	v	C�echách.	Akadémii	pred-
chádzalo	 odhalenie	 pamätnı́ka.	
Pamätnıḱa,	ktorý	nie	 je	 úplne	nový.								
V	Giraltovciach	bol	postavený	v	roku	
1928	pri	prıĺežitosti	10.	výročia	zalo-
ženia	republiky	C�echov	a	Slovákov	a	
opäť	 stojı́	 na	 svojom	 pôvodnom	
mieste.	Dlhú	dobu	bol	umiestnený	na	
kopci,	pri	rıḿ skokatolıćkom	kostole,	

OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY OSLAVA STOROČNICE REPUBLIKY 
Hoci	 živých	 pamätnı́kov	 vzniku	
C�eskoslovenska	 pred	 100	 rokmi	 už	
sotva	nájdeme,	význam	tejto,	pre	nás	
kľúčovej	udalosti	pretrváva	dodnes.	
Významný	mıľ́nik	v	dejinách	sloven-
ského	 národa	 –	 vznik	 C�eskosloven-
skej	 republiky	 -	 si	 zaslúži	 patričnú	
úctu.	 	Preto	sa	mesto	v	spolupráci	so	
žiakmi	 a	 učiteľmi	 našich	 škôl	 roz-
hodlo	 pripraviť	 slávnostnú	 akadé-
miu,	uskutočnenú	26.	10.	2018	ako	
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na	mieste	 ťažšie	 prıśtupnom	 verej-
nosti.	Pri	prıĺežitosti	jeho	odhalenia											
na	staronovom	mieste	bola	odokrytá	
aj	 jeho	nová	 tablica.	Tá	nesie	odkaz	
100.	výročia	vzniku	C�SR.	O	prelože-
nie	a	úpravu	pamätnıḱa	sa	postarali	
majstri	murári	–	páni	Ján	Kuchárik	a	
Martin	 Hliboký	 a	 jeho	 slávnostné	
odhalenie	 zrealizovali	 poslanec	 NR	
SR	 Mikuláš	 Krajkovič	 a	 primátor	
mesta	Ján	Rubis.

Odhalenie	 pamätnıḱa,	 poklona	 jed-
notlivých	 zástupcov	 mesta,	 komu-
nálnej	ale	aj	národnej	politiky,	škôl	a	
organizácii	 pri	 pamätnı́ku	 boli	
začiatkom	programu,	ktorý	ďalej	pre-
biehal	v	sále	Domu	kultúry.	Pozvanı	́
hostia	 a	 diváci	 si	 mohli	 vypočuť	 a	
vidieť	 jednotlivé	 mı́ľniky	 prežité	
oboma	krajinami	až	do	rozdelenia	a	
konca	jednej	éry	C�echov	a	Slovákov.	
S� tudenti	 gymnázia	 nás	 vtiahli											
do	 života	Milana	Rastislava	S� tefáni-
ka,	jedného	z	dejateľov	vzniku	C�SR	a	
predviedli	 nám	 aj	 dramatizáciu	
básne	 pripomı́najúcu	 neslávny	
august	1968.	Z� iaci	SSOS� 	Giraltovce	si	
vo 	 svo jom	 predstavenı́ 	 uc t i l i	
pamiatku	 všetkých	 padlých	 počas	
druhej	svetovej	vojny,	žiaci	ZS� 	Giral-
tovce	nám	pripomenuli	prácu	družs-
tiev,	 pionierov,	 znárodňovania	 a	
nežnú	 revolúciu	 v	 novembri	 89,	
posledným	 bodom	 programu	 bol	
koniec	éry	C�echov	a	Slovákov,	ktorý	
nám	 znázornili	 žiaci	 súkromnej	
základnej	školy	v	skupinovom	pred-
nese	s	odkazom,	že	láska	v	nás	pretr-

váva	vo	všetkých	podobách.	Program	
bol	oživený	aj	hudobnými	čıślami	žia-
kov	 a	 učiteľov	 základnej	 umeleckej		
školy	tematicky	zameranými	na		dôle-
žité	obdobia	našich	dejıń.	

Pri	 významných	 udalostiach,	 ako	
bola	aj	táto,	mestské	zastupiteľstvo	a	
primátor	 mesta	 ocenili	 významné	
osobnosti,	ktoré	sa	výraznou	mierou	
zaslúžili	 o	 dobré	 meno	 a	 rozvoj.											
Po	celý	život	vytvárali	s	láskou	hod-
noty,	 ktoré	 obohacovali	 Giraltovce.	
Mestské	 zastupiteľstvo	 udelilo	
čestné	občianstvo	laureátom,	pánovi	
Jozefovi	Cinovi	a	pani	Zuzane	Kuchá-
rikovej,	ktorá	v	tomto	mesiaci	oslávi	
úctyhodných	102	rokov.	Cenu	mesta	
si	odniesli	MVDr.	Miroslav	Deutsch		a	
pán	 S� tefan	 Koreň.	 Primátor	 mesta	
udelil	 cenu	 primátora	 Bc.	 Emilovi	
Bzdiľovi	a	pani	Helene	Sušinkovej.

Tok	času	predurčil	tejto	krásnej	sláv-
nosti	 jej	ukončenie.	D� akujeme	všet-
kým	 účinkujúcim,	 ktorı	́ nás	 svojim	
vystúpenı́m	 vrátili	 do	 minulosti	 a	
umožnili	 pripomenúť	 všetko	 to,	 čo									
k	 našej	 histórii	 patrı́.	 Pretože	 sto	
rokov	po	vzniku	C�eskoslovenska	a	25	
rokov	po	skončenı	́jeho	existencie	ho	
stále	 môžeme	 vnı́mať	 ako	 súčasť	
našej	prıt́omnosti.

Text:	M.	Osifová,	M.	Marcinová,	
foto:	Ladislav	Lukáč
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November	 charakterizujú	 do	 zla-
tista	 sfarbená	 prı́roda	 a	 bukety	
pestrofarebných	chryzantém,	ale	aj	
návštevy	 cintorı́nov,	 zapaľovanie	
sviečok	na	hroboch	našich	blıźkych	
a	 modlitby	 za	 ich	 duše.	 Tento	 čas	
nám	 prináša	 zdanlivé	 spomalenie	
životného	tempa	a	napln� ̌ a	nás	istým	
druhom	smútku	a	spomienok.

Mesto	 Giraltovce	 každoročne																
1.	novembra	na	Sviatok	všetkých	svä-
tých	 organizuje	 rozlúčkovú	 pietu													
v	 Dome	 smútku,	 kam	 na	 pozvanie	
primátora	 prišli	 prıb́uznı	́ a	 známi,	
ktorı́	 stratili	 drahého	 človeka	 v	
poslednom	roku.	V	 spomienkovom	
akte	sme	sa	rozlúčili	s	34	občanmi,	
ktorým	 sa	 zavrela	 kapitola	 o	 ľud-

SPOMÍNALI SME SA NA NAŠICH NAJBLIŽŠÍCH 
skom	živote.	No	na	ľudı,́	ktorı	́rozdá-
vali	lásku	sa	nezabúda,	preto	sme	si	
krátkou	 básňou,	 pár	 viet	 o	 ňom	 a	
zapálenıḿ	sviece	oživili	spomienky							
i 	 ne jeden 	 okamih 	 v ia žuc i 	 sa																
k	drahému	človeku,	ktorý	svoj	život	
žil	pre	nás,	pre	iných,	pre	všetkých...

Pohľad	 na	 cintorı́n	 vo	 večernom	
súmraku	s	nekonečným	množstvom	
mihotajúcich	sa	svetielok	 -	 s	neko-
nečným	množstvom	 ľudských	 osu-
dov	-pripomıńal	hviezdnatú	oblohu,	
ktorú	 nám	 akoby	 naši	 pozostalı	́
zaslali	na	Zem	pripomıńajúc	sa	nám,	
aby	sme	na	nich	nezabudli.

Text:	Mária	Osifová,
	foto:	R.	Koreň



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

11

Október	 prináša	 viacero	 význam-
ných	dnı,́	no	pre	nás,	dôchodcov,	rezo-
nuje	 najviac	Mesiac	 úcty	 k	 staršıḿ.	
Dôchodcovia	ako	my,	ale	z	opačného	
konca	 Slovenska,	 až	 z	 Petržalky,											
k	 nám	 zavı́tali	 v	 jedno	 októbrové	
popoludnie	 so	 svojı́m	 programom.	
Prijali	 sme	 takúto	 ponuku,	 ktorej	
garantom	bol	VU� C	v	Prešove	v	kultúr-
nej	 sfére.	 Spontánne	 a	 vo	 veselej	
nálade	 i	 napriek	 pokročilému	 veku	
prezentovali	svoju	ukážku	s	tematic-
kým	zameranıḿ	na	dožinky,	bohato	
vyplnenú	 piesňami	 so	 sprievodom	
harmoniky.	K	ich	spevu	sme	sa	mohli	
pridať	aj	my,	 lebo	niektoré	 z	piesnı	́
boli	známejšie	aj	pre	nás.	

V	zasadačke	MsU� 	i	pri	menšej	účasti	
vládla	veselá	nálada,	umocnená	prı-́
tomnosťou	zástupcov	mesta,	pozdra-
vom,	prıh́ovormi	primátora	 a	pred-
sednıč́ky	 JD,	 spoločným	 prıṕitkom,	
občerstvenı́m.	 S� koda	 len,	 že	 aj	
napriek	opakovaným	pozvaniam	cez	
mestský	 rozhlas	 ostali	 ešte	 miesta											
v	 zasadačke	 neobsadené.	 Svojou	
účasťou	 by	 sme	 si	 slávnostnejšie					
pripomenuli	mesiac,	 ktorý	môžeme	
nazvať	 našıḿ,	 ale	 zároveň	 si	 uctili	
hostı,́	ktorı	́nám	tiež	prišli	odovzdať	
spolu	s	pozdravom	aj	ukážku	ľudovej	
tvorby	zo	svojho	kraja.	

