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Konečne	 -	 alebo	 zasa	 -	 tu	máme	 jar.							
Po	 tejto	 nie	 a	 nie	 končiacej	 sa	 zime	
môže	 asi	 väčšina	 z	 nás	 povedať	 -	
konečne.	A	to	už	čıt́ate	štvrtý	úvodnıḱ	
v	tomto	roku.	Začıńa	sa	mesiac	aprıĺ	
jeho	pomenovanie	pochádza	pravde-
podobne	z	latinského	slova	Aprilis	–	
čo	znamená	otvoriť.

A	 to	 je	 celkom	 prı́značné	 pre	 toto	
obdobie,	 kedy	 slávime	 veľkonočné	
sviatky,	 kedy	 sa	 prı́roda	 prebúdza,	
otvárajú	 sa	puky	kvetov,	otvárajú	 sa	
okná,	pretože	slnko	je	priateľskejšie	a	
vzduch	už	nie	je	mrazivý,	je	tak	jarne	
voňavý.	To	všetko	na	nás	vplýva	a	tak	
sa	otvárame	aj	my.	Vitamıń	v	podobe	
slnka	nám	dodáva	energiu,	silu	a	chuť	
začať	odznova.	V	tomto	čıśle	sa	opäť	
dočı́tate	 koľko	 aktivı́t	 a	 úspechov	
uskutočnili	naše	školy,	naši	športovci,	
či	 aké	 rozhodnutia	 urobili	 naši	

poslanci,	čo	prináša	so	sebou	život	na	
ulici,	 aká	 je	 naša	 mestská	 knižnica,	
ktorá	 už	 dlhé	 roky	 pôsobı	́ v	 centre	
mesta,	 no	 nie	 všetci	 to	 ešte	 vedia.								
No	 môžete	 sa	 pokochať	 aj	 fotogra-
fiami	 z	 krásnej	 jarno-veľkonočnej	
výstavy,	 ktorú	 pre	 vás	 pripravilo	
mesto	v	spolupráci	so	školami	a	orga-
nizáciami	nášho	mesta.	Pokojný	život	
okorenili	 aj	 krimi	 udalosti	 a	 tiež	 sa	
dozviete	 kde	 všade	 vo	 svete	 nás	
reprezentujú	naši	rodáci.

Verıḿ,	 že	sa	pri	 čıt́anı	́nasledujúcich	
riadkov	 či	 strán	 možno	 ocitnete												
s	 našim	 Spravodajcom	 aj	 vonku													
na	lavičke,	len	si	dajte	pozor,	pretože	
aprı́l	 je	 v	 počası́	 bláznivý	 a	 neroz-
hodný.	

Prijemné	 začı́najúce	 jarné	 dni	 plné	
slnka	a	energie	vám	praje	

Michaela Marcinová 

Milí	čitatelia!		
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12.	 marca	 2018	 sa	 konalo	
mestské	 zastupiteľstvo	 za		
prıt́omnosti	 	 10	 poslancov.		
V	 poobedňajšı́ch	 hodinách	
sa	začal	viac	ako	4-hodinový	
maratón	20	bodov.	

Rokovanie	 	 ako	 obvykle	
viedol	primátor	mesta.	Po	otvorenı	́a	
splnenı	́všetkých	náležitostı,́	ktoré	si	
zastupiteľstvo	 vyžaduje,	 predložil	
primátor	 mesta	 žiadosť	 Základnej	
školy	 v	 Giraltovciach	 doručenú												
v	 pı́somnej	 forme.	 Ide	 o	 zriadenie		
centra	 voľného	 času	 pri	 základnej	
škole.	 Jeho	 štatutárnym	 zástupcom	
by	mal	byť	riaditeľ	ZS� ,		takže	by	mal	aj	
zodpovedať	 za	 jeho	 koncepciu,	
činnosť	 a	 hospodárenie.	 Prı́tomný	
riaditeľ	bol	oboznámený	aj	s	faktom,	
že 	 mesto 	 bude	 prispievať 	 len														
na	 žiakov,	ktorı	́ sú	priamo	z	Giralto-
viec.	 	 S�kola	 si	 je	 toho	 vedomá	 a	 tak	
oslovı	́ aj	 okolité	 obce	 s	 návrhom	 na	
spoluprácu.	Bude	to	ťažké,	ale	podľa	
vıźie	riaditeľa	sa	škola	o	to	pokúsi,	aby	
aj 	 deti 	 dochádzaj úce	 do	 školy																					
z	 územia	 mimo	 Giraltoviec	 mohli	
využıv́ať	služby	plánovaného	centra.	
Poslanci	 hlasovali	 o	 schválenı	́ vyra-
denia	CVC� ,	Fučıḱova	5,	zo	siete	škôl	a	
školských	 zariadenı	́ k	 30.	 6.	 2018	 a	
hlasovali	zároveň	aj	o	schválenı	́zara-
denia	 CVC� 	 pri	 ZS� 	 v	 Giraltovciach												
na	Budovateľskej	ulici	do	spomıńanej	
siete	k	 termıńu	01.	09.	2018.	Hlaso-
valo	 sa	 aj	 o	 odporúčanı	́ zabezpečiť	

všetky	 právne	 úkony	 súvi-
s i a c e 	 s o 	 s c hv á l e n ý m i	
zmenami.	Za	návrh	hlasovali	
všetci	prıt́omnı	́poslanci.	

Dôležitým	 bodom	 zastupi-
teľstva	 bola	 informácia	 o	
predaji	bývalej	budovy	mest-

skej	knižnice,	o	ktorý	sa	mesto	snažı	́
už	dlhšie.	Ponúklo	predmetné	nehnu-
teľnosti	 na	 predaj	 prostrednı́ctvom	
realitnej	 kancelárie	 tvojmakler.sk,	
s.r.o.,	Prešov	a	na	ponuku	zareagoval	
záujemca,	ktorý	ponúkol	cenu	35	000	
eur.	Mestské	zastupiteľstvo	schválilo	
predaj	 nehnuteľnostı́,	 budovy	 súp.	
čıślo	158,	pozemku	na	parcele	C	KN	č.	
269,	 zastavané	 plochy	 a	 nádvoria	 a	
pozemku	 na	 parcele	 C	 KN	 č.	 270,	
záhrady	 s	 výmerou	 487	 m2,	 ako	
prı́pad	 osobitného	 zreteľa	 trojpäťi-
novou	 väčšinou	 všetkých	 poslancov									
v	prospech	Petra	Kacvinského,	bytom	
Kračúnovce.	

Bod	č.	5.	Záverečný	účet	mesta	Giral-
tovce	za	rok	2017	predložila	vedúca	
finančného	 oddelenia	 Ing.	 Iveta	
Kurčová.	 Základný	 nástroj	 finanč-
ného	 hospodárenia	 mesta	 bol	 jeho	
rozpočet	na	rok	2017	schválený	MsZ	
13.	12.	2016.	Rozpočet	bol	v	priebehu	
roka	 štyrikrát	 upravený.	 Primátor	
mesta	 si	 uplatnil	 právo	 úpravy	
rozpočtu	 jedenkrát.	 Po	 poslednej	
úprave	 bol	 rozpočet	 mesta	 v	 prı́j-
movej	časti	vo	výške	6	284	875	eur	a	
vo	 výdavkovej 	 6 	 278	 821	 eur.													
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Mgr.	 Jozef	 Kozák,	 hlavný	 kontrolór	
mesta,	 predložil	 stanovisko	 k	 záve-
rečnému	účtu	za	rok	2017,	v	ktorého	
závere	 ho	 odporúča	 schváliť	 bez	
výhrad.	Takéto	stanovisko	bolo	dané	
aj	 v	 správe	 nezávislého	 audı́tora.	
Poslanec	Z� ulták	a	Ing.	Schrenk	požia-
dali	 vedúcu	 finančného	 oddelenia	 o	
predloženie	 podrobného	 prehľadu	
neuhradených	faktúr	Mesta	na	nasle-
dujúcom	zasadanı	́MsZ.	MsZ	schválilo	
záverečný	 účet	 za	 rok	 2017	 bez	
výhrad.	Za	schválenie	hlasovali	všetci	
poslanci.	 Nasledovala	 diskusia	 o	
úprave	rozpočtu	mesta	na	rok	2018.	

Poslanec	 Harajda	 chcel	 doplniť	 ešte	
jednu	 úpravu	a	 to	o	vyčlenenie	min.											
1	 500	 eur	 na	 podporu	 športu.	
Primátor	mesta	navrhol	ušetriť	 túto	
sumu	 v	 rámci	 položky	 projektová	
prıṕrava.	To	sa	pozdávalo	aj	poslan-
covi	 Schrenkovi,	 ktorý	 by	 v	 položke	
projektovej	prıṕravy	ušetril	1	000	eur.	
A	 tak	 poslanci	 hlasovali	 o	 znı́ženı	́
rozpočtu	 o	 1	 000	 eur	 v	 položke	
projektovej	 prı́pravy	 a	 zvýšenı	́
rozpočtu	 o	 1	 000	 eur	 pre	 dotácie													
z	 rozpočtu	 mesta	 na	 základe	 VZN								
č.	 2/2016.	 Za	 tento	 návrh	 hlasovali	
všetci	prıt́omnı	́poslanci.
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Na	 základe	 tohto	 hlasovania	 bolo	
možné	 	 pristúpiť	 k	 	 prerokovaniu	
ž iadostı́ 	 o	 poskytnutie	 dotácie																	
z	 rozpočtu	 mesta	 v	 roku	 2018	 v	
zmysle	VZN	č.	2/2016	o	podmienkach	
poskytovania	 dotáciı́	 z	 rozpočtu	
mesta	 Giraltovce.	 Celková	 rozpočto-
vaná	čiastka	na	dotácie	pre	rok	2018	
po	 úprave	 	bola	46	000	eur,	celkové	
požadované	 dotácie	 na	 základe	
žiadostı	́ boli	 v	 hodnote	 62	 350	 eur.									
O	dotácie	do	500	eur,	ktoré	schvaľuje	
primátor	mesta,	požiadali	ZO	Sloven-
ského	 C�erveného	 krı́ža,	 ZO	 Sloven-
ského	zväzu	včelárov,	ZO	Slovenského	
zväzu	záhradkárov	a	ZO	Zväzu	proti-
fašistických	 bojovnıḱov.	 O	 ostatných	
žiadostiach	 muselo	 rozhodnúť	 MsZ.	
Tu	 sú	 jednotlivé	 žiadosti	 a	 návrhy:	
MFK	 Slovan	 Giraltovce:	 35	 000	 eur;	
primátor	 mesta,	 finančná	 komisia	 a	
mestská	 rada	 odporučili	 schváliť	
dotáciu	vo	výške	29	000	eur,	športová	
komisia		dotáciu	vo	výške	29	200	eur.			
Tenisový	 klub	 ISKRA:	 1	 500	 eur;	
primátor	 mesta,	 finančná	 komisia,	
športová	komisia	i	mestská	rada	odpo-
ručili	schváliť	dotáciu	vo	výške	1	300	
eur.	TJ	SOKOL:	10	000	eur;	primátor	
mesta	 a	 finančná	 komisia	 navrhli	
dotáciu	vo	výške	6	500	eur,	športová	
komisia	 a	 mestská	 rada	 vo	 výške										
7	000	eur.	DHZ		Giraltovce:	2	700	eur;	
primátor	 mesta,	 finančná	 komisia,	
športová	komisia	i	mestská	rada	odpo-
ručili	 schváliť	 2	 000	 eur.	 Mestský	
boxerský	 klub:	 8	 450	 eur;	 primátor	
mesta,	 finančná	 komisia	 a	 mestská	
rada	 odporučili	 schváliť	 dotáciu											
vo	výške	3	300	eur,	športová	komisia	

odporučila	3	500	eur.	 CFT	Academy	
Slovakia:	1	000	eur;	primátor	mesta,	
finančná	 komisia	 a	 mestská	 rada	
odporučili	 schváliť	dotáciu	vo	výške									
0	 eur,	 mestská	 rada	 odporučila	
schváliť	 dotáciu	 vo	 výške	 300	 eur.		
Jednota	 dôchodcov	 Slovenska,	 MsO	
Giraltovce:	 1	 000	 eur;	 primátor	
mesta,	 finančná	 komisia	 a	 mestská	
rada	 odporučili	 schváliť	 dotáciu									
vo	výške	1	000	eur,	športová	komisia	
dotáciu	 vo	 výške	 900	 eur.	 U� zemný	
spolok	 SC� K	 Svidnı́k:	 1	 500	 eur;	
primátor	 mesta	 a	 finančná	 komisia	
odporučili	 schváliť	dotáciu	vo	výške	
800	 eur,	 mestská	 rada	 odporučila	
schváliť	dotáciu	vo	výške	0	eur	a	 to							
z	dôvodu,	že	dotácia	bola	požadovaná	
na	dofinancovanie	štvorkolky,	ktorou	
sú	 vybavenı́	 aj	 naši	 profesionálni	
hasiči.		

Po	vypočutı	́si	jednotlivých	žiadostı	́a	
odporúčanı	́začali	poslanci	prerozde-
ľovať	ešte	ušetrenú	tisıćku	z	rozpočtu.		
Nie	veľká	suma	1	000	eur	sa	v	posla-
neckých	návrhoch	väčšinou	rozdeľo-
vala	 pre	 organizácie	 so	 športovým	
zameranı́m. 	 Všetky	 poslanecké	
n ávrhy	 v 	 konečnom	 hlasovanı	́
neprešli.	 Opätovný	 návrh	 poslanca	
Harajdu	však	dostal	nakoniec	zelenú.	
MsZ	 v	 konečnej	 verzii	 schválilo	
dotácie	 pre	 rok	 2018	 takto:	 MFK	
Slovan	 Giraltovce	 -	 29	 300	 eur,	 TJ	
Sokol	 –	7	700	eur,	DHZ	Giraltovce	 –										
2	 000	 eur,	 Tenisový	 klub	 ISKRA	 –											
1	 300	 eur,	Mestský	 boxerský	 klub	 –									
3	 300	 eur,	 CFT	 Academy	 Slovakia	 –	
300	 eur,	 Jednota	 dôchodcov	 Sloven-
ska,	MsO	Giraltovce	–		1	000	eur.	
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Po	dotáciách	a	ďalšıćh	bodoch	nasle-
dovalo	 predloženie	 štúdie	 využitia	
ko ž i a r s k yc h 	 z ávo d ov 	 f i r m o u	
MEDIKAL	 KATAJANA,	 s.	 r.	 o.	 O	 tejto	
štúdii	 informoval	 	 Ing.	 Emil	 Mati,	
keďže	sa	vlastnıći	firmy	osobne	zastu-
piteľstva	 nezúčastnili.	 Vlastnı́kmi	
bývalých	 závodov	 sú	 v	 súčasnosti											
D.	Korbová	a	J.	Korba.	Predložili	MsZ	
návrh	na	zmenu	využitia	kožiarskych	
závodov,	 zatiaľ	 len	 v	 štúdii,	 tak,	 že	
navrhujú	 na	 účely	 bývania,	 resp.	
ubytovania	 administratı́vnu	 časť	
závodu.	Prıźemie	sa	bude	využıv́ať	na	
obchod	 a	 služby,	 1.	 a	 2.	 poschodie	
chcú	využiť	na	bývanie	v	 jednoizbo-
vých	bytoch	s	výmerou	17	m²	v	počte	
56	 bytových	 jednotiek.	 Ing.	 Mati	
podotkol,	 že	 závažnosť	 tohto	 doku-
mentu	 prináša	 so	 sebou	 aj	 zmenu	
územného	 plánu.	 Primátor	 mesta	
tlmočil	žiadosť	mestskej	rady	o	stano-
v i s ko 	 ko m i s i e 	 v ý s t av by, 	 a k é	
podmienky	 má	 spl�ňať	 jednoizbový	
byt.	 „Je	 potrebné	 zmeniť	 územný	
plán,	 kde	 by	 táto	 priemyselná	 zóna	
bola	 prekvalifikovaná	 na	 obytnú	
zónu,	 no	 mali	 by	 sme	 žiadať,	 aby	
nebola	 riešená	 len	 časť	 budovy,	 ale	

celá	budova.	My	sa	nebránime	roko-
vaniu	 a	 otvoreniu	 územného	 plánu,	
ale	 musı́	 to	 byť	 komplexne	 pripra-
vená	 štúdia	 celej	 budovy,“	 reagoval	
primátor	 mesta. 	 O	 tomto	 bode	
prebehla	diskusia,	v	závere	ktorej	sa	
poslanci	 zhodli	 majiteľom	 na	 ich	
žiadosť	 odpovedať,	 že	 MsZ	 zatiaľ	
nesúhlası	́so	zmenou	účelu	z	hnedého	
parku	 na	 	 bývanie	 a	 Mgr.	 Ján	 Rubis	
uložil	Ing.	Emilovi	Matimu,	vedúcemu	
oddelenia	 výstavby	 a	 regionálneho	
rozvoja,	obnoviť	územný	plán	mesta,	
začať	rokovania	a	zadefinovať	požia-
davky	 v	 spolupráci	 s	 komisiou	
výstavby.	