Privítali sme... 
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Seniorsky	súbor	Petržalčanka	vystúpil	s	programom	Dožinky

Kyticu	pri	príležitosti	úcty	k	starším	si	od	primátora	prevzala	pani	Marta
Onuferová

Text:	Margita	Gazdičová,	foto:	Mária	Osifová
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Základnej školy v Giraltovciach 
AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV AKTIVITY ŽIAKOV A UČITEĽOV 

Literárna	exkurzia	

Levoča	-	Kežmarok
Hovorı	́ sa,	 že	 niekedy	 je	 lepšie	 raz	
vidieť	ako	stokrát	počuť.	A	práve	táto	
myšlienka	nás	inšpirovala	k	tomu,	aby	
sme	zorganizovali	literárnu	exkurziu	
do	 miest,	 v	 ktorých	 to	 literatúrou	
priam	dýcha.	Našimi	zastávkami	boli	
Levoča	a	Kežmarok.	V	Levoči	sa	výlet-
nıći	 za	 pomoci	 sprievodkyne	 zozná-
mili	 s	 celou	históriou	 tohto	mesta	 a	
zároveň	nám	ukázala	všetky	dôležité	
stavby	i	miesta,	ktorými	sa	toto	mesto	
pýši.	 Sprievodkyňa	 nevynechala	 pri	
výklade	i	Ľudovıt́a	S� túra	a	samotných	
štúrovcov,	ktorı	́sa	počas	revolučných	
časov	v	tomto	meste	nachádzali.	Naša	
púť	 v	 Levoči	 bola	 zakončená	 pri	
pamätnıḱu	najslávnejšieho	 štúrovca,	
o	ktorom	sa	žiaci	ešte	dozvedeli	rôz-
norodé	 a	 zaujı́mavé	 informácie.	
Nasledujúcou	 zastávkou	 bol	 Kežma-
rok.	Navštıv́ili	 sme	 literárne	 lýceum,		
v	 ktorom	 študovali	 také	 osobnosti	
ako	 M.	 Kukučı́n,	 S.	 Chalupka,	 P.	 O.	
Hviezdoslav	 a	 i.	 Zaujıḿavým	 výkla-
dom	 sme	 sa	 dozvedeli,	 aké	 pod-
mienky	museli	 kedysi	 študenti	 zvlá-
dať,	čo	všetko	sa	dozvedeli,	i	to,	že	ak	
pravidlá	porušili,	tak	ich	stihol	trest.	
Okrem	iného	lýceum		ukrýva	i	vzácnu	
historickú	knižnicu,	ktorá	má	v	sebe	
ozajstné	 skvosty.	 A	 mnohı́	 sme	 sa	

nevedeli	 vynadıv́ať.	 Po	 zaujı́mavom	
rozhovore	sme	 	sa	presunuli	do	kos-
tolov	 v	 Kežmarku.	 Boli	 výnimočné	 i						
v	 tom,	 že	mnohı	́ kňazi,	 ktorı	́ v	 nich	
pôsobili,	 zároveň	 i	 literárne	 tvorili.	
Bol	to	deň	preplnený	zaujıḿavosťami,	
ale	i	dobrou	náladou,	na	ktorú	budú	
žiaci	určite	radi	spomıńať.

	PhDr.	T.	Majerová,	

PaedDr.	J.	Čubirková

Jeseň	života-	Deň	jablka
Jeseň	–	toto	obdobie	 	vie	byť	krásne	
pre	 všetkých,	 ktorı́	 ho	 chcú	 prežiť	
naplno.	 Je	 to	 čas,	kedy	prıŕoda	menı	́
svoj	 „plášť“	 a	 oblečie	 si	 „kabát“															
z	 pestro	 zafarbených	 listov.	 Mesiac	
úcty	 k	 staršıḿ	 znamená	 nielen	 úctu							
k	 tým,	 ktorı	́ ešte	 dávno	 pred	 nami	
tvrdo	pracovali,	aby	sme	sa	my	mali	
lepšie,	ale	je	to	úcta	ku	každému	člo-
veku.	U� cta	k	našim	rodičom,	 starým	
rodičom,	 priateľom,	 učiteľom,	 suse-
dom,	 jednoducho	 úcta	 ku	 všetkým	
našim	 blı́žnym.	 Z� iaci	 špeciálnych	
tried	Základnej	školy	v	Giraltovciach	
si	cestou	po	našom	mestečku	pripo-
menuli	tento	jesenný	mesiac	v	spojenı	́
s	Dňom	jablka	a	uctili	si,	potešili	kaž-
dého,	koho	stretli.	

Mgr.	Miriam	Eliašová
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Dnes	naše	cesty	vedú	opätovne	do	špa-
nielskeho	Alcoy,	priamo	do	partner-
skej	 školy,	 kde	 sa	 koná	 prvý	 mıt́ing								
v	 rámci	 nového	 projektu	 Erasmus+						
s	 názvom	 Edukačné	 cesty.	 Ruky	 si	
podávame	s	priateľmi	zo	S�panielska,	
Islandu	 a	 Francúzska	 a	 spoločne	 za	

okrúhlym	stolom	rokujeme	o	tom,	čo	
zaujı́mavé	 si	 pre	 našich	 žiakov													
v	nasledujúcich	dvoch	rokoch	pripra-
vı́me	 a	 kedy	 a	 kde	 sa	 stretneme.		
Mı́ting	 sprevádzajú	 dobrá	 nálada	 a	
kopec	nápadov.		V	miestnosti	sa	ozýva	
predovšetkým	 angličtina,	 každý	 si		

súkromnej základnej školy vyberáme...
Z OKTÓBROVÉHO DENNÍKA

13.	október,	Španielsko,	Alcoy
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usilovne	značı	́dohodnuté	termıńy	do	
svojho	diára	a	zároveň	i	rozmýšľa,	ako	
svoju	krajinu	predstavı	́ostatným	part-
nerom	čo	najlepšie.	Nás	čaká	táto,	sıće	
zodpovedná,	 ale	 zároveň	 veľmi	 prı-́
jemná	 povinnosť	 v	 januári.	 Mesto	
Giraltovce	i	naša	škola	 	tak	opätovne	
nadobudnú	multikultúrny	ráz.		Všetci	
sa	už	 teraz	na	 túto	vzácnu	návštevu	
tešıḿe.	 	V	priebehu	dvoch	rokov	ale	
spoločne	so	žiakmi	navštıv́ime	Fran-

cúzsko,	 Island	 a	 opätovne	 i	 S�paniel-
sko	 a	 lepšie	 spoznáme	 aj	 mnohé										
z	 krás	 Slovenska.	 V	 rámci	 nášho	
mıt́ingu	ďalej	rovnako	aj	my	spozná-
vame	malebné	mestečko	Alcoy	a	blıź-
ke,	 turistom	 veľmi	 dobre	 známe	
mesto	Alicante.	Pochutnávame	 	si	na	
nekonečnom	množstve	 španielskych	
tapas	či	úžasne	chutnej	paelle.	Domov	
sa	vraciame	plnı	́ inšpirácie	a	chuti	do	
ďalšej	práce.

Je	pondelok	ráno,	všetci	sa	náhlime	do	
školy	akosi	inak.	Vidıḿ 	červené	rúže	
dievčat,	 bodkované,	 štvorčekové	
vzory	šiat	a	suknı,́	nohavice	či	košele		
s	rozšıŕenými	 	rukávmi	zdobia	oble-
čenie	 našich	 detı	́ i	 učiteľov.	 ,,Dobré	
ráno!“	počujem	radostné	 štebotanie.	
Vo	 vzduchu	 	 visia	 očakávanie	 tohto	
dňa	i	prıṕrava	nevšedných	pomôcok.	
Pozerám	 sa	 na	 retro	 magnetofóny,	
lampáše,	 tabatierky,	 staré	 knihy	
dýchajúce	 dlhým	 životom.	 Spokojne	
sa	usmievam,	začıńame.	Každá	trieda	
otvorila	Deň	školských	knižnıć	sledo-

22.	október,	Deň	školských	knižníc.		
vanı́m	 spoločného	 videa,	 kde	 sa	
Patrik	Kucharıḱ	spolu	s	našou	zástup-
kyňou	Emıĺiou	Tchurıḱovou	rozpráva	
so	svojou	takmer	102-ročnou	prabab-
kou	a	babkou	Zuzanou	Kucharıḱovou.		
Tá	 ako	 najstaršia	 občianka	 nášho	
mesta	zažila	atmosféru	vzniku	C�esko-
slovenskej	 republiky.	 Spomienky													
na	vojnu,	školu	i	dvorenie	žiaci	zanie-
tene	 počúvali,	 aby	 im	 nič	 neušlo.	
Poukladali	sme	sa	do	kruhu	v	triede	a	
ukazovali	 	 staré	 predmety	 i	 ich	 prı-́
behy	z	dávnych	čias.	Domácou	úlohou	
bolo	 spracovať	 presne	 vymedzené	

SzŠ	GiraltovceSzŠ	GiraltovceSzŠ	Giraltovce



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

16

desaťročie	pri	prıĺežitosti	stého	výro-
čia	C�eskoslovenskej	republiky	a	žiaci	
si	mohli	vybrať,	 či	zmapujú	históriu,	
literatúru,	módu,	gastronómiu,	vedu	a	
techniku,	 šport,	 umenie	 alebo	 auto-
mobily.	 Každý	 ročnı́k	 mal	 svojmu	
veku	primeranú	úlohu,	ktorú	sa	snažil	
čo	 najlepšie	 zvládnuť	 a	 niečo	 spo-
ločne	vytvoriť.	Piataci	sa	zamerali	na	
vznik	štátu	s	nıḿ	súvisiace	štátne	sym-
boly.	 Nasledovala	 časť	 ochutnávky	
retro	 koláčov,	 ktorá	 zožala	 najväčšı	́
úspech.	S� iestaci	si	vymieňali	zákusky,	

lokše,	 bábovky	 či	 halušky.	 Spoločná	
fotka	a		projekty		všetkých	tried	inšta-
lované	do	vstupu	školy	teraz	 	zdobia	
našu	 halu.	 Siedmaci	 vytvorili	 retro	
knihu.	Naši	ôsmaci	skonštruovali	delá	
a	tanky	a	deviataci	sa	postarali	o	his-
torickú	 nástenku.	 Prıď́te	 sa	 ponoriť	
do	retro	atmosféry,	ktorou	sme	si	pri-
pomenuli	 život	 v	 nedávno	 dávnej	
minulosti.

Text	a	foto:	Mgr.	Andrea	Kytíková,	
Mgr.	Viktória	Maťašová,	

SZŠ	Giraltovce

MOBILITA RUMUNSKOMOBILITA RUMUNSKOMOBILITA RUMUNSKO
Týždeň	 ako	 každý	 	 a	 predsa	 bol	 iný.													
V	dňoch	7.	-	12.	10.	2018	sme	sa	zúčast-
nili	 ďalšej	 mobility	 v	 rámci	 projektu	
„Utečenci	 a	 migranti	 hľadajúci	 lepšiu	
budúcnosť	v	spojenej	európe“,	Erasmus	
+	KA2	v	Arade,	Rumunsko.	Tentokrát	sa		
k	výprave	pridal	aj	riaditeľ	Mgr.	Róbert	
Mihalenko. 	 Svoj imi 	 z á ž i tkami 	 a	
postrehmi	Vás	prevedú	naši	žiaci	Tobiáš	
Hamara	(3.A)	a	Ivan	Hliboký	(septima).