V	interpeláciách	poslancov	boli	inter-
pretované 	 rôzne	 požiadavky	 a	
postrehy	občanov.		Všetky	boli	zazna-
menané	a	postúpené	kompetentným	
a	sú	v	štádiu	riešenia.	

Bližšie	 a	 konkrétnejšie	 informácie	 o	
rokovanı́	 MsZ	 sú	 k	 dispozı́cii	 na	
stránke	 mesta,	 kde	 je,	 ako	 obvykle,	
uverejnená	celá	podrobná	zápisnica.	

Text:M.	Marcinová,	foto:	M.	Osifová

V Giraltovciach hľadali nové
SPEVÁCKE TALENTY 

V	 zasadačke	 Mestského	 úradu											
v	 Giraltovciach	 sa	 uskutočnila	
tohtoročná	 prehliadka	 mladých	
talentov	 Detský	 festival	 ľudovej	
hudby.	 Zúčastnili	 sa	 ho	 detské	

kolektívy	a	sólisti	pôsobiaci	v	okre-
soch	Svidník	a	Stropkov.

Organizovalo	 ju	 Podduklianske											
osvetové	 stredisko	 vo	 Svidnı́ku														
v	 spolupráci	 s	 Mestom	 Giraltovce	 a	
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Prešovským	 samosprávnym	 krajom.	
Do	 súťaže	 boli	 prihlásenı	́ súťažiaci,	
ktorı́	 sa	 zaoberajú	 interpretáciou	
hudobného	 folklóru.	 Dostali	 tak	
šancu 	 post úp iť 	 na 	 ce lo š t á tnu	
prehliadku	 Vidiečanova	 Habovka.	
„Poslanıḿ	podujatia	je	podporovať	a	
rozvı́jať	 u	 detı́	 lásku	 k	 folklóru	 a	
podnecovať	 ich	 k	 aktıv́nej	 činnosti										
v	 tejto	 oblasti,	 umožniť	 im	 prezen-
tovať	výsledky	svojej	práce	na	verej-
nosti	a	konfrontovať	ich	s	výsledkami	

iných.	Neoddeliteľná	súčasť	festivalu	
je	 vyhľadávanie	 nových	 muzikant-
ských	a	speváckych	talentov	a	v	nepo-
slednom	 rade	 sprostredkúvanie	
hodnotných	 vystúpenı́	 širšej	 poslu-
cháčskej	 verejnosti,“	 informoval	
pracovnı́k	 POS	 Miroslav	 S� toffa.																				
O	najlepšıćh	 spevákoch	 rozhodovala	
odborná	 porota	 v	 zloženı́:	 Andrea	
Rendošová	 (predsednı́čka),	 Martina	
T�asková	a	Ján	C� ižmár.	

Výsledky
Okres	Stropkov:
kat.	detské	ľudové	hudby:

 ĽH	 ZUS� 	 F.	 Veselého	 –	 strieborné	
pásmo
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kat.	speváci	sólisti/duá:
 Timea	Korpoňová	–	zlaté	pásmo	a	
priamy	postup
 Alexandra	 Jakubčová	–	strieborné	
pásmo
 Damián	Janek	–	strieborné	pásmo
 Slávka	 Dzurjanová	 –	 bronzové	
pásmo
kat.	spevácke	skupiny:
 SS	Kalina	–	zlaté	pásmo	a	priamy	
postup
Okres	Svidník:
kat.	spevácke	skupiny:
 DFS	 Makovička	 –	 zlaté	 pásmo	 a	
priamy	postup
 DFS	 Komanička	 –	 zlaté	 pásmo	 a	
návrh	na	postup

kat.	detské	ľudové	hudby:
 DFS	 Makovička	 –	 zlaté	 pásmo	 a	
priamy	postup
kat.	speváci	sólisti/duá:
 Ľ.	Lukáčová,	D.	G.	Džalajová	–	zlaté	
pásmo	a	priamy	postup
 V.	 Siváková,	 V.	 Ferencová	 –	 zlaté	
pásmo	a	návrh	na	postup
 Juliana	 Vargová	 –	 zlaté	 pásmo	 a	
návrh	na	postup
 Tobias	Jancura	–	zlaté	pásmo
 Daniela	Pipasová	–	zlaté	pásmo
 Katarıńa	Babejová	–	zlaté	pásmo
 Vanesa	Siváková	–	zlaté	pásmo

(osveta.sk)

M:	Cigľárová,	info:	osveta.sk,		
foto:	M.	Osifová

Vo	vestibule	MsU� 	usporiadalo	Mesto	
Giraltovce	 v	 spolupráci	 so	 školami										
v	 meste	 a	 giraltovskými	 organizá-
ciami	Jarnú	-	veľkonočnú	výstavu.

Výstava,	ktorú	každoročne	pripravuje	
kultúrne	 oddelenie	 MsU� 	 na	 čele												
s	 vedúcou	 Máriou	 Osifovou,	 prebie-
hala	pred	sviatkami,	od	konca	marca	
až	 do	 začiatku	 aprıĺa	 (26.	 3.	 –	 6.	 4.	
2018).	 Aj	 v	 tomto	 roku	 prı́jemne	
spestrila	 vchod	 do	 budovy	 giraltov-
ského	 mestského	 úradu.	 Zaujı́mavé	
veľkonočné	 diela	 zhotovili	 šikovné	
ruky	žiakov	a	učiteľov	tunajšıćh	škol-
ských	 inštitúciı́,	 organizáciı́,	 DSS	 či	
našich	seniorov	a	jednotlivcov,	šikov-

Mesto sa „zaodelo“ 
do jarnej atmosféry 

ných	 umelcov.	 Nechýbali	 tradičné	
symboly	 Veľkej	 noci	 ako	 kraslice,	
veľkonočné	 zvieratká	 a	 rôznorodé	
dekorácie	 z	 rozličných	 technı́k	 a	
prıŕodných	 materiálov.	 Každá	 ručná	
práca	 je	 na	 nezaplatenie,	 vytvorená							
z	 lásky	 a	 túto	 „lásku“	 podali	 ďalej	
všetci	 tı́,	 ktorı́	 sa	 o	 usporiadanie	
výstavy	pričinili.	Všetky	výrobky	mali	
svoju	 výpovednú	 hodnotu	 a	 boli	
pastvou	 pre	 oči	 každého	 	 účastnıḱa	
výstavy.	 K	 veľkonočnej	 výzdobe													
v	meste	patria	obrovské,	ručne	vyro-
bené	 kraslice	 pred	 MsU� , 	 ktoré	
zároveň	slúžia	ako	originálny	„pútač“	
na	výstavu.
		Martina	Cigľárová,	foto:	M.	Osifová
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Vo 	 výs t avných 	 p r i e s to ro ch	
Podduklianského	osvetového	stre-
diska	 vo	 Svidníku	 opäť	 zažiarili	
obrazy	 nášho	 výtvarníka	 Mareka	
Zimku.	Výstavu		s	názvom	Môj	svet	
krajiny	a	obrazov	si	mohli	Svidní-
čania	vychutnať	od	22.	2.	do	23.	3.	
2018.

Talentovaný	 maliar	 Marek	 Zimka												
z	Giraltoviec	svojou	tvorbou	po	druhý	
raz	 ohúril	 Svidnı́čanov.	 „Fascinácia	
prıŕodou	 ako	 bezprostredný	 zážitok	
naplno	pretavený	cez	vlastné	emócie	-	
to	 sú	 obrázky	 Mareka	 Zimku.	 Polia,	
lúky,	 lesy,	 vidiecka	 poézia	 Vyšného	
Slavkova,	 ktoré	 zamenil	 za	 mestské	
prostredie	 rodných	 Košı́c , 	 boli	
impulzom	 k	 totálnej	 zmene	 jeho	

života.	 Tu	 vznikali	 prvé	 skice,	 prvé	
maliarske	 pokusy.	 Objavil	 silu	 sveta	
fauny	 a	 flóry,	 krásu	 tvorby,“	 uviedla	
metodička	 POS	 Katarı́na	 Grúsová.	
Marekove	 diela 	 sa	 nachádzajú															
v	 mnohých	 súkromných	 zbierkach	
doma	 i	 v	 zahraničı́.	 Je	 účastnı́kom	
okresných,	 krajských	 a	 celosloven-
ských	 prehliadok	 neprofesionálnej	
výtvarnej	 tvorby.	 „Prıŕodu	mám	rád,	
veľmi	 rád,	 tak	 ju	 stvárňujem	 a	
ukazujem	 ľuďom.	 Považujem	 sa	 za	
vizuálneho	umelca,	maliara	prıŕody	a	
zvierat.	Myslıḿ 	si,	 že	svet	patrı	́nám	
umelcom,	tým,	ktorı	́sú	nimi	srdcom	i	
dušou,“	tvrdı	́Marek.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	osveta.sk

Vo Svidníku opäť vystavoval 

Marek Zimka
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Podduklianske	 osvetové	 stredisko	
vo	 Svidnı́ku	 a	 Mesto	 Stropkov	 –	
odbor	 školstva	 a	 kultúry	 usporia-
dali	20.	februára	2018	druhý	ročnıḱ	
regionálnej	 súťaže	 v	 umeleckom	
prednese	 poézie	 a	 prózy	 pre	 deti	
materských	škôl	s	názvom	Zázračná	
truhlica.	Na	pôde	Múzea	ukrajinskej	
kultúry	 vo	 Svidnı́ku	 sa	
preds tav i lo 	 28 	 de t ı	́							
vo	veku	päť	a	šesť	rokov	
z 	 okresov	 Svidnı́k 	 a	
Stropkov.	 Giraltovskú	
materskú	školu	dôstojne	
reprezentovali	 Adamko	
Partila	a	Emka	C�ernická,	
ktorı	́si	odniesli	diplomy	
s 	 2 . 	 miestom. 	 Veľkú	
radosť	 nám	 však	 urobil	
Matejko	 Jurč.	 Ten	 zaujal	
odbornú	 porotu	 svojı́m	
zaujıḿavým	 prednesom	
p r ó z y 	 S l o n 	 T ó n k o											
od 	 Joze fa 	 Pavlov i č a	
natoľko,	 že	 ho	 ocenila	
nielen	1.	miestom,	ale	aj	
c e n o u 	 a b s o l ú t n e h o	
vıť́aza.	 Z	 tohto	 úspechu	
sa	 tešia	 Matejko,	 jeho	
rodičia,	ale,	samozrejme,	
celá	naša	materská	škola,	
preto	mu	pani	riaditeľka	
odovzdala	pekný	darček	
aj	 v	 škôlke.	 Ešte	 raz	

nášmu	vıť́azovi	všetci	blahoželáme	
a	prajeme	mu	aj	naďalej	veľa	úspe-
chov,	 lebo	 je	 to	 nadaný	 a	 šikovný	
chlapec.	

Magdaléna	Eštoková,	
Materská	škola	v	Giraltovciach	

Matejko vyhral Zázračnú truhlicu Matejko vyhral Zázračnú truhlicu Matejko vyhral Zázračnú truhlicu 
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Začítali	sme	sa...

Marec	 je	 mesiac	 jari,	 ale	 tiež	 je	 i	
mesiac	knihy.	Už	tradične	sme	si	aj	my	
knihy	uctili.	Pri	tejto	prıĺežitosti	žiaci	
siedmych	ročnıḱov	ZS� 	v	Giraltovciach	
v	 piatok	 16.	 marca	 2018	 navštıv́ili	
Okresnú	knižnicu	P.	O.	Hviezdoslava		
v	Prešove.	Veľmi	srdečne	nás	privıt́ala	
riaditeľka	Mgr.	Marta	Skalsková.	Pred-
stavila	 nám	 podujatia,	 ktoré	 pravi-
delne	organizujú,	ale	aj	knihy,	ktoré	sú	
v	 ich	 knižnici	 najpopulárnejšie	 i	
najnovšie.	

Tešıḿe	sa,	že	aj	naši	žiaci	majú	o	knihy	
záujem,	 radi	 a	 často	 čıt́ajú.	 Diskuto-

vali	 sme	 o	 ich	 najobľúbenejšı́ch	
dielach,	 o	 témach,	 ktoré	 v	 nich	
hľadajú.	 Verıḿe,	 že	 záujem	 o	 litera-
túru	sa	nikdy	nestratı,́	lebo	len	knihy	
nás	zoberú	na	bezhraničné	cesty	plné	
fantázie	 a	 zážitkov	 kedykoľvek	 a	
kdekoľvek.					

Aktivity žiakov a učiteľovAktivity žiakov a učiteľov

Základnej školy v Giraltovciach Základnej školy v Giraltovciach 

Aktivity žiakov a učiteľov

Základnej školy v Giraltovciach 

Ôsmaci	na	súde

16.	 3.	 2018	 sa	 ôsmaci	 zúčastnili	
súdneho	pojednávania	na	Okresnom	
súde	 v	 Prešove,	 kde	 mali	 možnosť	
naživo	 zažiť	 atmosféru	 v	 pojedná-

vacej	miestnosti.	Téma	pojednávania	
bola	 sprenevera	 peňazı́.	 Obvinenie	
nepadlo,	 	chýbal	dostatok	dôkazov	a	
taktiež	 sa	 nedostavili	 dvaja	 svedko-
via.	 Pojednávanie	 bolo	 odročené	 na	
iný	termıń.	