Prvý	deň,	najťažšı	́ deň,	 hneď	ako	 som	
prišiel	 do	 Rumunska	 na	 mňa	 chalan	
menom	Rareš	začal	hovoriť	anglicky.	Na	
úvod	 stretnutia	 sme	 mali	 prvú	 pred-
nášku	 ohľadom	 projektu	 čo	 sa	 bude	
daný	týždeň	riešiť.	Neskôr	sme	mali	aj	
voľný	 čas,	kde	mi	Rareš	ukázal	mesto,	
ktoré	bolo	veľké	ako	naše	Košice.	Večer	
som	už	s	angličtinou	nemal	žiaden	prob-
lém,	prišlo	mi	to	normálne.

Druhý	deň	bol	asi	 jeden	z	najzaujıḿa-
vejšıćh	–	vydali	sme	sa	po	stopách	Slo-
vákov	 žijúcich	 v	 Rumunsku.	 Mesto	
Nadlak,	 rumunsky	Nădlac	a	maďarsky	

Nagylak	 je	 mesto,	 ktoré	 sa	 nachádza												
v	západnom	Rumunsku	a	tvorı	́zároveň	
hlavný	 hraničný	 priechod	 medzi	
Rumunskom	 a	Maďarskom.	Mesto	má	
pod	správou	župa	Arad	a	počet	obyvate-
ľov	 tam	 tesne	 presahuje	 osem	 tisı́c.	
Národnostné	 zloženie	 je	 zostavené													
z	 rumunských	 a	 slovenských	 obyvate-
ľov,	ktoré	majú	rovnaké	percento	zastú-
penia	avšak	je	tu	aj	veľmi	malá	menšina	
Maďarov.	Slováci	emigrovali	do	Rumun-
ska	v	 roku	1803.	C�o	 sa	 týka	nábožen-
ského	vyznania,	diferencuje	obyvateľov	
na	 vyznávačov	 Rumunskej	 pravosláv-
nej	 cirkvi,	 tretina	 obyvateľov	 patrı	́										
k	evanjelickej	cirkvi	a	desať	percent	oby-
vateľov	k		rıḿskokatolıćkej		cirkvi.	

Našou	prvou	zastávkou	bola	škola	Pavla	
Országha	 Hviezdoslava,	 ktorú	 navšte-
vuje	slovenské	etnikum	v	Nadlaku.	Vyu-
čovacı	́ proces	 prebieha	 v	 dvoch	 jazy-
koch	jak	v	rumunčine	tak	v	slovenčine.	
Učia	 sa	 aj	 slovenskej	 gramatike	 a	 tiež	
dávajú	dôraz	na	slovenskú	kultúru	a	his-
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vateľov.	Tı	́sú	plnı	́života,	pripravenı	́na	
nečakané	a	hlavne	hrdı	́na	to,	 že	majú	
korene	na	Slovensku.

Tretı́	 deň	 sme	 sa	 vybrali	 do	 Mesta																		
z	 názvom	Alba	 Lulia,	 po	 ceste	 sme	 sa	
zastavili	 na	 hrade	 Mateja	 Korvı́na											
v	Rumunsku.	

S� tvrtý	 deň	 bol	 podľa	mňa	 asi	 najlepšı	́
deň,	 keďže	 sme	 išli	 na	výlet	do	mesta	
Timisoara	 bez	 učiteľov.	 Veľké	 asi	 ako	
naše	hlavné,	Bratislava.	Cesta		trvala	40	
min.	vlakom,	ale	stálo	to	zato.	V	meste	
sme	videli	krásne	veľké	námestie	a	tak-
tiež	veľa	kostolov.	Pre	nás	mladých	bolo	
však	 zaujıḿavejšie	 nákupne	 centrum,	
ktoré	bolo	4-poschodové	a	bolo	 jedno							
z	najväčšıćh	v	okolı.́	Prešli	sme	taktiež	aj	
popri	 rieke	 Bega.	 Po	 návrate	 sme	 sa	
rozlúčili	 s	 našimi	 kamarátmi,	 ktorých	
sme	spoznali	v	priebehu	týždňa.	

Piaty	 a	 posledný	 deň	 bol	 už	 iba	 taký	
rozlúčkový,	 kde	 sme	 mali	 poslednú	
prednášku,	ktorú	viedla	naša	milá	pani	
profesorka	 Kopčáková.	 Po	 nej	 sme	 sa	
rozlúčili	z	našimi	hostiteľmi	a	učiteľmi									
z	 ostatných	 krajıń.	 C�akala	 nás	 už	 len	
dlhá	a	únavná	cesta	domov.	Výlet	som	si	
veľmi	užil,	bol	 to	pre	mňa	neskutočný	
zážitok	na	celý	život.	Určite	odporúčam	
všetkým,	aby	sa	zapájali	do	podobných	
projektov,	lebo	takéto	zážitky	vám	nikto	
nikdy	nezoberie	a	budete	si	to	pamätať	
do	konca	života.	Nakoniec	by	som	chcel	
poďakovať	 aj	 našej	 milej	 pani	 profe-
sorke	Kopčákovej,	že	nám	venovala	svoj	
voľný	 čas	a	zapojila	sa	s	nami	do	pro-
jektu	a	že	nás	zobrala	so	sebou	na	tento	
nezabudnuteľný	 výlet,	 samozrejme	 aj	
nášmu	pánovi	riaditeľovi,	ktorý	šoféro-
val	cestu	tam	aj	späť.	Bola	to	neskutočná	
sranda.

Tobiáš	Hamara	a	Ivan	Hliboký

tóriu.	Po	prıćhode	na	 školu	aj	s	 účast-
nıḱmi	projektu,	ktorı	́zastupovali	ďalšie	
krajiny	projektu,	nám	 žiaci	predstavili	
ich	školu	a	históriu	Nadlaku.	Prezentá-
cia	bola	v	angličtine	a	v	slovenčine.	Z� iaci	
tejto	 školy	dokázali	 rozprávať	plynulo	
Slovensky.	Po	veľmi	zaujıḿavej	prezen-
tácii	nás	čakala	malá	kultúrna	vložka	-	
slovenské	spevy	a	tance.	Pozreli	sme	si	
aj	 evanjelický	 kostol,	 najväčšı́	 kostol									
v	Nadlaku,	kde	sme	sa	stretli	aj	s	pánom	
farárom.	 Tı,́	 ktorı	́ mali	 odvahu,	 mohli	
vystúpiť	na	kostolnú	vežu	a	pozrieť	si	
mesto	z	vtáčej	perspektıv́y.	

Bol	čas	obeda	a	tak	sme	sa	presunuli	do	
miestnej	 reštaurácie	 kde	 nám	 boli	
naservı́rované	 tradičné	 slovenské	
halušky	avšak	nie	až	tak	v	tradičnej	kom-
binácii,	keďže	sme	k	tomu	dostali	kura-
cie	a	bravčové	mäso.	Pri	obede	sme	mali	
plodnú	konverzáciu	o	našich	školách	a	
školských	 systémoch	 v	 daných	 kraji-
nách.

Po	 výbornom	 obede	 sme	 sa	 bohužiaľ	
museli	 rozlúčiť	 avšak	 vymenili	 sme	 si		
kontakty,	aby	sme	sa	mohli	aj	v	budúc-
nosti	spojiť.	Mesto	Nadlak	je	malé	mes-
to,	to	však	nesvedčı	́o	entuziazme	oby-
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Prıj́emné	jesenné	počasie	prialo	špor-
tovým	aktivitám	rôzneho	charakteru.	
V	stredu	26.	septembra	2018		v	rámci	
Európskeho	 týždňa	 športu	 zorgani-
zovali	študenti	SSOS� 	Giraltovce	v	spo-
lupráci	 so	Z� iackou	 radou	a	 vyučujú-
cim	telesnej	výchovy	Mgr.	E.	Tomkom	
športové	 popoludnie.	 Z� iaci	 súťažili											
vo	futbale,	vybıj́anej,	vrhu	guľou	a	stol-
nom	tenise.	Radosť	z	vıť́azstva	a	ner-
vozita	z	prehier	patria	k	športovému	
zápoleniu,	 ale	 vı́ťaz	 je	 len	 jeden.												
Vo	futbale	vyhrali	chlapci	2.	A	triedy,	
vo	 vrhu	 guľou	 boli	 najlepšı	́ Bohdan	
Dufynets	 (2.	A)	a	 Illiana	Hurnish	(1.	
A),	 vybıj́anú	ovládli	dievčatá	 zo	4.	A	
posilnené	Klárou	Michlikovou	z	3.	A	a	
najlepšı́ 	 stolný	 tenista	 bol	 Miša	
Maniak		z	2.	A.	

4.	 10.	 2018	 sa	 uskutočnilo	 Okresné	
kolo	v	cezpoľnom	behu	žiačok	a	žia-
kov	 základných	 a	 stredných	 škôl											

na	 štadióne	 FK	 Svidnı́k.	 V	 súťaži	
chlapcov	zıśkali	Jozef	Çauner	1.	mies-
to,	 Rastislav	 	 Mariňák	 2.	 miesto	 a	
Róbert	 Mihok	 skončil	 na	 6.	 mieste											
z	celkovo	24	účastnıḱov.	Ako	družstvo	
sa	naši	chlapci	umiestnili	na	1.	mieste,	
dievčatá	obsadili	4.	priečku.

Po	 tı́movom	 vı́ťazstve	 v	 Okresnom		
kole	v	cezpoľnom	behu	 	reprezento-
vali	SSOS� 	študenti	Jozef	Cauner,	Ras-
tislav	Mariňák	a	Róbert	Mihok		v	kraj-
skom	 kole,	 ktoré	 sa	 konalo	 v	 okolı	́	
stredovekého	vojenského	tábora	pod	
Ľubovnianskym	 hradom.	 Družstvo	
našich	 chlapcov	 zı́skalo	 9.	 miesto														
(z	13	okresov).	Očakávali	sme	trošku	
lepšie	výsledky,	no	konkurencia	bola	
nad	naše	sily.	 	Chlapcom	patrı	́poďa-
kovanie	 za	 vzornú	 reprezentáciu	
našej	 školy,	 pretože	 vydali	 zo	 seba	
maximum.