Po	 skončenı́	 súdneho	
pojednávania	 prebehla	
krátka	 diskusia	 medzi	
žiakmi	 a	 sudcom,	 ktorý	
im 	 ob j a sn i l 	 p r ı́ p ad	
podrobnejšie	a	vysvetlil	
aj	 dôvod,	 prečo	 nebol	
vynesený	 rozsudok.	Pre	
ž iakov	 to	 bola	 nová	
životná	skúsenosť.	
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Opäť	sme	nesklamali

15.	 marca	 2018	 sa	 uskutočnilo	
školské	kolo	recitačnej	súťaže	Hviez-
doslavov	Kubıń.	Je	to	celoštátna	súťaž	
a	prehliadka	v	umeleckom	prednese	
poézie	a	prózy	detı,́	mládeže	a	dospe-
lých,	 v	 tvorbe	 detských	 recitačných	
kolektıv́ov	a	divadiel	poézie.

Ani	tento	rok	žiaci	nesklamali.	Tu	sú	
výsledky:

I.	kategória:	

1.miesto	–	F.	Maťašová	(4.	A)	–	poézia,	
E.	 M.	 Michlı́ková	 (4.	 A)	 –	 próza,	
2.miesto	–	L.	Vašková	(2.	A)	–	poézia,	
D.	Imrich	(3.	B)	–	próza,	

3.miesto	 –	 S.	 Schrenková	 (3.	 B)	 –	
poézia,	L.	C�urlıḱová	(4.	A)	-	próza

II.	kategória:	

1.	miesto	–	A.	Kmecová	(5.	B)	–	poézia,	
D.	Tchurik	(6.	B)	–	próza,								

2.	miesto	–	S.	Lipinská	(5.	A)	–	poézia,	
S. 	 Marcineková	 (5. 	 B)	 –	 próza,	
3.miesto	 –	 D.	 	 Gdovinová	 (5.	 B)	 –	
poézia,	R.	Havrila	(5.	A)	-	próza

III.	kategória:	

1.	 miesto	 –	 V.	 Kačmárová	 (7.	 B)	 –	
poézia,	K.	Cibuľková	(8.	B)	–	próza

Vı́ťazi	 nás	 budú	 reprezentovať										
na	 okresnom	 kole	 26.	 marca	 2018									
vo	Svidnıḱu.	

Čítajte	si	s	nami

Kniha	–	priateľ	človeka,	tak	aj	my	sme	
si	16.	3.	2018	pozvali	priateľov	do	ZS� 		
v	 Giraltovciach,	 kde	 zaujı́mavou	
formou	 prebiehala	 hodina	 čı́tania.	
Keďže	 sú	 to	 bývalé	 pani	 učiteľky	
prvého	 stupňa,	 tak	 navštıv́ili	 našich	
najmenšıćh	 žiakov.	V	prvom	ročnıḱu	
pani	učiteľka	Gazdičová	čıt́ala	žiakom	
prı́behy	 o	 zvieratkách.	 Na	 čı́tanie													
s	porozumenıḿ	využila	kreslenie	zvie-
ratiek,	 o	 ktorých	 žiakom	 čı́tala.														
V	 závere	 hodiny	 prekvapila	 žiakov	
hádankami.	 Druháci	 sa	 zoznámili										
s	pani	učiteľkou	Polohovou.	Tá	si	pre	
nich	pripravila	knihu	Danka	a	Janka.	
Na	interaktıv́nej	tabuli	mali	možnosť	
pripomenúť	si	autorku	Máriu	D� urıč́-
kovú	a	jej	tvorbu.	Potom	sa	zoznámili	
s	Dankou	a	Jankou.	Na	spätnú	väzbu	
bol	 pripravený	 pracovný	 list.	 Z� iaci	
dokázali	 vypracovať	 odpovede	 na	
otázky	 a	 taktiež	 podľa	 zadania	
vyfarbiť	 oblečenie	 Danky	 a	 Janky.	
Z� iakov	v	obidvoch	 ročnıḱoch	 čıt́anie	
zaujalo,	 hodina	bola	bohatá	 na	 akti-
vity	 a	 oni	 so	 záujmom	 pracovali.													
V	závere	sa	žiaci	kolegyniam	poďako-
vali	jarnou	kytičkou.

Učitelia	ZŠ	v	Giraltovciach
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23.	marec	je	Svetový	deň	meteoroló-
gie.	Slovenský	hydrometeorologický	
ústav	(SHMU� )	umožnil	širokej	verej-
nosti	 v	 tento	deň	 nazrieť	 do	 svojej	
„kuchyne“	 a	 oboznámiť	 záujemcov	
so	 svojou	 činnosťou.	 Aj	 ôsmaci	 a	
deviataci	 so	 svojimi	 triednymi	
učiteľkami	 využili	 túto	 možnosť	 a							
v	rámci	projektu	Erazmus	+		H2O	not	
wasted	navštıv́ili	 pracovisko	 SHMU� 		
v	 Košiciach.	 Ukázali	 nám	 meraciu	
techniku,	historické	meradlá,	publi-
kácie	 SHMU� .	 Predstavili	 nám	 akti-
vity,	 ktoré	 patria	 do	 dištančných	
meranı	́ –	meranie	kvality	ovzdušia,		

meranie	 smogu.	 Prezentovali	 nám	
prácu	 na	 staniciach	 fenologickej	
siete.	 Bonbónik	 bola	 prezentácia											
z	hydrológie,	meteorológie	a	klima-
tológie,	 ktorú	 predniesol	 mediálne	
známy	 meteorológ	 Pavol	 Beránek					
z	 SHMU� 	 z	 Bratislavy.	 Druhá	 naša	
zastávka	v	Košiciach	bola	Botanická	
záhrada	 UPJS� .	 V	 nej	 nás	 sprievod-
ky ň a 	 zav i ed l a 	 do 	 sk l en ı́ kov,																				
v	 ktorých	 rastú	 tropické	 stromy	 a	
rastliny,	ktoré	pre	svoj	život	 	potre-
bujú	veľa	tepla	a	vody.	

	Mgr.	Helena	Semánová

Jarné potulky žiakovJarné potulky žiakov

Súkromnej ZŠ v GiraltovciachSúkromnej ZŠ v Giraltovciach

Jarné potulky žiakov

Súkromnej ZŠ v Giraltovciach

Jarné potulky žiakovJarné potulky žiakov

Súkromnej ZŠ v GiraltovciachSúkromnej ZŠ v Giraltovciach

Jarné potulky žiakov

Súkromnej ZŠ v Giraltovciach

Ten	 istý	 projekt	 očami	 žiačky	
ôsmeho	 ročníka,	 ale	 na	 inom	
mieste	Slovenska...

...	 už	 ráno	 sme	 vyrazili	 do	 Banskej	
Bystrice.	 Cestou	 sme	 dostali	 CLIL	
materiály,	ktoré	sme	mali	počas	celej	
mobility	vypln� ̌ ať.	Po	dlhej	ceste	sme	
prišli	 k	 Tihányiovskému	 kaštieľu.	
Pracovnıći	kaštieľa	nás	veľmi	pekne	
privı́tali	 a	 absolvovali	 sme	 sériu	
zaujıḿavých	 a	 poučných	 worksho-
pov.	 Najviac	 nás	 zaujıḿala	 proble-
matika	 vôd	 a	 fungovanie	 lesa.	 Na	
záver	sme	si	pozreli	náučný	film	Z� ivá	
rieka.	 	 Potom	 sme	 sa	 presunuli	 do	
kúpeľného	 mesta	 Sklené	 Teplice.											

V	piatok	ráno	sme	sa	stretli	s	pánom	
geológom,	s	ktorým	sme	strávili	celý	
deň.	 Naša	 prvá	 zastávka	 viedla																
k	 umelým	 jazerám	 Tajchy.	 Neskôr		
sme	sa	išli	spolu	s	pracovnıḱom	vodo-
hospodárskej	 spoločnosti	 prejsť															
k	banským	štôlňam.	Poobede	sme	si	
v š e tc i 	 vykopa l i 	 geotermá lne	
horniny, 	 ktoré 	 sme	 si 	 neskôr																
v	 Slovenskom	 banskom	 múzeu	
vybrúsili.	Bola	 to	 skvelá	 skúsenosť,	
na 	 ktor ú 	 budeme	 mať 	 pekné	
spomienky.	

Sabína	Červeňáková,	8.A
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Z� iaci	 piateho	 a	 šiesteho	 ročnıḱa	 sa									
v	tento	deň	vybrali	spoznávať	vodou	
vytvorené 	 krásy 	 v ýchodného	
Slovenska,	skrývajúce	sa	v	malebnej	
obci	 Lipovce.	 Cesta	 autobusom	 sa	
niesla	 v	 pozitı́vnej	 a	 pracovnej	
atmosfére.	 Prvá	 zástavka	 bola	
spoločnosť	 Minerálne	 vody	 a.s.	
Potom	 na še 	 kroky 	 smeroval i													
do	 jaskyne	 Zlá	 Diera,	 asi	 najväčšı	́
zážitok	 pre	 všetkých.	 Z� iaci	 dostali	
vybavenie	 potrebné	 na	 prehliadku	
jaskyne	 a	 vykročili	 do	 neznáma.	
Pomaly	sa	pred	nami	otvárala	krása	
podzemných	 jaskynných	 chodieb.	
Napokon	sme	absolvovali	turistickú	
prechádzku	 Lačnovským	 kaňonom.	
Videli	 sme,	 čo	 všetko	 dokáže	 voda										
v	prıŕode.	

Text	a	foto:	RNDr.	Katarína	
Kocová	Mičkaninová,	PhD.

Celý	marec	na	nejednej	škole	prebie-
hali	 školské	 kolá	 súťaže	 Hviezdo-
slavov	Kubıń.	Tento	rok	sme	sa	pokú-
sili	aj	o	Divadlo	poézie	so	siedmimi	
žiakmi	 piateho	 ročnıḱa.	 Vytvoril	 sa											
z	nich		súbor	poézie,	ktorý	sa	pozrel	
na	 detskú	 lásku	 očami	 Valentı́na	
S�efčıḱa.	Zožali	veľký	potlesk	i	obdiv	
za	 ich	 kreativitu	 a	 odvahu.	 Tento	
kolektıv́ny	 prednes	 žiakov	 z	 5.	 A	
triedy	 a	 Lucia	 Onofrejová,	 Viktória	
Kecerová , 	 Zuzana	 Kaňuchová ,	
Zuzana	 Mitrušková,	 S� tevko	 Vlček,	
Jakub	 Joj	a	Patrik	Kucharıḱ	sa	prvý	
májový	týždeň	popasujú	s	Divadlom	
poézie	 v	 krajskom	 kole	 v	 Prešove.	
Postúpili	 aj	 dve	 žiačky,	 Viktória	
Rozputinská	za	2.	kategóriu	a	Ivana	
Koreňová	 za	 3.	 kategóriu,	 obidve											
v	prednese	poézie.	

Text:	E.	Tchuríková
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Mnohı	́ si	 myslia,	 že	 pripraviť	 dobrú	
kávu	 je	 jednoduché.	 Opak	 je	 však	
pravda.	 Kto	 si	 chce	 vychutnať	 šálku	
kávy,	 musı́ 	 vedieť	 viac	 ako	 len	
postaviť	 vodu.	 Tajomstvá	 prı́pravy	
chutnej	 kávy	 spoznali	 dvadsiati	
vybranı́	 študenti	 SSOS� 	 Giraltovce,	
odboru	hostinský,	počas	baristického	
kurzu.	 Kurz	 každoročne	 organizuje	
škola	 a	 študentom,	 ktorı́	 dosahujú	
dobré	 výsledky,	 ho	 uhrádza.	 Troj-
dňové	 školenie	 budúcich	 baristov	
viedol	 profesionálny	 barman	 a	
barista,	pán	Stanislav	Cibuľa.

A	 čo	 sme	 sa	 naučili?	 Päť	 hlavných	
pravidiel,	 ktoré	 sú	 základom	 dobrej	
kávy.	 Prvé	 pravidlo	 je	 kvalita	 kávo-
vých	zŕn.	Druhé	je	mletie	kávy.	Tretie	
pravidlo	 sú	 vedomosti	 a	 zručnosti	
baristu,	štvrté	spôsob	prıṕravy	kávy	a	

posledné	pravidlo	je	 čistota	prostre-
dia.	

Nás	 študentov	 veľmi	 zaujıḿalo,	 ako	
sa	pripravuje	káva	s	obrázkom,	či	je	to	
zložité	 a	 či	 sa	 to	 dokážeme	 naučiť.						
Po	praktickej	ukážke	sme	s	radosťou	
skúšali	 rôzne	 vzory	 a	 obrázky.	 Kurz	
sme	ukončili	teoretickou	a	praktickou	
skúškou	–	testom	a	prıṕravou	porcie	
espressa	 a	 cappuccina.	 Odchádzali	
sme	 spokojnı́,	 v	 rukách	 sme	 držali	
medzinárodne	 platný	 certifikát	
Barista	Junior.

Verı́me,	 že	 zı́skané	 zručnosti	 doká-
žeme	využiť	vo	svojej	budúcej	práci.		
A	ak	dostanete	chuť	na	dobrú	 šálku	
k ávy, 	 v i e te , 	 kde 	 n á s 	 n á jde te .																			
S	pozdravom	BARISTI	JUNIORI.

Soňa	Šestáková
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28.	marec	patril	všetkým	učiteľom.	
Ich	sviatok	sa	oslavuje	v	deň	naro-
denia	pedagóga	a	učiteľa	národov	
Jána	 Amosa	 Komenského. 	 Je	
oslavou	 práce	 všetkých	 učiteľov,	
ktorá	 je	 hlavne	 poslaním.	 Giral-
tovská	ZUŠ	im	venovala	jedinečný	
koncert.

Nielen	za	odovzdávanie	znalostı,́	vedo-
mostı	́ a	 skúsenostı	́ si	 všetci	pedagó-
govia	zaslúžia	úctu	nás	všetkých.	Ale	
aj	 vďaka	 trpezlivosti,	 láske	 a	 obete,	
ktoré	 do	 svojej	 práce	 dennodenne	
vkladajú.	 Základná	 umelecká	 škola									
v	 Giraltovciach	 prichystala	 vyuču-
júcim	zo	základných	a	stredných	škôl	
pri	 tejto	prıĺežitosti	15.	marca	origi-
nálny	 hudobný	 darček.	 Z� iaci	 spolu								
so	 svojimi	 učiteľmi	 zo	 zušky	 im	

pripravili	dojıḿavý	verejný	koncert	v	
sále	 kultúrneho	 domu	 pod	 názvom	
Deti	hrajú	a	spievajú	svojim	učiteľom,	
plný	 krásnej	 hudby,	 spevu	 i	 tanca.	
Opäť	 nı́m	 potvrdili	 kvalitu	 našej	
umeleckej	školy	a	všetkým	zúčastne-
ným,	 nielen	 učiteľom,	 	 priniesli	
prıj́emný	estetický	zážitok.	

Ako	sa	vyjadril	riaditeľ	 	zušky	Peter	
Zajac,	učiteľstvo	je	významné	a	vážne	
povolanie,	 ktoré	 prináša	 so	 sebou	
veľké	 sebazaprenie.	 „Všeobecná	
mienka	 o	 učiteľoch	 v	 súčasnej	 dobe	
rapıd́ne	 klesla...	 No	 koľkı	́ z	 tých,	 čo	
nám	 závidia	 prázdniny,	 vedia,	 ako	
dlho	 do	 noci	 učitelia	 sedávajú	 pri	
oprave	pıśomiek..?	Málokto	tiež	vidı,́	
ako	 sa	 učiteľ	 trápi,	 keď	 chce	 dieťa	
niečo	 naučiť...“	 povedal	 po	 koncerte.	

ZUŠKA SI UCTILA VŠETKÝCH UČITEĽOV HUDBOUZUŠKA SI UCTILA VŠETKÝCH UČITEĽOV HUDBOUZUŠKA SI UCTILA VŠETKÝCH UČITEĽOV HUDBOU
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Veď	ako	povedal	v	minulosti	samotný	
Komenský,	 „škola	 života	 nepozná	
prázdniny...“	Riaditeľ	Zajac	ďalej	uvie-
dol,	že	každý	dobrý	pedagóg	pri	práci	
s	 deťmi	 vie,	 kde	 má	 počas	 výučby	
pridať	 trpezlivosť,	 no	 hlavne	 lásku,	
ktorá	sa	s	touto	profesiou	neodmysli-
teľne	spája.	„Duša	mladého	človeka	je	
ako	 notová	 osnova,	 ktorú	 	 pedagóg	
pı́še	 obetavo,	 s	 láskou	 a	 námahou.	
Povinnosť	 učiteľov	 je	 viesť	 deti																	
k	 tomu,	 aby	 si	 vážili	 všetko	 to,	 čo	
nielen	 ich	 rodičia,	 ale	 aj	 učitelia	pre	
nich	 stále	 robia,“	 myslı́	 si	 riaditeľ.											
Vo	svojom	mene	i	v	mene	ich	žiakov					
zo	ZUS� 	 sa	preto	poďakoval	učiteľom	
za	to,	čo	pre	nich	dennodenne	robia	a	
že	 sú	 učiteľmi,	 ktorı	́ si	 úctu	 a	 lásku	
svojich	žiakov	naozaj	zaslúžia.	Citoval	
tiež	Komenského,	podľa	slov	ktorého	
je	 „vyučovanie	 prácou	 vznešených	

pováh“.	 Z� iaci	 ZUS� 	 na	 konci	 venovali	
učiteľom	 krásnu	 pieseň,	 ktorej	 text	
bol	len	a	len	o	nich.	„Profesia	učiteľa	je	
jednou	 z	 najušľachtilejšı́ch	 profesiı́,	
zahŕňa	 v	 sebe	 povinnosť,	 potrebu	 a	
chcenie	 odovzdávať	 novej	 generácii	
po	 tisıćročia	 nazbierané	 poznanie	 a	
životné	 skúsenosti	 o	 tomto	 svete...“	
vyjadrila	 sa	 tiež	 konferencierka	
programu,	jedna	z	pedagógov	 	zušky.	
Každému	 prı́tomnému	 pedagógovi	
pri	 tomto	 hudobnom	 koncerte	 bez	
pochýb	 pookrialo	 srdce.	 A	 hoci	 si	
tento	 ich	 sviatok,	 Deň	 učiteľov,	
tradične	 pripomı́name	 každý	 rok,	
podľa	 učiteľov	 ZUS� ,	 no	 iste	 nielen	
podľa	nich,	by	mal	byť	dňom	spolo-
čenského	uznania	a	ocenenia.	Pretože	
všetci	učitelia	si	ho		naozaj	zaslúžia...

Text	a	foto:	Martina	Cigľárová

Sobota	s	dátumom	24.	2.	2018	sa	natr-
valo	 zapı́sala	 do	 sŕdc	 všetkých	
prı́tomných,	 ktorı́	 sa	 o	 10.00	 hod.	
zúčastnili	 na	 Ekumenickej	 boho-
službe	v	kostole	Nanebovzatia	Panny	
Márie	v	Lúčke	pri	Giraltovciach.

Pestré	zloženie	ľudı	́z	rôznych	obcı	́aj	
sektorov	 signalizovalo,	 že	 sa	 jedná									
o	podujatie,	ktoré	prekročilo	hranice	
obce. 	 Stretli 	 sa	 tu	 zástupcovia	
samospráv	 z	 okolitých	 20	 obcı́	 a	
mesta 	 Giraltovce , 	 z ástupcovia	
súkromného	aj	 občianskeho	 sektora		
z	 územia.	 Hlavným	 dôvodom	 bolo	

vyjadrenie	vďaky	a	prosieb	pre	ďalšiu	
zodpovednú	činnosť	Miestnej	akčnej	
skupiny	TOPOĽA	–	MAS	TOPOĽA

V	 novembri	 2017	 prišla	 do	 regiónu	
skvelá	 správa,	 že	 MAS	 TOPOĽA	
zıśkala	 štatút,	 ktorý	 jej	 teraz	 umož-
ň u j e 	 č e r p a n i e 	 f i n a n č n ý c h	
prostriedkov	z	Európskych	 fondov	a	
S� t á t neho 	 rozpo č tu . 	 S t ra t é g i a																			
s	názvom	„MAS	TOPOĽA–menıḿe	sny	
na	 skutočnosť“	 má	 reálnu	 šancu								
na	dosiahnutie	stanovených	cieľov.

U� spešne	sa	tak	ukončila	prvá		neľahká	
etapa,	 ktorá	 začala	 už	 v	 roku	 2012.	

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
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Počas	piatich	rokov	sa	vytvorili	dobré	
z ák lady 	 pre 	 par tners tvo , 	 pre	
spoluprácu	 troch	 sektorov	 –	 verej-
ného,	 súkromného	 a	 občianskeho.	
Spracovala	 sa	 hl�bková	 analýza	
zdro jov 	 ú z emia 	 ka žde j 	 obce ,	
poznania	situácie,	potrieb	obyvateľov,		
podnikateľov,	záujmových	skupıń	ako	
aj	 	ďalšıćh	subjektov	nachádzajúcich	
sa	 na	 územı	́ MAS.	 Ich	 požiadavky	 a	
zámery	boli	spracované	do	Akčného	
plánu,	ktorý	sa	stal	súčasťou	stratégie	
rozvoja	územia.	

Pred	 nami	 je	 ďalšia	 5	 ročná	 etapa,	
počas	ktorej	chceme	“zmeniť	sny	na	
skuto čnosť“. 	 Bude	 to 	 n áro čn é	
obdobie	prıṕravy	a	 realizácie	naplá-
novaných	 projektových	 zámerov,	
bude	 to	 obdobie	 investı́ciı́,	 ktoré	
vytvoria	 podmienky	 na	 lepšı́	 život	
občanov,	 na	 rast	 zamestnanosti	 a	

rozvoj	regiónu.

„D� akujem	 všetkým,	 ktorı́	 sa	 akým-
koľvek	spôsobom	podieľali	na	tomto	
úspechu.	Dnes	sa	tu	stretávame,	aby	
sme	ďakovali	Bohu	za	to,	čo	sme	dopo-
siaľ	dosiahli	a	zároveň	chceme	prosiť	
o	pomoc	do	ďalšej	neľahkej	a	zodpo-
vednej	 	 práce	 v	 prospech	 nás	 všet-
kých	v	tomto	regióne,	aby	sme	mohli	
raz	povedať,	 že	naša	namáha	nebola	
márna.	A	v	tom	nám	Pán	Boh	pomá-
haj.“	 tieto	 slová	 zazneli	 v	 prıh́ovore	
Mikuláša	Mašleja,	predsedu	Miestnej	
akčnej	 skupiny	 TOPOĽA	 a	 zároveň	
starostu	obce	Lúčka.	

Ekumenickej	 bohoslužby	 za	 zúčast-
nili	zástupcovia	všetkých	cirkvi,	ktoré	
na	 územı	́ regiónu	pôsobia.	Rıḿ.-kat.	
cirkev	 zastupovali	 Mgr.	 Jozef	 Mager,	
farár	 	 a	 Mgr.	 Gustáv	 Nagy,	 kaplán	 -	
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Knižnicu	 v	 Giraltovciach	 navšte-
vujú	s	obľubou	všetky	vekové	kate-
górie,	 v	 súčasnosti	 má	 tristo	
členov.	Aj	keď	sa	mladým	žiakom	
a	 študentom	 chce	 čítať	 o	 niečo	
menej , 	 knižnica	 im	 ponúka	

priestor	využívať	vo	svojich	pries-
toroch	 aj	 internet,	 kde	 si	možno	
radšej	prečítajú	niečo	iné	a	môžu	
sa	pritom	zároveň	vzdelávať	dopĺ-
ňaním	 svojho	 štúdia.	 I	 keď	 si	
mnohí	 ešte	 pamätajú	 „knižnicu			

Chodieva	za	ňou	300	čitateľov,	medzi	nimi	sú	aj	opatrovateľky

Giraltovce	 ThLic.	 Marek	 Haratim,		
farár,	 Kračúnovce	 a	 filiálka	 Lúčka,	
ThLic.	Jozef	Pekár,	-	farár,	Z� elmanovce		
Evanjelickú	 cirkev	 ausburského	
vyznania.	 –	 zastupovali	 Mgr.	 Martin	
Chalupka,	 senior	 –Marhaň	 a	 Mgr.		
Ľubomı́r	 C� inčurák,	 farár	 –	 Kuková,		
gr-kat.	cirkev	zastupoval	Mgr.	Dušan	

Chapčák,	kaplán	–	Giraltovce.

Aj	touto	cestou	im	úprimne	ďakujeme	
za	dôstojné	slávenie,	za	všetky	slová,	
ktoré	 odzneli,	 za	 povzbudenie	 a	
hlavne	 za	 požehnanie,	 ktoré	 nám												
na	záver	udelili.	

Ing.	Daniela	Bednárová,	
manažér	MAS	TOPOĽA,	o.z.	
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na	 kopci“,	 už	 niekoľko	 rokov	 ju	
nájdete	 v	 areáli	 bývalého	 CVČ,								
v	 priestoroch,	 kde	 sídli	 aj	 denný	
stacionár	 pre	 seniorov	 či	 klub	
dôchodcov.	Neďaleko	je	tiež	posil-
ňovňa	a	ďalšie	služby.	Môžete	teda	
spojiť	 príjemné	 s	 užitočným	 a	
navštíviť	 toho	 naraz	 viac.	 Podľa	
slov	 knihovníčky,	 Bc.	 Michaely	
Marcinovej,	si	knihy	rady	požičia-
vajú	 aj	 opatrovateľky,	 aby	 si	
spestri l i 	 čas 	 svojho	 pobytu														
v	 zahraničí.	 Dozvedeli	 sme	 sa	 aj	
ďalšie	zaujímavosti.

Koľko	 máte	 momentálne	 čita-
teľov	 v	 knižnici	 a	 koľko	 kníh	 sa											
v	nej	nachádza,	akých	sú	žánrov?	
Ako	 často	 sa	 dokupujú	 nové	
tituly?

V	Mestskej	knižnici	Giraltovce	máme	
momentálne	 okolo	 300	 aktıv́nych	
čitateľov,	ktorı	́navštıv́ia	knižnicu	aj	
viackrát	 do	 mesiaca.	 Knižnica	 má	
bohatú	zbierku	vo	svojom	fonde,	 je	
to	 už	 skoro	 20	 000	 knižničných	
jednotiek,	 ktoré	 tvoria	 beletriu	 pre	
dospelých	(romány	pre	ženy,	krimi-
nálky,	 trilery,	 scifi,	 životopisné	 či	
historické	romány,	obľúbená	tvorba	
slovenských	 autorov,	 súčasných	 ale	
aj	tých	minulýc/	odborná	literatúra	z	
oblasti	jazykovedy,	psychológie,	soci-
ológie,	 práva,	 ekonomiky,	 pedago-
giky,	 lekárske	 publikácie,	 knihy	 o	
vede,	 technike,	 počı́tačoch,	 cesto-
pisy,	ale	aj	o	hudbe,	umenı	́rôzneho	
druhu,	 knihy	 v	 cudzı́ch	 jazykoch,	

prevažne	anglické	a	nemecké.	D� alej	
sú	to	knihy	o	športe,	prıŕode,	faune	a	
flóre,	 pre	 domácich	 kutilov	 a	 ženy												
v	 domácnosti.	 Veľkú	 časť	 knižnič-
ného	fondu	tvorı	́aj	oddelenie	litera-
túry	pre	deti	a	mládež,	kde	deti	nájdu	
rôzne	zaujıḿavé	knihy,	aj	mnoho	tzv.	
náučných.	 Výpočet	 fondu	 knižnice	
uzatvárajú	periodiká,	ktoré	knižnica	
odoberá.	Knižnica	sa	približne	štyri-
krát	 za	 rok	 snažı́	 nakúpiť	 nové	
knižné,	 	 čitateľmi	 žiadané	 knižné	
tituly.

Aké	 zmeny	 sa	 v	 poslednom	 čase	
realizovali	 v	 našej	 knižnici,	 čím	
teraz	môže	najviac	upútať	svojich	
čitateľov?

Detské	 oddelenie	 v	 minulom	 roku	
prešlo	malou	rekonštrukciou,	znıž́ili	
sme	 police	 pre	 detských	 čitateľov,	
aby	 mali	 knihy	 poruke	 a	 vytvorili	
sme	 im	 priestor	 na	 hranie	 sa	 a	
oddych	 pri 	 knihách	 pomocou	
pestrofarebného	koberca	a	relaxač-
ných	 vakov.	 Vytvorilo	 sa	 pohodové	
miesto,	kde	vieme	pri	našich	aktivi-
tách	a	podujatiach	pracovať	s	deťmi	
a	 učiť	 ich	 spoznávať	 knižnicu	 či	
jednotlivých	 autorov	 a	 ich	 knihy.	
Práca	 s	 najmenšı́mi	 čitateľmi	 je	
najtvárnejšia,	 bohatá	 na	 rôzne	
činnosti	 a	 zážitky,	 ktoré	 potešia	
nielen	deti,	ale	aj	nás,	knihovnıḱov.	

Ktoré	 vekové	 kategórie	 navšte-
vujú	knižnicu	najčastejšie?	Dá	sa	
povedať,	 že	 giraltovskí	 čitatelia	
majú	 svoje	 obľúbené	 knihy?													
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O	 požičiavanie	 ktorých	 titulov,	
príp.	 akých	 žánrov	 je	 najväčší	
záujem?	