Mgr.	E.	Tomko

ŠPORTOVÁ JESEŇ V SSOŠ GIRALTOVCE ŠPORTOVÁ JESEŇ V SSOŠ GIRALTOVCE ŠPORTOVÁ JESEŇ V SSOŠ GIRALTOVCE 
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V	dňoch	10.	–	12.	októbra	 sa	nečakane											
v	 našom	meste	 zastavila	 za	 oddychom	
cestovateľka	Lucana	y	Marce	z	Kolumbie	
z	Južnej	Ameriky.	V	interview	s	ňou	sme	
sa	dozvedeli,	ako	si	plní	svoj	životný	cieľ.

Prosím	vás,	povedzte	nám	niekoľko	
slov	o	sebe,	o	svojom	živote.

Z� ijem	v	severnej	 časti	 Južnej	Ameriky,							
v	 štáte	 Kolumbia.	 Mám	 tam	 mnoho	
dobrých	 kamarátov,	 priateľov	 aj	 svoju	
blıźku	rodinu.	Mám	syna,	ktorý	má	už	
30	rokov	a	 je	samostatný.	Pred	rokmi,	
keď	 som	 bola	 ešte	 chudobná,	 kúpila	
som	si	toto	auto.	Zopárkrát	som	ho	dala	
opraviť	do	servisu	a	nebola	som	s	opra-
vou	 spokojná.	 Povedala	 som	 si,	 že	 sa	
opravovať	musıḿ	naučiť	sama.	A	nau-
čila	som	sa	to.	Je	to	moja	Merce,	ktorej	
rozumiem	a	verıḿ.

Prečo	ste	sa	rozhodli	cestovať	a	kedy	
to	bolo	po	prvýkrát?

Môj	syn	už	je	dospelý.	Voláme	si,	pıš́eme.	
Zaujıḿa	sa	o	to,	kde	som,	ako	sa	mám,	

ale	 žije	si	svoj	 život.	 Ja	som	bola	 často	
zúfalá,	chýbalo	mi	niečo	a	ja	som	neve-
dela	čo.	Po	prvýkrát	cestovať	som	sa	roz-
hodla	 v	 roku	 2007,	 navštı́vila	 som	
v še tky 	 kra j iny 	 Ju žne j 	 Ameriky,	
samozrejme,	spolu	s	mojou	Merce.	Bolo	
to	veľmi	zaujıḿavé.	Cıt́ila	som	sa	úžas-
ne.		Vnútorne	ma	to	veľmi	obohatilo.

Čo	sa	dialo	vo	vašom	srdci	a		hlave	po	
tejto	prvej	ceste?	

Keď	som	sa	vrátila,	moji	známi	priatelia	
a	rodina	sa	spolu	so	mnou	tešili	z	návra-
tu.	 Veľmi	 veľa	 fotografujem	 a	 o	 svoje	
zážitky	som	sa	s	nimi	podelila.	Videli	aj	
moje	video.	Páčilo	sa	im	to.	 	Ale	ja	som	
chcela	ešte	niečo	viac.	Zároveň	som	sa	
však	bála,	či	som	si	už	svoje	šťastie	nevy-
čerpala	 na	 tej	 prvej	 ceste.	 Verila	 som	
sebe	aj	Merce	a	v	roku	2010		som	sa	roz-
hodla	precestovať	všetky	krajiny	Sever-
nej	Ameriky.	 Podarilo	 sa	mi	 to.	Merce	
ma	 nesklamala.	 Stala	 sa	 polovičkou	
môjho	 srdca.	 Spolu	 máme	 množstvo	
nezabudnuteľných	zážitkov.	Keď	sa	ma	
niekto	 spýta,	 či	 sa	 nebojı́m	 cestovať	

Návšteva z Kolumbie
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sama,	ja	hovorıḿ,	že	sama	nie	som,	sme	
dve	Lucana	a	Merce.	Ja	jej	verıḿ	tak	ako	
sebe.	Rozumiem	jej.

Čomu	ste	sa	venovali	potom?	Čo	napĺ-
ňalo	váš	život?	

Vrátila	 som	 sa	 k	 svojmu	 podnikaniu.	
Darı	́ sa	 mi.	 Ale	 v	 hlave	 som	 sa	 stále	
pohrávala	 s	 myšlienkou	 spoznať	 aj	
východnú	pologuľu	našej	Zeme.	Nech-
cem	 sprostredkované	 informácie.	
Chcem	 priamo	 na	 vlastné	 oči	 vidieť.	
Začala	som	si	plánovať	cestu	do	A� zie	a	
Európy.	Urobila	som	veľký	servis	auta	
spolu	 s	 priateľmi.	 A	 vedela	 som,	 že	
čoskoro	vyrazıḿ	do	sveta	zase.

Kedy	ste	začali	túto	cestu?	Čo	vás	na	
nej	zaujalo?	

Tohto	roku	v	máji	som	začala	túto	svoju	
tretiu	veľkú	cestu	okolo	sveta.	Auto	som	
naložila	v	Južnej	Amerike	do	kontajnera	
a	 loďou	 sa	 plavilo	 dva	 mesiace	 až	 do	
Thajska.	Ja	som	tam	letela	lietadlom.	Z	
Thajska	 už	 svojı́m	 	 autom	 som	 sa	
dostala	 	do	Vladivostoku.	U	nás	celému	
Rusku	hovorıḿe	Sibıŕ,	od	východu	až	po	
západ	 Ruska.	 Zistila	 som,	 že	 tu	 žijú	
veľmi	milı	́ľudia,	ktorı	́mi	veľmi	pomo-
hli.	 Rada	 komunikujem	 s	 ľuďmi.	 Roz-
právam	španielsky	a	anglicky.	V	komu-
nikácii	využıv́am	aj	prekladač	na	inter-
nete.	Ja	si	počas	cesty	viac	všıḿam	ľudı,́	
ich	 správanie.	 Sledujem,	 ako	 pracujú,	
žijú,	 čo	 jedia,	ako	myslia.	Precestovala	
som	so	svojou	Merce	celé	Rusko,	Litvu,	
Fıńsko,	Dánsko,	S�védsko,	Island,	Poľsko	
a	teraz	som	na	Slovensku	u	vás	v	Giral-
tovciach.	 	 Od	 mája	 	 do	 októbra	 som	
najazdila	20	000	km.	Zistila	som,	 že	v	
Amerike	ľudia	nemajú	také	veľké	srdce	
ako	 tu	na	východe.	Teda	aj	v	Giraltov-
ciach.	

Giraltovce	 sú	 na	 Slovensku	 malým	

mestečkom.	Ako	ste	sa	o	nich	dozve-
deli?		Aký	ste	si	urobili	dojem	o	Giral-
tovčanoch?		Ako	ste	sa	tu	cítili?

Stretla	som	tu		milých	a	srdečných	ľudı.́	
Strávila	som	tu	tri	dni	pokoja,	oddychu,	
ktorý	som	už	po	dlhej	ceste	potrebova-
la.	Hosťovala	som	u	Anny	na	odporúča-
nie	jej	syna	Jozefa.	Nikdy	sme	sa	nevide-
li,	 komunikovali	 sme	 len	 cez	 internet.	
Prosila	som	ho	o	hosťovanie,	on	mi	však	
oznámil,	 že	 je	 teraz	 v	 Holandsku,	 ale	
poslal	 mi	 adresu	 a	 povedal:	 „Choď,	
mama	ťa	určite	prijme.“	Ja	som	si	najprv	
myslela,	že	sa	ubytujem	niekde	v	hoteli.	
Nakoniec	som	sa	rozhodla,	že	to	skúsim	
u	Anny.	Jozef	má	na	internete	len	samé	
dobré	 referencie,	 ktoré	mu	 pıš́u	 ľudia									
z	celého	sveta,	ktorých	už	predtým	hos-
ťoval.	Annu	mi	ochotne	pomohli	nájsť	
susedia,	 pretože	 ja	 som	 vedela	 iba	 jej	
povolanie	a	ulicu.	Potom	už	všetko	bolo	
fajn.	 Auto,	 moja	 Merce,	 oddychovalo	
pod	oknom	bytu.	Ja	som	mala	pre	seba	
celú	izbu,	v	nej	internet	a	všetko,	čo	som	
potrebovala.	 S	 Annou	 sme	 komuniko-
vali	 len	pomocou	prekladača	a	posun-
kovej	 reči.	 Rozumeli	 sme	 si.	 Anna	ma	
pozvala	na	krátke	interview	 	do	 školy,	
kde	pracuje.	Bolo	to	zaujıḿavé	a	oboha-
cujúce	nielen	pre	žiakov,	ale	aj	pre	mňa.	
Odpovedala	som	na	ich	všetky	zvedavé	
otázky.	Jedna	žiačka	komunikovala	špa-
nielsky,	 ostatnı́	 anglicky,	 pomáhali	 aj	
učitelia	ANJ	Filip	a	Katka.

Ďakujem	 vám	 za	 rozhovor.	 Prajem	
vám	dobré	zdravie,	príjemné	zážitky	
a	veľa	šťastia	na	ceste	po	Európe,	juž-
nej	Ázii	a	Afrike.	Nech	vám	vaša	Merce	
vydrží	ešte	ďalších	20	000	km.

Milým	 úsmevom,	 srdečným	 objatím	 a	
pozdravom	 svoj	 pobyt	 v	 Giraltovciach	
ukončila.

Mgr.	Anna	Krajňáková
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...všetko	 už	 bolo	 kdesi	 na	 začiatku,	
chceli	sme	chytiť	vietor	do	dlanı.́..

A� no,	chceli	sme	to	i	ono,	ale	už	to	slo-
vıč́ko	 „chceli“	 vypovedá	 o	 minulom	
čase	a	teda	o	našich	splnených	i	nespl-
nených	predsavzatiach.	V	určitom	štá-
diu	 života	 už	 môžeme	 hodnotiť	 aj	
bilancovať.	 Po	 45	 rokoch	 ukončenia		
9.	ročnıḱa	ZS� 	v	roku	1973	mohli	na	svo-
jom	stretnutı	́ o	 tom	vypovedať,	pre-
rozprávať,	zhodnotiť	aj	všetci	tı	́niek-
dajšı	́ spolužiaci,	ktorı	́ sa	 tu	stretli.	A	
bolo	to	početné	zoskupenie,	zo	všet-
kých	vtedajšıćh	troch	tried.	To	„kdesi	
na	začiatku“,	teda	aj	v	škole,	predsta-
vuje	1.	ročnıḱ	v	priestoroch	terajšieho	
gymnázia.	 A	 ktorı́	 z	 nich	 to	 vtedy	
patrili	mne?		Potrebovala	som	si	uro-
biť	menšiu	inventúru	v	spomienkach	

a	 s	 pomocou	 fotografie	mojej	 triedy	
som	to	zvládla,	 i	keď	 to	bolo	dávno,							
v	roku	1964.	