V	 čıślach	našu	knižnicu	minulý	 rok		
navštıv́ilo	viac	ako	1000	účastnıḱov	
rôznych	podujatı.́	C� itatelia	knižnice	
sú	vekovo	rozličnı,́	od	tých	najmen-
šıćh	až	po	seniorov.	Dosť	špecifická	
skupina	sú	opatrovateľky	pracujúce	
v	 zahraničı́,	 ktoré	 si	 svoje	 voľno										
v	práci	sprıj́emňujú	knihami	z	našej	
knižnice,	najmä	tými	od	slovenských	
autoriek.	 Najobľúbenejšı́	 žáner	 sa	
nedá	presne	určiť,	dá	sa	povedať,	že	
je	to	tak	pol		na	pol.	C�o	sa	týka	dospe-
lých	 čitateľov,	 čıt́ajú	 	aj	romány	pre	
ženy,	 ale	 aj	 krimi	 romány,	 či	 histo-
rické	romány,	najmä	tie	z	obdobia	2.	
svetovej	vojny.	Detskı	́čitatelia	majú	
radi	 všetky	 druhy	 knıh́.	 Prevládajú	
však	knihy	od	slovenských	autorov,	
najmä	súčasných.	

Ktorá	veková	kategória	je	„lenivá“	
na	 návštevu	 knižnice,	 teda	 má	
najmenší	 záujem	o	 čítanie	kníh?	
Je	pravda,	že	je	to	mládež?	Je	prob-
lémom	 fakt,	 že	 je	 dnes	 už	 veľa	
kníh	dostupných	na	internete?	

Problém	je	vyššı	́vek	detı	́či	mládeže,	
tam	sa	vzťah	s	knihou	 či	 knižnicou	
stratil	 a	 teraz	 je	 veľmi	 ťažké	 ho	
opätovne	zıśkať,	vždy	však	pre	akti-
vity	nachádzame	priestor	aj	pre	star-
šıćh	 študentov.	Absentuje	mládež	a	
mladı́	 čitatelia,	 je	 to	 celosvetový	
problém	 knižnı́c,	 našu	 v	 Giraltov-
ciach	nevynıḿajúc.	Je	pravda,	že	svet	

internetu	 a	 počı́tačov	 sa	 votrel	 aj	
medzi	 knihy,	 nič	 však	 nenahradı	́
fyzický	 dotyk	 a	 listovanie	 knihy,	
pokojný	 a	 tichý	 priestor	 knižnice,	
kde	sa	skrýva	nekonečné	množstvo	
prı́behov	 zo	 života	 ľudı́.	 Odporú-
čame	to	skúsiť	všetkým,	na	porovna-
nie,	 môžu	 si	 to	 vyskúšať	 v	 našich	
priestoroch	v	centre	mesta	v	areáli	
bývalého	 CVC� .	 Otvorené	 máme	
denne	od	8.00	do	16.	hod.	Tešıḿe	sa!				

V	knižnici	realizujete	rôzne	zaují-
mavé	 podujatia	 ako	 besedy,	
výstavy	 či	 vyhodnotenia	 súťaži.	
Aké	akcie	sa	konali	v	posledných		
alebo	 prebehnú	 v	 najbližších	
dňoch?

V	 mesiaci	 marec	 sme	 realizovali	
niekoľko	 knižných	 aktıv́	 ako	 hrané	
čı́tanie	 pre	 najmenšı́ch	 škôlkarov,	
zážitkové	 čı́tanie	 s	 Osmijankom	
Kristy	 Bendovej	 pre	 1.	 stupeň	 ZS� ,	
netradičnú	 hodinu	 slovenčiny	 pre									
2.	 stupeň	 ZS� 	 a	 podujatie	 pre	 SS� 												
s	 názvom	 Lajkni	 knihu...	 C�aká	 nás	
ešte	 vyhodnotenie	 2.	 ročnı́ka	 lite-
rárnej	súťaže	Hlovıḱova	Litera.

Vedúcej	 pracovníčke	 knižnice	 a	
členke	 našej	 rady,	 Bc.	 Michaele	
Marcinovej	 veľmi	 pekne	 ďaku-
jeme	 za	 príjemný,	 zaujímavý	 a	
obohacujúci	rozhovor.

Text:	Martina	Cigľárová,	
foto:	Facebook	–	Mestská	knižnica	

Giraltovce
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V	aprıĺovom	mesačnıḱu	vycestujeme	
do	 Belgicka,	 alebo	 celým	 názvom	
Belgického	kráľovstva.	Hlavné	mesto	
Brussel	 sa	 označuje	 ako	 politické	 a	
finančné 	 centrum.	 Belgicko	 je	
rozlohou	 sıće	menšie	 ako	Slovensko	
ale	počet	obyvateľov	dosahuje	takmer	
trojnásobok	toho	nášho.	Označuje	sa	
aj	ako	čokoládová	(ročne	sa	tu	vypro-
dukuje	220	000	ton	čokolády	ročne)	a	
mnohojazyčná	 krajina	 (za	 oficiálne	
jazyky	 sa	 považujú	 holandský,	 fran-
cúzsky	 a	 nemecký) 	 a 	 práve	 t á										
učarovala	 našej	 rodáčke	 Zuzane										
Šoltýsovej. 	 Ako	 sa	 jej 	 darı́ 	 sa	
dozvieme	v	nasledujúcom	rozhovore:

1.	 Ako	 si	 spomínaš	 na	 deň,	 keď	
padlo	 tvoje	 rozhodnutie	 odísť	 do	
zahraničia	 a	 prvýkrát	 si	 odchá-
dzala	od	rodiny	a	z	nášho	mesta?

V	 mojom	 prı́pade	 to	 bol	 dlhodobý	
proces	rozhodovania	sa.	Už	keď	som	
končila	 učiteľstvo	 na	 Fakulte	 huma-
nitných	a	prıŕodných	vied	v	Prešove,	
vedela	som,	že	toto	v	podstate	nie	je	
smer,	ktorým	by	som	sa	v	budúcnosti	
chcela	uberať.	Môj	priateľ	sa	ma	raz	
spýtal,	 či	 by	 som	 to	 nechcela	 skúsiť													
v	 niektorej	 z	 Európskych	 inštitúciı	́											
v	Bruseli.	V	tom	čase	som	si	ani	neve-
dela	 predstaviť,	 že	 by	 som	 tam	 raz	
naozaj	mohla	pracovať,	keďže	kritériá	
sú	stanovené	veľmi	prıśne,	výberové	
konania	 sú	dlhé	 a	náročné	 a	konku-
rencia	je	naozaj	obrovská.	Môj	priateľ	

ma	však	neskutočne	podporil	a	moti-
voval,	 dodal	 mi	 potrebnú	 dôveru										
v	moje	schopnosti	a	čıḿ	viac	sme	nad	
tým	 uvažovali,	 tým	 bola	 táto	 pred-
stava	reálnejšia.	Po	vysokej	škole	ma	
prijali	 na	postgraduálne	 štúdium	na	
U� stave	 medzinárodných	 vzťahov	 a	
aproximácie	 práva	 na	 Komenského	
univerzite	 v	 Bratislave,	 kam	 som	 sa											
v	roku	2009	odsťahovala.	Počas	tohto	
dvojročného	 štúdia	 som	 pracovala	
ako	učiteľka	na	gymnáziu	a	zároveň	
som	 sa	 pripravovala	 na	 testy	 do	
Bruselu.	

2.	 Tvoje	 rozhodnutie	 vycestovať	
súviselo	s	pracovnou	ponukou.	Ako	
si	 sa	 k	 práci	 v	 Európskom	 parla-
mente	dostala?

Ešte	počas	môjho	pobytu	v	Bratislave	

ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ... 
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som	 prešla	 jedným	 výberovým	
konanıḿ	do	EU� 	inštitúciı.́	To	však	ale	
neznamená,	 že	 máte	 automaticky	
šancu	 zamestnať	 sa. 	 Výberové	
konania	trvajú	takmer	rok,	niekedy	aj	
dlhšie.	 Pracovné	 miesto	 si	 potom	
musıt́e	nájsť	sami,	alebo	ak	má	človek	
šťastie,	 oslovia	 vás	 a	 pozvú	 na	
pracovný	 pohovor.	 Ja	 som	 to	 šťastie	
mala.	Pamätám	si	na	jeden	júlový	deň,	
keď	mi	prišiel	mail	s	pracovnou	ponu-
kou.	Bola	 som	pozvaná	na	pracovný	
pohovor,	ktorý	sa	uskutočnil	cez	vide-
okonferenciu	 v	 Informačnej	 kance-
lárii 	 Európskeho	 parlamentu	 v	
Bratislave.	Uchádzačov	bolo	veľa	a	ja	
som	 bola	 dosť	 skeptická.	 O	 to	 viac	
som	bola	prekvapená	a	veľmi	šťastná,	
keď	sa	mi	po	dvoch	týždňoch	ozvali,	
že	vybrali	práve	mňa.	V	tom	čase	mi	
končila	 zmluva	 v	 IBM,	 takže	 som	 sa	
mohla	rýchlo	a	bez	problémov	presťa-
hovať	do	Bruselu.

3.	 Čo	 je	 tvoja	 pracovná	 náplň,	
pracuješ	 aj	 s	 nejakými	 rodáčkami	
zo	Slovenska?

Pracujem	na	Generálnom	riaditeľstve	
pre	 predsednı́ctvo,	 konkrétne	 na	
Riaditeľstve	 pre	 legislatı́vne	 akty.	
Pripravujeme	 legislatı́vne	 akty,	 o	
ktorých	sa	hlasuje	počas	plenárneho	
zasadnutia	Európskeho	parlamentu	a	
pod ie ľame 	 sa 	 na 	 i ch 	 pr ávno -
lingvistickej	finalizácii.	Sme	rozdelenı	́
n a 	 j a zykové 	 sekc ie 	 a 	 j a 	 som ,	
samozrejme,	 súčasťou	 slovenskej	
sekcie,	kde	okrem	mňa	pracujú	ďalšı	́
štyria	kolegovia	a	kolegyne	zo	Sloven-
ska.

4.	Aký	 je	podľa	 teba	život	v	zahra-
ničí,	mimo	nášho	mesta?

Je	dynamickejšı,́	rozmanitejšı	́a	multi-
kultúrny.	 Na	 druhej	 strane,	 môj	
osobný	 pocit	 je,	 že	 má	 človek	 viac	
súkromia	 a	 žije	 určitým	 spôsobom	
anonymnejšie	než	u	nás.	Tu	mám	len	
malú	 šancu	 stretnúť	 len	 tak	 počas	
nákupu	niekoho	 známeho,	 s	 kým	 sa	
môžem	pustiť	do	rozhovoru.	

5.	Aké	sú	tvoje	spomienky	na	rodné	
Giraltovce?

Na	Giraltovce	spomıńam	veľmi	rada.	
Vyrastala	som	tu	a	strávila	23	rokov	
môjho	 života.	 Moje	 spomienky	 sú	
pestré,	najviac	spojené	s	mojou	rodi-
nou,	ktorá	mi	v	Bruseli	chýba.	Potom		
s	 kamarátmi,	 zábavnými	 prıh́odami									
z	 detstva	 a	 školských	 čias.	 A	 taktiež							
s	nácvikmi	v	našom	speváckom	zbore	
a	hrou	na	organe	v	kostole,	čomu	som	
v	 Giraltovciach	 venovala	 veľmi	 veľa	
svojho	voľného	času.	

6.	Ako	často	sa	vraciaš	domov?	A	čo	
ťa	vždy	poteší?

Domov	chodievam	väčšinou	v	teplej-
šıćh	mesiacoch,	potom	ma	na	oplátku	
prıd́u	 pozrieť	 naši.	 Najviac	 sa	 tešıḿ	
na	 stretnutie	 s	 mojimi	 rodičmi,	
sestrami,	 mojı́m	 krstniatkom	 a	
starými	 rodičmi	 a	 celkovo	 na	 celú	
moju	 rodinu.	 Keďže	 je	 moja	 mamka	
výborná	kuchárka,	už	v	lietadle	sa	mi	
zbiehajú	 slinky,	 akým	 jedlom	 ma	
tentokrát	 prekvapı́	 :-)	 Ocko	 mi	 zas	
vopred	 pripravı́	 zásoby	 všetkých	
možných	 domácich	 výrobkov,	 ktoré	
mám	rada	a	kvôli	ktorým	potom	ledva	
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zatvorı́m	 kufor	 :-)	 Možno	 to	 bude	
znieť	 čudne,	 ale	 je	 veľmi	 prı́jemné	
počuť	 	 svoj	 rodný	 jazyk	 v	 každo-
dennej	komunikácii.

7.	Čo	máš	rada	na	rodnom	meste	a	
naopak , 	 na 	 meste , 	 v 	 ktorom	
momentálne	žiješ?

Na	 Giraltovciach	 mám	 rada,	 že	 tam	
tak	necıt́iť	uponáhľanú	dobu,	kde	sa	
každý	ženie	po	ulici	a	nemá	na	nič	čas.	
Ľudia	sa	vedia	zastaviť	a	v	pokoji	sa	
porozprávať.	D� alšı	́ dôležitý	 faktor	 je	
pocit	 bezpečia,	 ktorý	 podvedome	
vnı́mam	 hlavne	 po	 teroristickom	
útoku	v	Bruseli,	22.	marca	2016.	

Z� ivotný	 štandard	 v	 Bruseli	 je	 posu-
nutý	 vyššie.	 To	 sa,	 samozrejme,	
odráža	 aj	 na	 vysokých	 nákladoch.	
Mám	 tu	 prácu,	 ktorá	 ma	 nesmierne	
bavı́.	 Mám	 možnosť	 stretávať	 sa											
s	ľuďmi	rôznych	národnostı,́	spoznať	
kultúru	 a	 obyčaje	 iných	 národov,	 čo	
mňa	osobne	veľmi	obohacuje.	Rozdiel	
si	 všimnete	aj	pri	bežnom	nákupe	–							
v	 obchode	 sú	potraviny,	 ktoré	u	nás	
nedostanete.	 V	 Bruseli	 nájdete	
takmer	všetko,	od	poľského	obchodu	
až	po	africký	atď.	Len	 ten	slovenský	
ešte	stále	chýba	:-)	

8.	Pre	našich	domácich	Giraltovča-
nov,	 ktorí	 ešte	 v	 zahraničí	 neboli,	
urob	nám,	prosím,	takú	malú	exkur-
ziu.	 Akí	 sú	 ľudia	 v	 Belgicku,	 ich	
obyčaje,	zvyky?

Belgicko	 je	 rozlohou	 malá	 krajina,	
zaujı́mavé	 je,	 že	 má	 až	 tri	 úradné	
jazyky.	Flámska	časť	použıv́a	holand-
činu,	Valónsko	zase	francúzštinu	a	pri	

hranic iach 	 s 	 Nemeckom	 je 	 to	
nemčina.	Belgicko	je	známe	výrobou	
čokolády,	 vaflı	́ a	 hranolčekov.	 Belgi-
čania	sú	taktiež	milovnıći	komiksov	a	
piva.	 Ako	 viem,	 majú	 viac	 ako	 800	
druhov	piva.	K	ich	tradičným	jedlám	
patia	naprıḱlad	gratinovaná	čakanka	
so	šunkou	a	syrom,	quiche	–	tradičný	
slaný	 kolá č , 	 jedlá 	 zo	 špargle	 a	
morských	plodov	 atď.	Každoročne	 v	
auguste	 sa	 v	 Bruseli	 na	 hlavnom	
n ámes t ı́ 	 G rand 	 P lace 	 vy tvá ra	
obrovský	 kvetinový	 koberec	 zo	
živých	 kvetov,	 na	 ktorom	 pracujú	
desiatky	 záhradnı́kov.	 C� o	 sa	 týka	
zvykov,	 deti	 dostávajú	 darčeky	 už	
pred	 Vianocami	 a	 to	 6.	 decembra.	
Nosı	́ ich	Sv.	Mikuláš	a	namiesto	čerta	
je	jeho	pomocnıḱom	postava,	ktorá	sa	
volá	C� ierny	Peter.	Na	Vianoce	dostá-
va j ú 	 skôr 	 mal i čkost i . 	 Typický	
vianočný	zákusok,	ktorý	na	ich	stole	
nesmie	 chýbať,	 je	 Buche	 de	 Noel	 –	
torta	 plnená	 maslovým	 krémom	 a	
ozdobená	 vianočnými	 figúrkami.	 Na	
Veľkú	noc	zas	rodičia	skrývajú	čoko-
ládové	vajıč́ka	v	záhrade	a	deti	sa	ich	
snažia	nájsť.	S� ibačka	a	oblievačka	sa	
nekonajú.	:-)	

9.	 Na	 záver	 ti	 ponúkam	 priestor	
odkázať	 niečo	 svojim	 priateľom,	
známym	 –	 Giraltovčanom,	 máš	
možnosť	ich	pozdraviť:

Do	 Giraltoviec	 posielam	 srdečný	
pozdrav	všetkým,	ktorı	́ma	poznajú	a	
tešıḿ	sa	na	najbližšiu	návštevu.	

Ďakujem	 za	 rozhovor	 a	 želám	 veľa	
úspechov.

Mária	Osifová
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Anna 	 Polačková 	 (30) 	 z 	 obce	
Okrúhle	 pôsobí	 na	 Prešovskej	
univerzite	v	Prešove,	kde	vyučuje,	aj	
ako	 hovorkyňa.	 Zároveň	 je	 šéfka	
univerzitného	 magazínu	 Na	 pulze.	
Predtým	 sa	 osvedčila	 ako	 hovor-
kyňa	 a	 tlačová	 referentka	 	 Mest-
ského	úradu	v	Prešove.	 Zúčastnila	
sa	 viacerých	 zaujímavých	 pracov-
ných	ciest	v	zahraničí.	V	minulosti	
napr ík l ad 	 abso lvova l a 	 s t á ž															
na	Ministerstve	zahraničných	vecí	a	
európskych	 záležitostí	 SR,	 či	 bola	
súčasťou	 vládnej	 delegácie	 na		
samite	 lídrov	 členských	 štátov	
Európskej	únie	v	Bruseli.	Aby	ste	si	

n e my s l e l i , 	 ž e 	 j e 	 t o 	 n e j a k á	
„suchárka“	 a	 myslí	 len	 na	 svoju	
prácu,	prezradíme		vám	aj	zaujíma-
vosti	z	jej	súkromného	života.	Môže	
s a 	 p o c h v á l i ť 	 t a n d e m o v ý m	
zoskokom	 z	 lietadla	 z	 výšky	 štyri-
tisíc	 metrov	 či	 láskou	 k	 skupine	
Coldplay.	Dozviete	sa	ešte	viac...

Kedy	ste	sa	rozhodli	pre	štúdium	poli-
tológie,	 čo	 	 vás	 na	 tomto	 odbore	
najviac	 lákalo?	 Neľutujete	 občas	
svoje	 rozhodnutie,	 že	 ste	 sa	 mohli	
napríklad	 stať	 niekým	 iným,	 teda	
skúsiť	iný	odbor,	profesiu?

U	 mňa	 to	 nebolo	 o	 tom,	 čo	 študovať	
chcem,	 ale	 skôr	 naopak,	 čo	 študovať	
určite	po	skončenı	́gymnázia	nechcem	
a	 	to	boli	prıŕodné	vedy.	Všetko,	čo	sa	
spájalo	s	fyzikou,	chémiou	či	matema-
tikou,	 mi	 akosi	 nevoňalo,	 inklinovala	
som	skôr	k	humanitne	a	spoločensky	
orientovaným	 predmetom.	 Ak	 sa	
dobre	pamätám,	 tak	môj	výber	uľah-
čila	 návšteva	 bývalých	 absolventov	
nášho	gymnázia	v	Giraltovciach,	ktorı	́
nás	prišli	ako	vtedajšı	́študenti	polito-
lógie	motivovať	a	boli	úspešnı,́	aspoň	
čo	 sa	 mňa	 týka.	 Tento	 prvý	 kontakt									
s	politológiou	ma	naviedol	k	tomu,	že	
som	 s i 	 na 	 daný 	 odbor 	 poda la	
prihlášku.	 Aj	 keď	 musı́m	 priznať,	
súbežne	 s	 tým	 som	 sa	 prihlásila	 aj										
na	 manažment	 a	 učiteľský	 smer																	
v	 kombinácii	 história	 a	 občianska	
náuka. 	 Keďže	 som	 bola	 pri jat á																			
na	všetky	tri	študijné	programy,	moje	

je hovorkyňa Prešovskej univerzity je hovorkyňa Prešovskej univerzity je hovorkyňa Prešovskej univerzity 
RODÁČKA Z OKRÚHLEHORODÁČKA Z OKRÚHLEHORODÁČKA Z OKRÚHLEHO
je hovorkyňa Prešovskej univerzity je hovorkyňa Prešovskej univerzity je hovorkyňa Prešovskej univerzity 
RODÁČKA Z OKRÚHLEHORODÁČKA Z OKRÚHLEHORODÁČKA Z OKRÚHLEHO
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rozhodnutie	umocnila	 skutočnosť,	 že	
iba	 na	 politológii	 som	 absolvovala	
pıśomné	prijıḿacie	skúšky	a	podarilo	
sa	mi	uspieť	v	pomerne	tvrdej	konku-
rencii,	 keďže	 z	 300	 uchádzačov	 nás			
do	 prvého	 ročnıḱa	 prijali	 prvých	 30.										
S	odstupom	času	môžem	konštatovať,	
že	to	bolo	správne	rozhodnutie,	ktoré	
neľutujem.

Čo	vám	dáva	svet	politológie?	Nie	je		
vám	už	niekedy	na	 škole	 "pridlho",	
nemáte	 občas	 pocit	 prepracova-
nosti?	

Z� ivot	na	univerzite	nie	je	jednotvárny	a	
stereotypný,	 ale	 naopak,	 pestrý	 a	
rozmanitý,	čo	som	si	uvedomovala	ešte	
počas	magisterského	štúdia.	Najinten-
zı́vnej š ie 	 hádam	 v	 z áverečnom	
ročnıḱu,	 kedy	 som	 sa	 až	 nostalgicky	
zamý š ľa la 	 nad 	 t ým, 	 ako 	 veľmi	
nechcem	opustiť	brány	univerzity.	Aj	
preto	 som	 sa	 rozhodla	 pokračovať	
doktorandským	 štúdiom	 s	 cieľom	
odborne	rásť	a	rozšıŕiť	si	svoje	vedo-
mosti	 v	 danej	 oblasti.	 Vtedy	 som	 sa							
do	 politológie	 aj	 poriadne	 „zažrala“,	
naplno	som	si	uvedomila,	že	ma	poli-
tika	fascinuje	nielen	v	rámci	búrlivých	
nedeľných	debát	s	otcom	pri	televıźnej	
obrazovke,	ale	aj	ako	predmet	skúma-
nia.		C�o	sa	týka	vyučovacieho	procesu,	
dnes	 je	 pomerne	 náročné	 zaujať.	
Pedagóg	musı	́hľadať	inovatıv́ne	prvky	
a	 zvoliť	 vhodnú	 formu	 vyučovania							
na	 to,	 aby	 si	dokázal	 zıśkať	a	udržať	
pozornosť	 študentka,	 ktorý	 si	 vďaka	
masovému	 rozvoju	 internetu	 môže	
pomerne	rýchlo	nájsť	veľké	množstvo	
informácii	na	jednom	mieste.

Ako	 dlho	 sa	 venujete	 práci	 hovor-

kyne	 na	 univerzite	 a	 šéfovaniu	
magazínu?	K	čomu	máte	väčší	vzťah,	
k	učeniu	alebo	práci	hovorcu?

V	 aprıĺi	 to	 bude	 rok,	 	 čo	 ma	 rektor	
univerzity	oslovil	s	ponukou	práce	na		
pozıćii	hovorkyne,	s	ktorou	sa	okrem	
iného	spája	aj	šéfredaktorstvo	univer-
zitného	 časopisu.	 Priznám	 sa,	 chvıľ́u	
som	 zvažovala,	 aj	 napriek	 tomu,	 že	
som	mala	predchádzajúcu	skúsenosť	s	
danou	pozıćiou,	nechcela	som	sa	však	
vzdať	vyučovacieho	procesu,	ktorý	ma	
napln� ̌ a.	Po	diskusii	s	pánom	rektorom	
sme	našli	spôsob,	ako	obe	práce	sklb� iť	
a	 vyšlo	 to	 aj	 vďaka	 ústretovosti	 zo	
strany	mojej	riaditeľky	z	Inštitútu	poli-
tológie.	Koniec-koncov,	ťažko	posúdiť,	
ktorá	 oblasť	 mi	 je	 bližšia,	 	 obe	 sú	
rôznorodé	a	 	svojıḿ	spôsobom	špeci-
fické.	 Práca	 hovorcu	 je	 dynamická	 a	
kreatıv́na,	práca	pedagóga	zase	zavä-
zujúca	vo	vzťahu	k	študentom,	obe	si	
však	vyžadujú	pomernú	dávku	zodpo-
vednosti,	 kreativity	 a	 maximálneho	
nasadenia.	Som	teda	vďačná	za	obe,	aj	
napriek	 tomu,	 že	 je	 náročné	 vyko-
návať	ich	súbežne.

Pôsobili	ste	už	aj	ako	hovorkyňa	MsÚ	
v	Prešove	a	tlačový	referent.	Aký	 je	
rozdiel	medzi	 prácou	 na	MsÚ	 a	 na	
univerzite,	 prípadne	 v	 čom	 je	 to	
spoločné?

Pôsobenie 	 na 	 Mestskom	 úrade															
v	 Prešove,	 obzvlášť	 priamo	 v	 kance-
lárii	 primátora,	 ma	 skutočne	 veľmi	
veľa	naučilo.	 Ide	 o	moju	prvú	 reálnu	
pracovnú	 skúsenosť	 (ak	 nepočı́tam	
letné	brigády),	ktorú	som	vykonávala	
počas	 doktorandského	 štúdia,	 teda												
s	 vynikajúcou	 možnosťou	 prepájať	
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teóriu	s	praxou.	Myslıḿ 	si,	že	práca	na	
úrade,	najskôr	ako	tlačová	referentka	a	
neskôr	 ako	 hovorkyňa, 	 sa	 stala	
dobrým	základom	pre	môj	ďalšı	́rozvoj	
predovšetkým	v		oblasti	médiı,́	jednak	
na	 základe	 nadobudnutých	 skúse-
nostı,́	ale	aj	kontaktov	na	novinárov,	s	
ktorými	dodnes	intenzıv́ne	spolupra-
cujem.	Ak	by	som	mala	porovnať	obe	
„inštitúcie“,	 či	 už	 univerzita	 alebo	
mestský	 úrad,	 berúc	 do	 úvahy	 ich	
dominantnú	 úlohu,	 sú	 predmetom	
záujmu	 médiı́,	 obe	 však	 z	 pohľadu	
iných	tém.	Samozrejme,	majú	aj	prie-
nikové	 oblasti,	 keďže	 univerzita																	
s	mestom	neraz	 organizujú	 spoločné	
podujatia	alebo	participujú	na	spoloč-
ných	projektoch.	Aj	napriek	tomu,	že	je	
univerzita	jeden	z	najväčšıćh	zamest-
návateľov	v	kraji,	vo	vzťahu	k	médiám	
sa	„predáva“	trochu	ťažšie,	vzhľadom	
na	 jej	 vyprofilovaný	 odborný	 rámec,	
ktorý	 nemusı́	 byť	 atraktı́vny	 pre	
všetky	cieľové	skupiny.	Na	rozdiel	od	
mestského	 úradu	 núkajúceho	 témy,	
ktoré	 sú	 pre	 občana	 z	 pohľadu	 jeho	
každodenného	 života	 neraz	 zaujıḿa-
vejšie.	Preto	je	dôležité	zvoliť	vhodnú	
formu	prezentácie,	 tak,	 aby	dokázala	
zaujať	a	osloviť	i	komerčné	médiá,	čo	
sa	 nám	 z	 môjho	 pohľadu	 aj	 celkom	
darı́.	 Dôkaz	 toho	 sú	 úspechy	 našej	
univerzity	(vyšľachtenie	novej	odrody	
mäty	piepornej,	zıśkanie	patentu	 	na	
unikátnu	technológiu	izolácie	prıŕod-
ných	látok	a	pod.),	o	ktorých	informo-
vali	nielen	lokálne	či	regionálne,	ale	aj	
celoslovenské	a	zahraničné	médiá.	

Kde	 všade	 využívate	 svoje	 "hovor-
covské"	 skúsenosti,	 v	 čom	 vás	 to	
najviac	 baví,	 prípadne	 čo	 sa	 vám	

menej	páči	na	tejto	práci?

Práca	 hovorkyne	 (ale	 tiež	 odbornej	
asistentky)	 napomohla	 k	 rozvoju	
mojich	 komunikačných	 schopnostı́,	
ktoré	pomerne	často	zúročujem	počas	
aktıv́nych	vystúpenı	́na	konferenciách	
a	iných	verejných	podujatiach	(tlačové	
brıf́ingy,	moderovanie	diskusiı	́a	pod.)	
ako	 súčasť	 môjho	 pôsobenia	 na	
univerzitnej	pôde.	Mám	na	nej	rada,	že	
nie	 je	 statická,	 ale	 prináša	 plno	
nepredvıd́ateľných	okamihov	vyžadu-
júcich	 značnú	 dávku	 improvizácie.	
Neraz	je	potrebné	sformulovať	stano-
visko	 doslova	 za	 niekoľko	 desiatok	
minút,	 pričom	 všetky	 informácie,	
ktoré	 sa	 vypustia	 „von	 –	 do	 médiı“́,	
musia	byť	stopercentne	overené,	inak	
to	 môže	 spôsobiť	 problémy	 alebo	
obrátiť	sa	proti	vám.	Naučila	som	sa	-	a	
stále	sa	učıḿ,	 že	s	informáciami	sa	aj	
napriek	 konaniu	 pod	 tlakom	 musı	́
narábať	veľmi	citlivo.	

V	 rámci	 štúdia	 a	 univerzity	 ste	 si	
občas	aj	pocestovali	a	zrejme	aj	veľa	
pocestujete.	 Kde	 všade	 ste	 mali	
možnosť		byť,	príp.	kam	sa	ešte	chys-
táte?	Aké	typy	ciest	to	boli?