V	 priestoroch	 jedálne	 v	 Panoráme	
čakali	slávnostne	prestreté	stoly.	Ale	
tie	prvé	stretnutia,	zvıt́ania,	poznáva-
nia	sa,	prekvapenia	aj	objatia,	tie	boli	
už	na	terase	zariadenia	a	boli	to	veru	
zvıt́ania,	 ktoré	 sa	 dali	 nielen	 vidieť,	
ale	aj	počuť.	A	do	tohto	úvodu	sme	boli	
vtiahnutı	́aj	my,	ich	niekdajšı	́učitelia.	
Panie	 K.	 Gamčı́ková,	 M.	 Matiová,									
M.	 Gazdičová	 a	 pán	 J.	 S� trus.	 Až	 po	
tomto	 úvode	 bolo	 možné	 zaujať	
miesta	v	jedálni,	kde	ďalšie	usmerne-
nie	 a	 program	 stretnutia	 bol	 v	 réžii								
p.	 G.	 T� ukotovej,	 M.	 Suďovej,	 ktorým	
patrı́	 veľké	 poďakovanie	 za	 toto	
„veľké“	podujatie,	zvládnuté	do	detai-
lov.	Až	po	usadenı	́sa	a	stıš́enı	́mal	mož-
nosť	každý	do	niekoľkých	viet	zhrnúť	

Po rokoch... 
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to	 najpodstatnejšie	 o	 sebe,	 rodine,	
práci	a	svojom	živote.	A	dobrá	nálada	
bola	 zjavná	už	 za	našej	prıt́omnosti,	
ale	aj	predpoklad	ďalšej	dobre	zábavy,	
garantom	 ktorej	 bol	 sıće	 tiež	 „žiak“,	
ale	aj	P.	Rozkoš.	

Naše	poďakovanie	patrı	́už	spomıńa-
ným	 organizátorkám,	 rovnako	 všet-

kým	 ostatným	 za	 možnosť	 tešiť	 sa	
spolu	s	nimi,	ale	aj	možnosť	vrátiť	sa	
do	čias,	pre	nás,	ich	učiteľov	a	iste	aj	
pre	nich,	vzácnych.	A	náš	odkaz?	S	pri-
búdajúcimi	rokmi	sú	takéto,	ale	aj	iné	
stretnutia	veľmi	vzácne.	

Margita	Gazdičová

Čo	dokáže	ľudská	logika
NEUVERITEĽNÉ FAKTY

Homo	sapiens	 /	 človek	 rozumný	 je	
jediný	recentný	(súčasný,	pozn.	red.)	
druh	rodu	človek.	V	súčasnosti	obýva	
planétu	 Zem	 a	 Medzinárodnú	 ves-
mı́rnu	 stanicu	 na	 obežnej	 dráhe	
Zeme.	

Hm.	 Rozumný...	 to	 by	 sme	 si	 mohli	
dovoliť	 pochybovať.	 Iste,	 existujú	
výnimky,	v	dejinách	sa	objavilo	zopár	
géniov.	 Ale	 vyrátal	 už	 niekto,	 koľko	
hlupákov	pripadá	na	jedného	takého	
génia?	

Ľudský	duch	zbavený	okov	konvencie	
dokáže	veľké	veci.	Ale	dokáže	splodiť	
aj	neuveriteľné...	no,	povedzme	sluš-
ne,	nezmysly.	Zaujıḿavé	je,	že	tieto	sa	

vyskytujú	 hlavne	 vo	 forme	 rôznych	
prıḱazov,	zákazov,	nariadenı	́a	vyhlá-
šok.	Z� eby	náhoda?

Ponúkame	zopár	prıḱladov:

Dnes	z	ríše	zvierat

Ten,	kto	ako	prvý	odhalí	reálny	zmysel	
nasledujúcich	 "výskumov",	 má	 u	 nás	
budúcomesačný	výtlačok	Spravodajcu	
grátis!

Keď	 je	 mravec	 intoxikovaný,	 vždy	
padá	na	pravú	stranu.

Polárne	medvede	sú	ľaváci.

Sumec	má	viac	ako	27	000	chuťových	
pohárikov.

Motýle	majú	chuťové	orgány	na	cho-
didlách.

Ak	 si	 budete	 v	 kuse	 trieskať	 hlavu									
o	stenu,	spálite	za	hodinu	150	kalóriı.́

A	niečo	na	záver	

Závisť	(lat.	invidia)	Význam	slova	invi-
dia	 je	 pozerať	 sa	 so	 zlým	 úmyslom.	
Závisť	je	jedna	z	ľudských	emócií	spočí-
vajúca	v	túžbe	po	niečom,	čo	má	niekto	
iný	a	v	snahe	získať	predmet	tejto	túž-
by,	 niekedy	 i	 za	 cenu	 zavrhnutiahod-
ných	 činov.	 Spolu	 so	 žiarlivosťou	 či	
nenávisťou	patrí	medzi	konceptuálne	
ľudské	emócie.

U	 prasiat	 trvá	 orgazmus	 celých	 30	
minút.	(V	nasledujúcom	živote	chcem	
byť	prasa!)

Ľudia	a	delfıń y	sú	jediné	dva	živočıš́ne	
druhy,	ktoré	robia	sex	pre	potešenie.	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

23

(A	 prasiatka	 majú	 30-minútový	
orgazmus?	To	nie	je	fér!)

Niektoré	 levy	 sa	 pária	 viac	 než	 50-
krát	 denne.	 (V	 nasledujúcom	 živote	
stále	 chcem	 byť	 prasa.	 Kvalita	 víťazí	
nad	kvantitou!)	

Zaujalo	 vás	 to?	Nezúfajte,	 vo	 výbere	
neuveriteľných	 zákonov	 a	 skutoč-
nostı	́budeme	pokračovať	v	budúcom	
vydanı.́

(sme.sk,	jencestovani.cz,																		
wikipedia.sk,	Daniel	Lednický)

korektor	1	-ra	pl.	N	-ri	m.	 lat.  kto	
robı́	 korektúry,	 opravuje	 tlačové	
chyby	 (Slovník	 súčasného	 sloven-
ského	jazyka,	r.	2006,	2011,	2016)

V	 printových	 médiách	 je	 poslanie	
jazykového	korektora	špecifické,	ba	
priam	nezastupiteľné.	Vďaka	nemu	

totiž	 redaktori	 v	 očiach	 verejnosti	
budia	 dojem,	 že	 svoj	 materinský	
jazyk	skutočne	ovládajú.	No...	určite	
sa	nájdu	aj	 takı.́	A	o	tom	zvyšku	 je	
táto	rubrika.

Pozn.:	 Nasledujúce	 "perly"	 korektor	
zachyti l , 	 teda	 sa	 na	 verejnosť	
nedostali.	Vydavateľ	je	spokojný...	ale	
svet	prišiel	o	slušnú	porciu	úsmevov.	
C�o	je	škoda.	Skúsme	to	aspoň	trochu	
napraviť.

21/12/2015	 V	 sústave	 SI	 nová	 jed-
notka	hmotnosti!!!

Košičania	sa	kochali	ľadovou	nádhe-
rou

MAJSTRI	SOCHA� RI	POUZ� ILI	9	TONOV	
ĽADU

07/01/2016	 Memoriá l 	 S� tefana	
Kasperkeviča	korisťou	Neptúnu

Mali	si	vybrať	niekoho	nižšieho...							

V	 súboji	 o	 tretie	 miesto	 sa	 z	 výhry	
radovalo	 družstvo	 TSS	 Grade,	 ktoré	
po	minuloročnom	triumfe	na	najvyššı	́
skalp	teraz	už	nedosiahlo.

A	 aké	 energetické	 nápoje	 mali	 hráči									
k	dispozícii?

...	 nechýbali	 ani	 ofenzı́vne	 duely												
opojené	s	gólovým	korenıḿ.

01/02/2016		Radšej	to	mal	predsa	len	
nechať	na	advokáta...

Bývalý	 šéf	 Horizontu	 sa	 sťažuje	 na	
U� stavnom	súde	SR

Začiatkom	roka	bola	U� stavnému	súdu	
(U� S)	 SR	 v	 Košiciach	 doručená	 sťaž-
nosť,	ktorú	v	zastúpenı	́svojho	advo-
káta	Milana	Kuzmu	podal	bývalý	 šéf	
Horizontu	Slovakia	František	Matik.

13/05/2016		Sudca	-	homosexuál?

Prıṕad	na	piatok

Hoci	 v	 ňom	 nezaznel	 rozsudok,	
okresný	súd	tento	týždeň	prıṕad	buza-
vrel.

Ó, mojej matky reč je krásota...
Zo	spomienok	korektora
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V	 minulých	 mesiacoch	 pribudlo										
do	nášho	knižničného	fondu	viacero	
knižných	 titulov	 beletrie	 a	 knıh́	 pre	
deti	a	mládež	vďaka	zıśkanému	pro-
jektu.	 Fond	 pre	 podporu	 umenia	
prispel	finančnou	čiastkou	a	my	sme	
tak	našu	zbierku	mohli	obohatiť	o	ďal-
šie	knižné	tituly	a	novinky.	

Dana	Hlavatá	–	Čo	si	šiši?	

Rozprávková	
knižka	 C�o	 si	
šiši?	 s	 podti-
t u l om 	 P r ı-́
behy 	 a fr ic-
kých	 zviera-
tiek	je	určená	
deťom	 pred-
školského	 a	

školského	 veku	 na	 1.	 stupni	 základ-
ných	 škôl.	 Pı́saná	 je	 odľahčeným	
perom,	dominuje	v	nej	humor,	ktorý	je	
tak	 potrebný	 v	 detskej	 literatúre.									
V	knižke	je	pätnásť	prıb́ehov	zviera-
tiek	 z	 ďalekej	 Afriky,	 ktoré	 sú	 však	
veľmi	 blı́zke	 našim	 deťom,	 a	 hoci										
v	 nich	 autorka	 pranieruje	 niektoré	
negatıv́ne	 ľudské	 vlastnosti,	 vyvolá-
vajú	úsmev.	Knižka	na	prıb́ehoch	zvie-
ratiek,	 akými	 sú	 opica,	 ťava,	 hroch,	
žirafa,	zebra	či	púštna	žaba,	nenásilne	
"poučujeme"	ako	sa	správať	tak,	aby	
sme	boli	obľúbenı,́	aby	sme	si	zıśkali	
čo	najviac	kamarátov,	aby	boli	rodičia	
na	svoje	ratolesti	pyšnı.́	Kratučké	prı-́
behy	plné	fantázie	a	vtipných	okami-

hov	 deti	 určite	 pobavia,	 ale	 aj	 nie-
čomu	naučia.