A� no,	 štúdium	a	moja	práca	mi	vytvá-
rajú	 možnosť	 cestovať,	 za	 čo	 som	
veľmi	 vďačná,	 keďže	 každá	 cesta	 je	
veľmi	obohacujúca.	Aj	keď,	priznám	sa,	
v	súčasnosti	toho	času	na	cestovanie,	
vzhľadom	 na	 moju	 pracovnú	 vyťaže-
nosť,	nie	je	toľko,	koľko	by	som	chcela.	
Z	 môjho	 cestovateľského	 dennıḱa	 by	
som	 mohla	 spomenúť	 napr.	 účasť													
v	 zimnej	 škole	 v	 Petrohrade	 či	 stáž											
na	 Ministerstve	 zahraničných	 vecı	́ a	
európskych	 záležitosti	 SR,	 kde	 som	
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mesiac	 praxovala	 v	 odbore	 diploma-
tického	protokolu.	V	rámci	doktorand-
ského	štúdia	som	sa	taktiež	zúčastnila	
pracovnej	cesty	s	predsedom	vlády	SR	
v		tureckom	Istanbule,	či	bola	súčasťou	
vládnej	 delegácie	 na	 	 samite	 lı́drov	
členských	 štátov	 Európskej	 únie												
v	 Bruseli,	 ktorý	 bývalý	 premiér	 Fico	
označil	za	jeden	z	najťažšıćh,	keďže	sa	
na	 ňom	 horlivo	 diskutovalo	 o	 povin-
ných	kvótach	na	migrantov	a	gréckej	
kr ı́ ze . 	 Po 	 skončenı́ 	 š t úd ia 	 som													
ako	 odborná	 asistentka	 bola	 na	
výskumnom	 pobyte	 vo	 Fı́nsku	 a	
Be lg icku . 	 Pomerne 	 čas to 	 v šak	
cestujem	aj	na	konferencie	do	C� iech	či	
na	 Ukrajinu,	 keďže	 participujem	 na	
viacerých	 výskumných	 projektoch	
z a m e r a n ý c h 	 n a 	 c e z h r a n i č n ú	
spoluprácu.	 Najbližšie	 sa	 chystám														
v	rámci	programu	Erasmus+	na	mobi-
litu	 do	 Portugalska,	 kam	 sa	 už	 teraz	
veľmi	tešıḿ.	

Kam	 by	 ste	 sa	 ešte	 chceli	 posunúť											
v	 rámci	 svojej	 práce,	 aké	 sú	 vaše	
nenaplnené	 pracovné	 predstavy?	
Viete	si	prípadne	predstaviť	robiť	aj	
niečo	iné	alebo	niekde	inde?

Možno	 to	vyznie	zvláštne,	ale	 ja	 som	
nikdy	 nemala	 v	 pracovnej	 oblasti	
nejaké	 veľké	 očakávania	 či	 ďaleko-
siahle	méty.	Veci	v	mojom	živote	som	
zásadne	 nepodmieňovala	 a	 možno,	
napriek	či	vďaka	tomu,	sa	ukladali	tak,	
aby	 som	nemala	dôvod	na	nespokoj-
nosť.	Všetko,	čo	robıḿ,	sa	však	snažıḿ	
robiť	naplno,	s	maximálnym	zaniete-
nıḿ,	niekedy	možno	až	za	očakávanú	
hranicu,	 čo	 sa	 nemusı	́ vždy	 stretnúť										
s	 pochopenı́m,	 ale	 to	 som	 ja.	 Robiť	

svoju	prácu	najlepšie	ako	viem,	vyko-
návať	ju	tak,	aby	ma	tešila,	ale	zároveň	
kreovala	 moju	 osobnosť	 a	 posúvala	
vpred.	 Teraz	 je	 to	 univerzita,	 no	 ak	
prı́de	 v	 budúcnosti	 nejaký	 nový	
impulz,	 ktorý	 ma	 bude	 motivovať															
k	 zmene	 zamestnania,	 tak	 sa	 mu	
nebudem	 brániť.	 Určite	 viem,	 že	
nechcem	 pracovať	 v 	 statickom	
prostredı	́ a	 prešľapovať	 z	 miesta	 na	
miesto,	mám	rada,	ak	sa	 	veci	hýbu	a	
sprevádza	ich	aj	patričná	dávka	adre-
nalıńu.

Aké	sú		vaše	najväčšie	koníčky?

Práve	 vyššie	 spomı́naný	 adrenalı́n,	
ktorý	neraz	nachádzam	v	práci,	občas	
vyhľadávam	aj	vo	voľnom	čase.	Napo-
sledy	 som	 jeho	 úroveň	 testovala	 pri	
tandemovom	 zoskoku	 z	 lietadla												
z	výšky	4	000	metrov.	Bol	to	neopako-
vateľný	zážitok	s	oslobodzujúcim	poci-
tom.	Možno	budem	znieť	pateticky,	ale	
ja	skutočne	rada	žijem.	Ak	by	som	mala	
ostať	 na	 zemi,	 tak	 musı́m	 určite	
spomenúť	 kultúru,	 divadlá,	 ale	 aj	
koncerty.	Minulé	leto	sa	mi	splnil	malý	
sen,	 keď	 som	 sa	 zúčastnila	 koncertu	
mojej	obľúbenej	britskej	kapely	Cold-
play	 v	 Parıž́i,	 ktorá	 hrala	 na	 vypre-
danom	80-tisıć ovom	štadióne.	Snažıḿ	
sa	 taktiež,	 aspoň	 sporadicky,	 cvičiť,												
v	 lete	 preferujem	 bicykel	 a	 korčule,												
v	 zime	 je	 to	 so	 mnou	 trošku	 horšie.		
Veľmi	 rada	som	však	so	svojimi	blıź-
kymi	 a	 najmladšı́mi	 členmi	 našej	
rodiny,	keďže	mám	dvoch	synovcov	a	
niekoľkotýždňovú	neter.	

Text:	Martina	Cigľárová,
foto:	archív	A.	P.
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Podľa	informácií	od	krajskej	polície	
v	 Prešove	 Giraltovčana	 Lea	 pove-
rený	 príslušník	 obvodného	 odde-
lenia	Policajného	zboru	Giraltovce	
obv in i l 	 z 	 p reč inu 	 ub l í žen ia															
na	 zdraví	 spáchaného	 v	 súbehu										
s	prečinom	výtržníctva.

Istý	mladıḱ	z	Giraltoviec	ešte	koncom	
novembra	minulého	roku	na	schodoch	
jednej	z	miestnych	reštauráciı	́	fyzicky	
napadol		22-ročného	S� tefana	z		Lúčky.		
16-ročný	 Giraltovčan	 Leo	 ho	 kopol										
vo	 večerných	 hodinách	 do	 hrude.	

„Následkom	 toho	 napadnutý	 muž	
spadol	 zo	 schodov.	 Podľa	 znaleckého	
posudku	 	 znalca	 z	 odboru	 Zdravot-
nıćtvo	 a	 farmácia,	 odvetvie	 chirurgia	
utrpel	 zranenia	 a	 to	 pomliaždenie	
hrudnı́ka,	 pomliaždenie	 sedacej	
oblasti	a	podvrtnutie	zápästia,“	uvádza	
sa	v	tlačovej	správe	KR	PZ	v	Prešove.	
Krajská	 polı́cia	 ďalej	 informuje,	 že	
zákon	 stanovuje	 v	 tomto	 prı́pade	
trestnú	sadzbu	odňatia	slobody	až	na	
tri	 roky,	 u	 mladistvých	 sa	 trestná	
sadzba	znižuje	na	polovicu.

Giraltovčana	obvinili	z	prečinu	ublíženia	na	zdraví

Muž	z	Kračúnoviec	ohlásil	krádež

Muž	 z	 Kračúnoviec	 (30)	 pred	 pár	
dňami	 na	 linku	 158	 telefonicky	
oznámil,	že	došlo	ku	krádeži	búra-
cieho	 	 kladiva	 na	 stavenisku	 diaľ-
nice 	 za 	 kruhovým	 objazdom																	
v	 smere	 na	 Vydumanec	 (okres	
Prešov).

Podľa	 informáciı́	 Krajskej	 polı́cie											
v	Prešove	bolo	vyšetrovanıḿ	zistené,	
že	doposiaľ	nezistený	páchateľ	v	dobe	
od	 16.	 02.	 od	 20.	 02.	 2018	 z	 voľne	
prı́stupného	 priestoru	 pod	 diaľ-

ničným		mostom		v	objekte		staveniska	
Diaľnica	D1	Prešov	západ	-	Prešov	juh		
ukradol	 búracie	 kladivo	 spolu	 s	
kufrom	 a	 prıślušenstvom.	 	 „Hodnota	
odcudzenej	veci	je	cca	 	1	500	eur.	Na	
základe	 tejto	 skutočnosti	 	 poverený	
prıślušnıḱ	obvodného	oddelenia		Poli-
cajného	 zboru	 Prešov	 –	 Sever	 začal	
trestné	 stıh́anie	 pre	 prečin	 krádeže.	
Zákon	 pre	 páchateľa	 takéhoto	 trest-
ného	 činu	 stanovuje	 trestnú	 sadzbu	
odňatia	slobody	až	na	dva	roky,“	infor-
movala	polıćia.

Neďaleko	Giraltoviec	vykradli	chatku

Pred	 niekoľkými	 dňami	 oznámil	
prešovský	 dôchodca	 Anton	 (71)		
obvodnému	oddeleniu	Policajného	
zboru	 Kapušany, 	 že	 došlo	 ku	
krádeži	 v	 jednej	 zo	 záhradných	
chatiek	v	katastrálnom	území	obce	

Chmeľovec.

„Páchateľ	sa	vlámal	do	chatky	v	dobe	
od	07.	03.	do	12.	03.	2018.	Poškodenıḿ		
vonkajšıćh	i	vnútorných	 	vchodových	
dverı	́sa	dostal	dnu.	Z	obývacej	miest-
nosti	 ukradol	 40	 kusov	 starožitnej	
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modranskej	 keramiky,	 jeden	drevený	
starožitný	kolovrátok,	10	kusov	staro-
žitných	zvoncov	-	spiežovcov,	18	kusov	
kuchynského	 nerezového	 prı́boru	 s	

drevenými	rúčkami	a	kuchynský	riad	
(hlboké	 taniere,	 dezertné	 taniere	 i	
poháre),“	 informovala	 krajská	 poli-
cajná	hovorkyňa	KR	PZ	v	Prešove	Jana	

Migaľová.	Na	poschodı	́ chatky	sa	
podľa	 nej 	 páchateľ	 pokúsil	
vylomiť	 i	 jeden	medený	odkvap.	
„Celková	 škoda,	 ktorú	 svojı́m	
nezákonným	 konanı́m	 spôsobil,	
bola	 majiteľom	 vyčı́slená	 na	 1	
700	 eur.	 Poverený	 prıślušnıḱ	 na	
základe	 tejto	 udalosti	 začal	
trestné	stıh́anie	pre	prečin	kráde-
že,“	dodala.

(redakcia,	info:minv.sk)

Javor	na	Tehelnej	ulici	bol	poškodený.	
Na	 základe	 dôkazov	 kamerového	
systému	 vyhodnotil	 pravdepodob-
ného	páchateľa.	 Je	nıḿ	Bobor	Vodný,	
bytom	Pri	Topli	7,	Giraltovce.	 	S�peci-
álny	 vyšetrovateľ	 už	 vzniesol	 obvi-
nenie	 z	 obžierania	 verejného	 majet-
ku...	 	Alebo	len	nejaký	"inteligent"	mal	
dlhú	 chvı́ľu?	 Vďaka	 nemu	 sa	 tento	
javor	už	do	jari	neprebudı.́...

M.	Osifová,	foto:	facebook

Na	stope	páchateľovi

Pozor	na	kontroly	na	cestách	Prešovského	kraja!	
Vodiči,	 dávajte	 počas	 veľkonočných	
dnı	́pozor	na	cestách!	No	správajte	sa	
disciplinovane	 a	 ohľaduplne	 stále,	
jazdite 	 opatrne	 a 	 dodrž iavajte	
rýchlosti.

Na	cestách	Prešovského	kraja	bola	23.	

marca	 podľa	 polı́cie	 vykonaná	 celo-
krajská	 dopravná	 kontrola.	 „Policajti	
sa	 zamerali	 na	 	 dodržiavanie	 zákazu	
použı́vať	 telefónny	 prı́stroj	 počas	
vedenia	 motorového	 vozidla,	 okrem	
telefonovania	 s	 použitı́m	 systému	
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voľné	ruky	a	na	dodržiavanie	pravidiel	
o	predchádzanı	́a	spôsobe	jazdy	vodi-
čov.“	Zistili	234	priestupkov,	z	ktorých	
219	 vyriešili	 policajti	 v	 blokovom	
konanı́	 a	 15	 napomenutı́m.	 Zistené	
však	 bolo	 aj	 požitie	 alkoholu.	 „U	
jedného	 	 vodiča	 motorového	 vozidla	
nad	 1	 promile	 (TC� )	 a	 taktiež	 bolo	
zistené	 požitie	 alkoholu	 u	 jedného	

nemotorového	 účastnı́ka	 cestnej	
premávky.	Okrem	toho	policajti	počas	
dopravnej	 akcie	 zadržali	 tri	 vodičské	
preukazy,	 jeden	 za	 alkohol	 a	dva	pre	
insolventnosť	 a	 zadržané	 bolo	 jedno	
osvedčenie	 o	 evidencii	 vozidla,“	
dodáva	polıćia.	

(mc)

Jar	nám	poma-
ličky	 klope	 na	
dvere, 	 čo 	 to	
p r e 	 n á s	
z n a m e n á ?	
C�akať	 len	 tak,	
so	 založenými	
r u k a m i , 	 s a	
n á m 	 n e v y-
pláca.	 C� o	 tak	
niečo	 skúsiť	
p re 	 obnovu	
n á š ho 	 te l a ?	

Možnostı	́ je	veľa...	Sú	 lacné,	ale	sú	aj	
drahé. . . 	 Berme	 preto	 tie, 	 ktoré	
poznáme	 a	 máme	 ich	 priamo	 pod	
nosom.	 	 Ide	 o	 korene...	 Na	 prvom	
mieste	 je	 slnečnica	 hľuznatá,	 zvaná	
topinambur.	 Pri	 našej	 rieke	Topľa	 je	
jej	 na	 požehnanie,	 toľko,	 že	 sa	 dá	
zbierať	 nepreberné	 množstvo.	 C� o	
urobıḿe,	keď	ju	nájdeme?	Vykopeme	
ju,	pod	prúdom	vody	omyjeme,	kôru	
neodstraňujeme,	postrúhame	a	jeme	
ako	šalát	alebo	si	ju	dáme	len	tak	na	
desiatu	či	olovrant.	Je	trochu	sladka-

vejšia,	 preto	 ju	 netreba	 ochucovať.	
Rieši	viacero	ťažkostı:́	cukrovku	(dia-
betes),	obezitu	a	upravuje	aj	vyprázd-
ňovanie	 stolice.	 A	 ak	 by	 ste	 chceli	
teraz	v	jari	dať	aj	nejaké	to	„kilo“	zo	
svojej	váhy	„dole“,	tu	je	recept,	ako	na	
to...