Igor	Válek	–	Povesti	o	sloven-
ských	jazerách,	plesách,	stud-

niach	a	studničkách

Zbierka	 tajupl-
ných	 prı́behov							
o 	 u t e š e n ý c h	
m o d r a s t ý c h	
okách,	 očiach	 a	
očkách	 sloven-
s k e j 	 k r a j i n y.										
Prečıt́ate	si	v	nej	
o	 oravskej	 živej	
v o d e , 	 b i e l e j	

panej	na	Liptove,	vypustenom	jazere	
v	 Turci,	 utopenej	 dračici,	 ale	 aj															
o	C�vachtošovi	z	Počúvadla.	Oči	veľhôr	
–	plesá	–	zas	zrkadlia	prıb́eh	Maše	a	
škriatka	v	S� trbskom	plese,	žabej	krá-
ľovnej,	ďalej	prezrádzajú,	ako	vzniklo	
Vrbické	pleso	a	zmizli	boginky	či	vıĺa		
v	Roháčoch.	Zo	studničky	vytryskla	aj	
naša	 hymna	 a	 vody	 ďalšıćh	 hovoria											
o	 zrade	 a	 láske,	 ale	 aj	 o	 Jánošıḱovi	
alebo	o	S� túrovcoch	po	zostupe	z	Kri-
váňa.	

Silvia	Demovičová	–												
Leto	s	Alexandrom	

S� estnásťročná	 Táňa	 má	 perfektný	
život:	bohatého	otca,	skvelé	kamošky	
a	najdokonalejšieho	chalana	pod	sln-
kom.	 Všetko	 kazı́	 len	 jedna	 vec:																
s	 mamou	 si	 vôbec	 nerozumie.	 Jed-

NÁKUP KNÍH v Mestskej knižnici Giraltovce

podporil Fond pre podporu umenia
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ného	 dňa	 sa	 však	
zdanlivá 	 idylka	
prudko	 zmenı́ . . .	
Spolu	 s	 mamou	
musı́ 	 uprostred	
n o c i 	 o p u s t i ť	
domov.	Okúsi,	čo	je	
zrada	 a	 musı́ 	 si	
začať	klásť	otázky,	
aké	 dosiaľ	 nemu-

sela.	 Počas	 letných	 prázdnin	 Táňa	
postupne	zisťuje,	že	nič	nie	je	tak,	ako	
to	 na	 prvý	 pohľad	 vyzerá.	 Zistı́,	 že	
starý	dom	v	ktorom	bývajú	schováva	
rodinné	 tajomstvo.	 Pomôže	 jej	 ho	
odhaliť	 záhadný	 chlapec	 s	 čiernou	
čiapkou	 na	 hlave?	 Alebo	 sa	 všetko	
ešte	viac	zamotá?

Jana	Pronská	–																							
Janičiarová	

žena

Pú tavá 	 h i s to-
rická	 romanca	
o b ľ ú b e n e j	
autorky.	 Keď	 sa	
rytier	 Richard	
Salmo	 vracia	 do	
pevnosti	 Litava,	
túži	 iba	 po	 tom,	

aby	 obnovil	 panstvo	 svojho	 otca.	
Vôbec	 neráta	 s	 tým,	 že	 ho	 očarı	́
miestna	dievčina,	z	ktorej	sa	vykľuje	
dcéra	 grófa	 Pálfiho.	 Vladan	 Pribojič,	
ktorému	bola	pôvodne	prisľúbená,	sa	
však	nemieni	vzdať.	Využije	situáciu	
po 	 pr ı́ c hode 	 Osmanov, 	 p red á	
Richarda	do	otroctva	a	zmocnı	́sa	jeho	
majetku.	Vďaka	nezlomnej	vôli	žiť	sa	

Richard	po	rokoch	vráti	do	rodnej	kra-
jiny,	no	je	z	neho	krutý,	neľútostný	jani-
čiar,	ktorý	nevie	zabudnúť	na	krivdy	a	
zradu	z	minulosti.	Dostane	ešte	šancu	
vzkriesiť	lásku,	v	ktorú	kedysi	veril?	

Magdaléna	Cisárová	–										
Životy	na	hoj-

dačke

Román	 Z� ivoty	 na	
hojdačke	 zachy-
táva	 ťažké,	 často	
neriešiteľné	 prı-́
behy	 ľudı,́	 ktorých	
éra	 normalizácie	
spoločnosti	po	uda-
lostiach	roku	1968	

vyradila	 z	 dovtedajšieho	 spôsobu	
života.	 Vykresľuje	 ich	 psychické	
postoje	 v	márnom,	 ale	 aj	 úspešnom	
úsilı́	 vyrovnať	 sa	 s	 osobnými	 zme-
nami	 a	 novou	 spoločenskou	 situá-
ciou.	 Opisuje	 realistické	 aj	 ironické	
udalosti	 bežného	 života,	 ktoré	 sú	
napriek	 neprajnosti	 doby	 často	
komické	až	bizarné.	

Gillerová	Katarína	–														
Ilúzia	šťastia	

Aneta	 začı́na	 mať	
neprı́jemné	 tuše-
nie,	že	v	jej	manžel-
stve	 niečo	 nie	 je										
v	poriadku.	Pokúša	
sa	zistiť	prıč́inu,	no	
zároveň	 musı́	 rie-
š i ť 	 d c é r i n u	
pubertu	 a	 prob-

lémy	v	zamestnanı.́	Práve	v	tom	čase	
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dostane	od	starej	priateľky	pozvánku	
na	stretnutie.	A	nielen	ona,	ale	aj	ďal-
šie	 dve	 kamarátky,	 s	 ktorými	 kedysi	
trávili	voľné	chvıĺe.	Prečo	sa	štvorica	
priateliek	 má	 stretnúť	 po	 takom	
dlhom	čase?	Odpoveď	je	zdanlivo	jed-
noduchá:	treba	zabudnúť	na	niekdaj-
šie	 krivdy	 a	 obnoviť	 priateľstvo.											
S	 odstupom	 času	 zisťuje	 prekvapivé	
skutočnosti,	 vedúce	 až	 do	minulosti	
všetkých	 štyroch	 kamarátok.	 Dávne	
skutky	 sa	 vynárajú	 na	povrch	 a	 pri-
chádza	čas	niesť	za	ne	zodpovednosť.

Dominik	Dán	–																								
List	zo	záhrobia

V	 roku	 1990	 sa	
začı́na	 nová	 éra										
v	 dejinách	 nášho	
štátu,	staré	socia-
listické	 štruktúry	
sa	 rúcajú,	 nastu-
puje	 demokracia	
so	všetkými	klad-
nými	 aj 	 zápor-
nými	dopadmi	na	
bežných	ľudı,́	poli-

cajtov	nevynıḿajúc.	VB	–	Verejná	bez-
pečnosť	sa	pretransformovala	na	Poli-
cajný	zbor,	ale	otázka,	kto	ho	bude	tvo-
riť,	vyriešená	nie	je.	Stanú	sa	zo	všet-
kých	prıślušnıḱov	zo	dňa	na	deň	poli-
cajti?	 C�aká	 funkcionárov	 a	 politicky	
aktıv́nych	prıślušnıḱov	odchod	do	civi-
lu?	Doplatia	na	nové	zmeny	aj	skúsenı	́
renomovanı	́kriminalisti,	ako	je	komu-
nista	Eduard	Burger,	 alebo	 ich	nový	
režim	 omilostı?́ 	 Dilemu	 vyrieši	 osu-
dové	rozhodnutie	novozvoleného	pre-

zidenta.	Uvedie	sa	neuváženým,	krát-
kozrakým	 činom	 –	 vyhlási	 širokú	
amnestiu.	Nočné	ulice	Nášho	Mesta	sa	
presýtia	 ľudským	 odpadom,	 novo-
dobı	́detektıv́i	dostanú	šancu	poupra-
tovať,	dokázať	spoločnosti	svoju	opod-
statnenosť.	

Mark	Roberts	–	Krvavá	hmla

V	 uliciach	 Liver-
poolu	 zúri	 sne-
hová	 metelica	 a	
práve	 vtedy,	 päť	
minút	 pred	 pol-
nocou,	 zazvonı	́
Eve	Clayovej	tele-
fón.	 Muselo	 sa	
niečo	stať,	a	aj	sa	
stalo.	 Detektıv́ku	

zavolali	 na	 miesto	 činu	 do	 luxusnej	
štvrte	neďaleko	jej	bydliska.	V	jednom	
z	 bytov	 sa	 jej	 naskytne	 pohľad	 na	
krvavé	 divadlo.	 Počas	 spánku	 tu	
niekto	zmasakroval	 šesťčlennú	 rodi-
nu.	 Páchateľ	 si	 dal	 dokonca	 záležať,	
aby	ich	zohavené	telá	starostlivo	roz-
miestnil	 do	 tajomného	 obrazca.	 Ale	
kto?	 A	 prečo?	 Evina	 myseľ	 pracuje										
na	 plné	 obrátky,	 niečo	 podobné	 už	
kedysi	dávno	videla,	ale	nevie	si	spo-
menúť	 kedy	 a	 kde.	 No	 niet	 času	 na	
dohady,	mesto	 ovládla	 panika	 a	 Eve	
musı	́ chytiť	 nemilosrdného	 zabijaka	
skôr,	 ako	 udrie	 znova.	 Lenže	 on	má	
náskok	a	dokonca	vie	o	jej	minulosti	
viac,	ako	ona	sama	tušı.́

Spracovala:	Michaela	Marcinová,	
zdroj:	Martinus



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

27

Rady	 v	 súvislosti	 s	 oddlženıḿ	 (osob-
ným	 bankrotom),	 vlastnı́ckym	 prá-
vom,	dedičským	právom,	s	rozvodom	
manželstva,	 výživným,	 ale	 aj	 otázky	
týkajúce	sa	práv	ochrany	spotrebiteľa	
či	 exekučné	 záležitosti.	 S	 týmto	 všet-
kým	 a	 tiež	 s	 ďalšı́mi	 problémami	
pomôžu	obyvateľom	regiónu	v	novom	
konzultačnom	pracovisku.

Otvorili	ho	23.	októbra	2018	v	budove	
Mestského	 úradu	 Giraltovce,	 konzul-
tačné	dni	budú	 	raz	do	mesiaca.	Jedna		
z	 podmienok	 bezplatnej	 právnej	
pomoci	je,	aby	žiadatelia	boli	v	materi-
álnej	núdzi.	

Komu	pomáhajú

Konzultačné	 pracovisko	 v	 Giraltov-
ciach	 spadá	 pod	 Centrum	 právnej	
pomoci	vo	Svidnıḱu,	ktorého	kancelá-
ria	tu	bola	zriadená	v	októbri	2009	a	do	
jej	 územnej	pôsobnosti	patria	okresy	
Svidnıḱ,	Stropkov	a	Bardejov.	

Ľudia	sa	na	Centrum	najčastejšie	obra-
cajú	vo	veciach	z	oblasti	občianskeho	
práva,	ako	sú	naprıḱlad	problémy	súvi-
siace	s	vlastnıćkym	právom,	dedičské	
veci,	 náhrada	 škody,	 tiež	 s	 otázkami	
ohľadne	 rodinného	 práva,	 ako	 sú	
rozvod	manželstva,	výživné,	ďalej	pra-
covného	práva,	pýtajú	sa	na	spotrebi-
teľské	právne	veci,	ako	sú	ochrana	spo-
trebiteľa,	 neprijateľné	 zmluvné	 pod-
mienky	 a	 s	 tým	 súvisiace	 exekučné		
záležitosti.	 Od	 1.	 3.	 2017	 Centrum	
poskytuje	 právnu	 pomoc	 aj	 v	 kona-
niach	 o	 oddlženı́	 (hovorovo	 osobný	

bankrot).	Ide	o	zákonom	upravený	pro-
ces,	ktorým	sa	fyzická	osoba	-	podnika-
teľ	alebo	fyzická	osoba	-	nepodnikateľ	
môžu	zbaviť	svojich	dlhov.

O	právnu	pomoc	môže	požiadať	kto-
koľvek,	 sú	 však	 tri	 podmienky,	 ktoré	
musı	́žiadateľ	v	zmysle	zákona	spln� ̌ ať.	
Prvá	je,	že	sa	nachádza	v	stave	materi-
álnej	núdze,	čo	znamená,	že	prıj́em	žia-
dateľa	 je	nižšı	́ ako	1,4-násobok,	 resp.	
1,6-násobok	 životného	 minima	 a	
nemôže	si	poskytovanie	právnych	slu-
žieb	zabezpečiť	svojıḿ	majetkom.	D� al-
šia	podmienka	je,	že	spor,	o	ktorý	ide,	
nie	je	zrejme	bezúspešný,	to	znamená,	
že	 nejde	 o	 vec,	 s	 ktorou	 žiadateľ															
v	zmysle	platných	právnych	predpisov	
nemôže	pred	súdom	uspieť.	A	do	tre-
tice	–	hodnota	sporu	je	vyššia	ako	hod-
nota	minimálnej	mzdy,	pričom	sa	táto	
podmienka	považuje	za	splnenú	v	prı-́
padoch,	keď	hodnotu	sporu	nemožno	
vyčıśliť	v	peniazoch,	naprıḱlad	zvere-
nie	dieťaťa	do	osobnej	starostlivosti.

Kde	a	kedy	začali

U� lohou	 Centra	 právnej	 pomoci	 je	
poskytovanie	právnej	pomoci	 ľuďom,	
ktorı	́si	ju	nemôžu	zabezpečiť	sami.	Ide	
často	o	ľudı,́	ktorých	prıj́my	sú	také	nıź-
ke,	že	si	nemôžu	dovoliť	ani	vycestovať	
za	 radou	 do	 vzdialenejšieho	mesta	 a	
preto	sa	Centrum	snažı	́prıśť	k	nim	bliž-
šie	a	 to	aj	prostrednıćtvom	otvárania	
nových	konzultačných	pracovıśk.

Centrum	 dúfa,	 že	 otvorenıḿ	 konzul-
tačného	pracoviska	v	Giraltovciach	sa	

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci 

začalo poskytovať služby pre obyvateľov regiónu

aj v Giraltovciach 
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informácia	o	jeho	existencii	a	činnosti	
rozšıŕi	viac	medzi	ľuďmi	a	potom	budú	
vedieť,	na	koho	sa	v	prıṕade	potreby	
obrátiť.

Konzultačné	pracovisko	v	Giraltov-
ciach	má	svoju	kanceláriu	v	budove	
mestského	úradu	na	2.	poschodí.	

Na	 konzultáciu	 je	 vhodné	 si	 priniesť	
doklady	 k	 právnej	 stránke	 veci,	 aby	
právnik	mohol	poskytnúť	čo	najpres-
nejšiu	 právnu	 radu.	 Pri	 konzultácii	
právnik	 neskúma	 prı́jmovú	 situáciu	
klienta.	 Tá	 sa	 skúma	 v	 prı́pade,	 že	
klient	 požiada	 o	 poskytnutie	 právnej	
pomoci	pıśomne,	na	predpıśanom	for-
mulári.	 Konzultácia	 trvá	 maximálne	
jednu	hodinu	 a	 je	 podľa	 zákona	 spo-
platnená	sumou	4,50	eura.	Na	konzul-
táciu	 nie	 je	 potrebné	 sa	 dopredu	
objednať.

ČO	JE	CENTRUM	PRÁVNEJ	POMOCI

S	 cieľom	 zabezpečiť	 základné	 právo	
občanov,	t.	 j.	prıśtup	k	spravodlivosti,	
bolo	pre	ľudı	́v	materiálnej	núdzi,	ktorı	́
pre 	 nedostatok	 prostriedkov	 a	
majetku	 nemôžu	 využıv́ať	 komerčné	
právne	 služby,	 vytvorené	 Centrum	
právnej	pomoci.

Centrum	právnej	pomoci	je	právnická	
osoba	zriadená	zákonom	č.	327/2005	
Z.	z.	o	poskytovanı	́právnej	pomoci	oso-
bám	v	materiálnej	núdzi,	ktorej	cieľom	
je	zlepšovanie	prístupu		k	spravodli-
vosti	pre	ľudí	v	materiálnej	núdzi,	t.	
j.	 pre	 tých	 ľudı,́	 ktorı	́ pre	 nedostatok	
prostriedkov	nemôžu	využıv́ať	existu-
júce	právne	služby.	

Myšlienka	bezplatnej	právnej	pomoci	
sociálne	odkázaným	občanom	vychá-
dza	 z	 článku	 47	 ods.	 2	 U� stavy	 SR:	

"Každý	má	právo	na	právnu	pomoc		
v	 konaní	 pred	 súdmi,	 inými	 štát-
nymi	orgánmi	alebo	orgánmi	verej-
nej	správy	od	začiatku	konania	a	to	
za	podmienok	ustanovených	 záko-
nom."	 U� lohou	 a	 poslanı́m	 Centra	 je	
poskytovať	 právnu	 pomoc	 ľuďom														
v	 materiálnej	 núdzi,	 ktorı	́ potrebujú	
odbornú	právnu	pomoc,	no	nemôžu	si	
ju	dovoliť.	

Centrum	 právnej	 pomoci	 poskytuje	
právnu	pomoc	vo	veciach	občiansko-
právnych,	 rodinnoprávnych,	 pracov-
noprávnych,	 obchodnoprávnych,															
v	konaniach	o	oddlženı,́	v	konanı	́	pred	
súdom	 v	 správnom	 súdnictve	 a																			
v	 týchto	 veciach	 aj	 v	 konanı́	 pred	
U� stavným	súdom	SR.	

Kontakt	 na	 kanceláriu	 Svidník:		
Sovietskych	hrdinov	102,	089	01	Svid-
nıḱ	(budova	Okresného	úradu	vo	Svid-
nıḱu,	 prıźemie,	 č.	 d.	 87),	 telefonický	
kontakt:	054	242	00	81,	0917	204	751,	
0650	105	100,	alebo	e-mail:	info.sk@-
centrumpravnejpomoci.sk.	 Všetky	
informácie	 o	 Centre	 právnej	 pomoci							
sú	dostupné	na	jeho	webstránke:	

www.centrumpravnejpomoci.sk.

				KONZULTAČNÉ	DNI

NOVEMBER	–	DECEMBER	2018

13.	11.	2018	(utorok)

11.	12.	2018	(utorok)

Vždy	v	čase	od	9.00	do	15.00	hod.

V	prıṕade	potreby	nás	kontaktujte

na	tel.	č.	054	242	00	81,	

0650	105	100,	0917	204	751.

info.sk@centrumpravnejpomoci.sk
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Vysievame	koreňovú	zeleninu

Väčšina	pestovateľov	ponecháva	výsev	
koreňovej	zeleniny	na	jar,	ale	ten,	kto	to	
skúsil	si	veľmi	pochvaľuje	skoré	zbery	
v	 druhom	 roku.	 Výsevom	 mrkvy	 a	
petržlenu	sa	vyhneme	problémom	pri	
klıč́enı	́v	jari.	Musıḿe	ale	dávať	pozor,	
aby	osivo	nevyklıč́ilo	pred	zimou,	ale	až	
skoro	na	jar.

Prihŕňame	mrazuvzdornú	zeleninu

Keď	 máme	 na	 záhonoch	 zeleninu	
určenú	k	prezimovaniu	ako	ružičkový	
kel,	 pór	 a	 kel	 kučeravý,	 oplatı́	 sa	
rastliny	 chrániť,	 proti	 holomrázom,	
stačı	́dôkladné	nahrnutie	zeleniny.

Odstraňujeme	kvety	ruží

Keď	 ostali	 na	 kroch	 ružı	́ odkvitnuté	
kvety,	 je	 vhodná	 doba,	 aby	 sme	 ich	
odstránili,	výhonky	skrátime	asi	o	polo-
vicu	 a	 časť	 nad	 zemou	 dobre	 prihr-
nieme	kompostom.

Kontrolujeme	uskladnenú	zeleninu

Nahnitú	 zeleninu	 ihneď	 oddelı́me.	
Každý	 deň,	 keď	 nemrzne,	 využıv́ame	
na	 dôkladné	 vetranie.	 Pri	 ovocı,́	 keď	
nemôžeme	dosiahnuť	teplotu	pod	5	C,	
ani	odpovedajúcu	vlhkosť,	pomôžeme	
si	prekrytıḿ	debničiek	s	ovocıḿ	fóliou.

Ak	 nie	 je	 zamrznutá	 pôda	 môžete	
vysievať	mrkvu,	 paštrnák	 a	 petržlen.	
Ak	 sú	 dobré	 podmienky	 ešte	 vysá-
dzajte	 okrasné	 aj	 ovocné	 listnáče.									

Po	 poslednom	
kosenı́	 trávni-
ka,	keď	pozbie-
rate	 aj 	 napa-
d a n é 	 l ı́ s t i e ,	
kosačku	 vyčistite	 a	 uložte	 na	 suché	
miesto.	 Uzatvorte	 prı́vod	 vody	 na	
záhradu.	 Posledné	 sťahovanie	 mobil-
nej	zelene	ako	tvrdolisté	a	subtropické	
okrasné	dreviny.		Je	čas	rýľovania	zele-
ninových	 a	 kvetinových	 záhonov.	
Rýľujte	 na	 hrubo	 vo	 veľkých	 kusoch,	
hrudy	 rozdrvı́	 mráz.	 Aj	 v	 novembri	
môže	 vaša	 záhrada	 ponúknuť	 pekné	
scenérie.	 Potešı	́ pohľad	 na	 vyfarbené	
jesenné	plody	i	kvietky	vresov.	

Rozsvietená	sviečka	a	fotoalbum	pred-
kov,	 spomıńanie	 pri	 šálke	 šıṕkového	
čaju	 s	 lyžicou	 malinového	 džemu	
patria	k	večernému	posedeniu	pri	prı-́
ležitosti	 sviatku	 zosnulých.	 S� ı́pky	 sa	
zberajú	 na	 prelome	 septembra	 a	
októbra	za	suchého	počasia.	Obsah	vita-
mıńu	 C	 stúpa	 až	 do	 začiatku	 zrelosti	
(plody	sú	vyfarbené,	ale	tvrdé),	potom	
klesá.	 Najvhodnejšia	 teplota	 na	 suše-
nie	je	60	až	80°C.	C�aj	zvyšuje	odolnosť	
voči	 chrı́pke	 a	 pomáha	 proti	 zápalu	
močových	 ciest.	 Novembrové	 mäkké	
šıṕky	 sú	 základom	 výborného	 šıṕko-
vého	vıńa.

	Ľubomír	Krupa

November v záhradke 

NARODILI SA:

 Emma Vlčková  Jozef Šivák       Tamara Kurejová	

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie ich dieťatka             
prinesie do rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

ZPOZ
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Zuzana Brenišová

Andrej Mikula

Mária Končarová

Mária Paľová

Anna Partilová

Jozef Vaňuš

Mária Gajdošová

Terézia Jurčová

Jozef Končár

Agnesa Drabová

Anna Imrichová

Milan Kostik

Božena Hajdová

Ing. Jaroslav Harajda

Jozef Jacko

Marta Janošková

Gabriela Kurejová

František Maťaš

František Schvarz

Jozef Šimoňak

PhDr. Blanka Vaľovská

Ján Hlavinka

Stanislav Mesarč

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. 

Svoje životné jubileá v mesiaci NOVEMBER oslávia:

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Michal Cap    1940   30.09.2018

Mária Bednárová  1957   12.10.2018

Ján Kobulnický   1957   24.10.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

MANŽELSTVO UZAVRELI:

  JUDr. Miroslav Rubis a   Marcela Šebová 

  Ing. Martin Paľa   a   Katarína Cibuľková

  Tomáš Kočiš   a   Jana Tkáčová

  Patrik Repka    a   Veronika Košťálová

  Mgr.art. Erik Chrzan  a   Mgr. Mária Digoňová

  Peter Paľa    a   Miroslava Kundrová 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý 
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní život-

ným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je 
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová
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ŠPORT

Oznamujeme čitateľom, že do platnosti vstúpil nový zákon o ochrane 
osobných údajov č. 18/2018 Z. z., ktorý zároveň zohľadňuje požiadavky 
nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ (GDPR - General Data 
Protection Regulation) a z tohto dôvodu rubrika ZPOZ bude publiko-
vaná v mesačníku Spravodajca v inej forme a to v súlade s ustanove-
niami zákona.	

TRÉNERSKA ZMENA V SLOVANE
Prebiehajúci	 ročnıḱ	 najvyššej	 regio-
nálnej	súťaže	je	jedným	z	najťažšıćh	a	
najdramatickejšıćh	za	posledné	roky.	
Veľká	 kvalita	 postavila	 proti	 sebe	
dvoch	 favoritov	 FC	 Košice	 a	 Vranov.	
Tıt́o	súťažia	aj	na	diaľku	a	zo	zápasov	
odchádzajú	 ako	 vıť́azi.	 Lepšie	 sú	 na	
tom	 Koši čania, 	 pretože	 Vranov	
zakopol	 práve	 v	 Giraltovciach.													
O	udržanie	bojuje	oveľa	viac	tıḿov	a	tı	́
sa	 neustále	 pozerajú	 na	 výsledky	
východniarov	v	II.	lige.	Tie	sú	v	súčas-
nosti	mizerné	a	neveštia	nič	dobrého.	
Nečudo,veď	posledné	štyri	priečky	sú	
okupované	 práve	 klubmi	 z	 nášho	
regiónu	a	zaručujú	istý	zostup	do	III.	
ligy.	 MFK	 Slovan	 sa	 tak	 chtiac-
nechtiac	 po	 rokoch	 znova	 zaplietol		
do	 boja	 o	 záchranu.	 Jeho	 výsledky	
nebol i 	 uspokoj ivé 	 a 	 tak	 doš lo																
k	výmene	trénera	po	zápase	v	Gelnici.	
Patrika	 Partilu	 vystriedal	 Ľubomı́r	
Puhák.	 K	 tejto	 udalosti	 nám	 podal	
vysvetlenie	 manažér	 klubu	 Jozef	
Mati:	 "	 Vstup	 do	 súťaže	 sme	 mali	
veľmi	zlý.	Prehrali	sme	 šesť	zápasov									
v	rade	a	dokonca	sme	ani	raz	nepreko-
nali	brankárov	našich	súperov.V	sna	

preru š i ť 	 s é r iu 	 nepr iazn iv ých	
výsledkov	 sme	 naše	 ďalšie	 účinko-
vanie	 podmienili	 ziskom	 dvanástich	
bodov.	Z� iaľ,to	sa	nenapnilo,	aj	keď	tri	
výhry	 po	 sebe	 nám	pomohli.	 Potom	
však	 prišli	 dve	 zbytočné	 prehry	 v	
B.N.Vsi	a	Gelnici.	V	týchto	"šesťbodo-
vých"	súbojoch	sme	mali	jednoznačne	
bodovať.	Obaja	súperi	boli	slabšı	́ako	
my	a	predsa	dokázali	s	nami	zıśkať	po	
tri	 body.	 Práve	 tie	 dve	 prehry	 boli										
pre	vedenie	klubu	veľkým	sklamanıḿ	
a	v	snahe	prebudiť	mužstvo	pred	záve-
rečnou	 sériou	 jesenných	 zápasov	 sa	
rozhodlo	 pre	 túto	 trénersku	 zmenu.	
Patrikovi	Partilovi	ďakujeme	za	odve-
denú	 prácu..On	 zostane	 v	 klube	 ako	
hráč	 a	 sme	presvedčenı,́že	bude	pre	
kolektı́v	 oporou.	 Pre	 Ľubomı́ra	
Puháka	sme	sa	zhodli	preto,	 lebo	už								
v	 Giraltovciach	 trénoval	 v	 rokoch	
2008-2011	 a	 odviedol	 veľmi	 dobré	
služby,	ktoré	sa	odzrkadlili	v	dobrých	
výsledkoch	 i	 v	 umiestnenı́.	 To	 isté	
očákavame	 aj	 teraz	 a	 verı́me,že	
spoločnými	silami	III.	ligu	v	neuveri-
teľne	ťažkom	ročnıḱu	uhájime."

Tréner	 Ľubomı́r	 Puhák	 sa	 s	 muž-					
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Tomko	Stanislav,	koordinátor	MsVL		

MsVL v Giraltovciach začína písať už svoj 27. ročník 
16.	 10.	 2018	 odštartoval	 27.	 ročnıḱ	
MsVL	v	Giraltovciach	svojimi	prvými	
zápasmi.	V	 tomto	 roku	 sa	do	 súťaže			
zapojilo	 11	 družstiev:	 ZS� 	 Giraltovce,	
Gymnázium,	 VaV	 Prešov,	 Kurima,	
BTH,	 Kórea,	 Old	 boys,	 Zorničky,	
Chlista,	Veteráni	a	OVK	Tatran	Kračú-
novce.	Hracie	dni	sú	utorok,	streda	a	
štvrtok.	 Začiatky	 prvých	 zápasov	 sú	
stanovené	na	17.30	a	vo	štvrtok	18.00	
hod.

Hrá	sa	v	obdobı	́jeseň	2018	–	jar	2019.	
Jesenná	 časť	 sa	 končı́	 17.	 1.	 2019,								

po	 nej	 nasleduje	 týždňový	 prestu-
pový	termıń	a	 	súťaž	pokračuje	odve-
tami.	Titul	obhajuje	Kurima.

Výsledky		v	1.	kole:

	VaV	–	ZS� 			3:0											(25:9,	25:8,	25:10)

Kurima	–	BTH		3:0
(25:17,	25:15,	25:18)

Gymnázium	–	Kórea		1:3	
(20:25,	20:25,	32:30,	15:25)

Old	boys	–	Zorničky		3:1	
(25:13,	25:14,	24:26,	25:19)

Veteráni	–	Chlista		0:3		
(25:27,	19:25,	15:25)

stvom	musel	zoznamovať	za	pochodu	
a	prvé	dva	zápasy	pod	jeho	vedenıḿ	
ho	 neuspokojili.	 Prehry	 v	 Sp.N.Vsi										
i	doma	s	Humenným	mrzeli	o	to	viac,	
že	 jeho	 zverenci	 mohli	 bodovať													
v	obidvoch.	Krajšiu	 tvár	však	Slovan	
ukázal	 proti	 obidvom	 favoritom	
súťaže.	 Proti	 Vranovu	 si	 fanúšikovia	
zaspomıńali	na	staré	časy	a	vıť́azstvo	

2:1	po	heroickom	výkone	ich	hreje	aj	
dnes.	 S	 Košičanmi	 to	 tiež	 nebolo	
beznádejné,	 ale	 FC	Košice	má	 veľkú	
kvalitu	 i	 skúsenosti,ktoré	 rozhodli	 o	
výhre	 hostı́.	 Slovan	 limituje	 úzky	
káder	i		neskúsenosť	mladých	hráčov.	
To	sa	však	dá	vylepšiť.

Miroslav	Deutsch
Článok	neprešiel	jazykovou	úpravou.