ČAJOVÁ	ZMES	NA	CHUDNUTIE:

Blizny	kukurice

Kôra	krušiny

Kvet	trnky

Koreň	ligurčeka

Kvet		bazy

Vňať		zlatobyle

Dve	ploché	polievkové	lyžice	dáme	do	
¼	 l	 vody	 cez	 noc	 macerovať.	 Ráno	
uvedieme	 zmes	 do	 varu	 a	 necháme	
pod	pokrievkou	asi	15	minút	lúhovať.	
Precedı́me	 a	 pijeme	 3x	 denne,	 po	
tretine	množstva.	

Text:	Bylinkár	Ján	Gdovin,	

Foto:	Obrázok	z	knihy	Liečivé	
rastliny	-	Ottov	sprievodca	

prírodou

„Zázraky“ jari 
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V	prıṕade,	že	sme		zatiaľ	nestihli	zele-
ninu	 vysievať,	 ešte	 nie	 je	 neskoro.	
Vysievame	reďkovku,	reďkev,	mrkvu,	
paštrnák,	 špenát,	 ľadový	 a	 hlávkový	
šalát,	brokolicu,	karfiol,	kaleráb	a	kel.	
Na	konci	mesiaca	môžeme	do	voľnej	
pôdy	vysiať	skorú	cukrovú	kukuricu	a	
červenú	a	bielu	kapustu.

Vysiatu	 plochu	 je	 najlepšie	 chrániť	
zakrytıḿ	ľahkou	bielou	textıĺiou,	aby	
osivo	 nevyzobali	 vtáci.	 Prikrytá	
plocha	má	teplejšiu	mikroklıḿu,	a	tak	
je	menšie	riziko	poškodenia	chladom.	

Dokončıḿe	výsadbu	ovocných	strom-
čekov.	 V	 aprıĺi	 sa	 pripravıḿe	 aj	 na	
ochranu	 kvetov	 proti	 jarným	 mrazı-́
kom.	Citlivé	odrody	jablonı	́a	hrušiek	
ošetrı́me	 proti	 chrastavitosti	 a	
múčnatke,	preventıv́ne	prvý	postrek	
urobıḿe	 tesne	 pred	 kvitnutıḿ.	 Rez	
marhúľ	a	broskýň,	 	ak	sme	ho	neuro-
bili	po	zbere		úrody,	robıḿe	až	vo	feno-
fáze	 ružového	 púčika.	 Glejotokové	
rany	 na	 kôstkovinách	 vyčistı́me	 a	
natrieme	zriedeným	octom	a	štepár-
skym	voskom.	Počas	kvitnutia	čerešnı	́
a	 višnı	́ musıḿe	 zasiahnuť	 	 monıĺiu,	
čıḿ	 zabezpečıḿe	 aj	 proti	múčnatke.	
Ochranu	 orechov	 musı́me	 vykonať		
tesne	pred	kvitnutıḿ	a	opakovať	cez	
kvitnutie	 prıṕravkom	 Kocide	 a	 Prev	
B2.

Neskôr	 pučiace	 ovocné	 dreviny	
o š e t r ı́me 	 pro t i 	 prez imuj ú c im	
škodcom	 prı́pravkom	 Mero	 stefes														
s	 karatom.	 Pri	 postreku	 by	 sa	 mala	
teplota	 vzduchu	 pohybovať	 okolo	
15°C.

Za	 chladného	 a	 daždivého	 počasia	
pokračujeme	 v	 ošetrovanı́	 broskýň	
proti	 kučeravosti	 listov,	 najneskôr	
pred	kvitnutıḿ.	

Druhý	 preventıv́ny	 postrek	 egrešov	
proti	 americkej	 múčnatke	 urobı́me	
ihneď	po	odkvitnutı.́	

Prvý	 postrek	 višnı	́ proti	 moniliovej	
spále	kvetov	a	výhonkov	urobıḿe	na	
začiatku	 kvitnutia,	 druhý	 pri	 odkvi-
tanı.́

Tesne	 pred	 kvitnutı́m	 urobı́me	
postrek	 jadrovıń	proti	 chrastavitosti	
a	múčnatke.	Pri	dokvitanı	́alebo	tesne	
po	odkvitnutı	́ošetrıḿe	ovocné	druhy	
proti	 piliarkam	 spôsobujúcim	 skorú	
červivosť	plodov.

Pred	 mı́nerkou	 pórovou	 chránime	
cibuľu	 pomocou	 netkanej	 textı́lie	
alebo	chemicky.

V	čase	pučania	alebo	krátko	po	vypu-
čanı	́ošetrıḿe	vinič	proti	akarinóze	a	
brinóze.

Ľubomír	Krupa

Záhradkárske
okienko
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Po našemu...Po našemu...
Bida	i	na	pecu	najdze	človeka	-Bida	i	na	pecu	najdze	človeka	-

pred	zlom	neujdešpred	zlom	neujdeš

Jakí	Pan	Buch	pomahaj,	takí	Jakí	Pan	Buch	pomahaj,	takí	
Pan	Buch	visliš	-	Pan	Buch	visliš	-	

ako	ty	mne,	tak	ja	tebeako	ty	mne,	tak	ja	tebe

Ňikdze	s	kolačami	ploti	Ňikdze	s	kolačami	ploti	
ňehradza	-	ňehradza	-	

nikde	nie	je	až	tak	dobrenikde	nie	je	až	tak	dobre

Bida	i	na	pecu	najdze	človeka	-

pred	zlom	neujdeš

Jakí	Pan	Buch	pomahaj,	takí	
Pan	Buch	visliš	-	

ako	ty	mne,	tak	ja	tebe

Ňikdze	s	kolačami	ploti	
ňehradza	-	

nikde	nie	je	až	tak	dobre

Rodina	Hlibokých	v	polovici	30-tych	rokov.Rodina	Hlibokých	v	polovici	30-tych	rokov.Rodina	Hlibokých	v	polovici	30-tych	rokov.

Text:	Mária	Osifová,	foto:	archív	rodiny	Hlibokých

NARODILI SA:

  Filip Šoltýs                                                        Emma Mihaľová

  Selina Bilá                                             Adam Kaliňak

  Miriama Fedáková                  Hugo Micenko

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

ZPOZ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno          Rok narodenia  Dátum úmrtia

Anna Čušková   1931   22.02.2018

Štefan Šamko   1947   24.02.2018

Anna Jurčová   1928   02.03.2018

Tomáš Jurč   1928   09.03.2018

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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80 rokov Vladimír Osif  

75 rokov    Anna Hajdová

                   Anna Pululichová

  Margita Zvodzová                                                        

70 rokov Leopold Paluš 

             

65 rokov    MVDr. Miroslav Deutsch     

  Miluša Juhasová

  Jozef Szabo

  Pavol Šoltýs

  Anna Švačová

  Helena Vaľanyová    

Svoje životné jubileá v mesiaci APRÍL oslávia:

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. 

60 rokov  Gabriela Krivánková

55 rokov    Anna Brenišová

                   Emília Deutschová

  Mária Sabolová

50 rokov    Jana Čižmárová

  Norbert Kolesár

  Mgr. Edita Koššalová

  Miroslav Šamko

  Slávka Vlčková

MANŽELSTVO UZAVRELI: 

Dušan Gaži  a  Štefánia Bolvanová
Lastovce                                     Giraltovce

Vlastimil Billý  a  Simona Ferencová
Giraltovce           Skrabské

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.

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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ŠPORT

Nevyspytateľné 	 poveternostné	
podmienky	 zmarili	 plány	 treťoligo-
vých	klubov,	a	tak	sa	najvyššia	regio-
nálna	súťaž	nerozbehla	v	predpokla-
danom	 režime	 a	 prvé	 dve	 kolá	 sa	
museli	 prekladať.	 Jedine	 Vranov	
odohral	 obidva	 zápasy	 a	 zıśkal	 šesť	
bodov.	Cenné	je	vıť́azstvo	nad	lıd́rom	
zo	 Stropkova	 na	 domácom	 ihrisku										
s	umelou	trávou.

Futbalisti	 MFK	 Slovan	 Giraltovce	 sa	
po	dlhej	zimnej	prestávke	predstavili	
v	 ostrom	 majstrovskom	 zápase	 na	
michalovskej	 umelej	 tráve	 proti	
„domácim	 !"	 Veľkým	 Revištiam	 už												
s	 novým	 trénerom	 Patrikom	 Parti-
lom.	 Táto	 dlhoročná	 opora	 giral-
tovské	 Slovana	 si	 tak	 odkrútil	 vyda-
renú	premiéru	na	poste	 šéfa	 lavičky									
v	 III.	 lige	 a	 zároveň	 po	 niekoľkých	
rokoch	 sa	 vrátil	 na	 hraciu	 plochu	 aj	
ako	aktıv́ny	hráč,	kde	mladým	hráčom	
pomohol	svojimi	bohatými	skúsenos-
ťami."	V	decembri	minulého	roku	ma	
oslovili	 funkcionári	 MFK	 Slovan												
s	 ponukou	 trénovať	 treťoligový	 tıḿ.	
Ponuku	som	prijal,	pretože	 je	 to	pre	
mňa	veľká	výzva.	Doteraz	som	prak-
ticky	od	roku	2004	trénoval	mládež-
nı́cke	 družstva	 a	 teraz	 to	 chcem	
zúročiť	 pri	 dospelých.	 Navyše	 mi	
takmer	všetci	súčasnı	́hráči	prešli	cez	
ruky	a	s	Lukášom	Vojtom

sme	 spolu	 odohrali	 množstvo	 zápa-
sov.	Zimná	prıṕrava	bola	dobrá,	narú-
šali	 ju	 len	 výpadky	 pre	 ochorenia	
hráčov.	 Káder	 sa	 veľmi	 zmenil,	 veď	
odišlo	 až	 šesť	 hráčov	 základnej	
zostavy.	 Preto	 sme	 ich	 nahradili	
mladými	a	talentovanými	chlapcami.	
Na	prvý	jarný	zápas	sme	cestovali

s	malou	dušičkou,	pretože	náš	súper	
absolvoval	 celú	 prı́pravu	 práve										
na	 umelej	 tráve	 v	 Michalovciach.	
Výrazne	nám	pomohlo,	že	sme	ustáli

úvodný	 tlak	domácich	a	podržal	nás	
brankár	Oravec.	Potom	sa	hra	vyrov-
nala	 a	 my	 sme	 hrozili	 z	 brejkov	 a	
skórovať	mohli	Kuriplach	aj	Pankuch.	
Po	 štandardke	 sme	 sa	 ujali	 vedenia	
Stanom	Pankuchom,	ktorý	pohotovo	
využ i l 	 kol ı́ z iu 	 oboch	 stoperov														
V.	Revıš́ť.

V	II.	polčase	 	sa	snažili	domáci	loptu	
nakopávať	 do	 našej	 šestnástky,	 ale	
tam	 kraľovali	 Vojta	 s	 Tomkom.	
Naopak,	 mohli	 sme	 aj	 zvýšiť	 skóre									
v	náš	prospech,	ale	Furmánek	v	dvoch	
šanciach	 nebol	 úspešný. 	 Výkon	
mojich	 zverencov	 bol	 sympatický,	
nebojácny	 a	 odmenou	 bola	 cenná	
výhra.	 Milo	 ma	 prekvapil	 Smetánka	
na	 ľavej	 strane.	 Počúval	 rady	 moje	 i	
staršı́ch	 spoluhráčov	 a	 bol	 veľmi	
dobrý.	 Dúfam,	 že	 vı́ťazstvo	 bude	

ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA PATRIKA PARTILU
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povzbudenı́m	 do	
ďalšı́ch	 náročných	
zápasov."	 neskrýval	
po 	 z ápase 	 svo ju	
spokojnosť	 nový	
kormidelnıḱ 	Giralto-
viec	Patrik	Partila.

Okrem	 zisku	 troch	
bodov	 potešila	 aj	
s k u t o č n o s ť , 	 ž e											
v	 základnej	 zostave	
Slovana	nastúpili	až	
p i a t i 	 f u t b a l i s t i												
vo	veku	do	20	rokov	
a	 aj	 to	 by	 mal	 byť	
prı́sľub	 do	 budúc-
nosti.

Miroslav	Deutsch

OSEMDESIATNIK S MAGICKÝM ČÍSLOM 5
V	 mesiaci	 marec	 oslávil	 krásne	
životné	jubileum	pán	Michal	HARČA-
RÍK.	Vstúpil	tak	do	klubu	osemdesiat-
nikov.	Tento	klub	združuje	významné	
postavy	 giraltovské	 futbalu	 a	 M.	
Harčarı́k	 medzi	 veľké	 osobnosti	
rozhodne	 patrı́.	 Tento	 futbalista	 je	
odchovancom	 Slovana	 a	 jeho	 farby	
dokázal	reprezentovať	bez	prestávky	
13	 rokov.	 Začıńal	 krátko	 v	 doraste,	
potom	 hral	 na	 vojenčine	 za	 RH	
Jemnice.	Keď	sa	vrátil,ihneď	si	vybo-
joval	 miesto	 v	 základnej	 zostave										
A� -čka	 Slovana.	 Počas	 celej	 aktıv́nej	
činnosti	 obliekal	 dres	 s	 čarovným	
čı́slom	 5	 a	 prakticky	 ho	 nikomu				

nepožičal.	 Symbolikou	 je,	 že	 dres												
s	rovnakým	čıślom	5	nosil	aj	najdlhšie	
hrajúci	 odchovanec	 Giraltoviec											
Jaroslav	 Mitaľ.	 Miško	 Harčarı́k	 rád	
spomıńa	na	 skvelú	 generáciu	 spolu-
hráčov	ako	T.	Končár,	E.	Mati,	J.	Pališin,	
A.	 Kovaľ,	 M.	 Koco,	 E.	 Katriňák,								
M .Ba l i š č á k 	 a 	 mnoho 	 ďa l š ı́ c h .																			
Z	 trénerov	 vyzdvihuje	 J.	 Ličáka	 a	
hlavne	 J.	 S� trusa.	 Michal,	 želáme	 ti	
hlavne	veľa	zdravia,	šťastia	a	rodinnej	
pohody..Z� ivió!

	Miroslav	Deutsch

Text	neprešiel	jazykovou	úpravou.
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SOKOLKY DOBYLI 1. VOLEJBALOVÚ LIGU SOKOLKY DOBYLI 1. VOLEJBALOVÚ LIGU SOKOLKY DOBYLI 1. VOLEJBALOVÚ LIGU 
Volejbalistky	TJ	Sokol	Giraltovce	zaznamenali	v	marci	historický	úspech!	Naozaj	
impozantným	spôsobom	sa	stali	totiž	šampiónkami	1.	volejbalovej	ligy	v	skupine	
Východ.	 Na	 prvoligový	 trón	 zasadli	 po	 vynikajúcej	 sezóne	 a	 ich	 náskok	 pred	
druhým	Stropkovom	je	19	bodov.	Giraltovčanky	teraz	čaká	 	prelıńacia	súťaž	o	
postup	do	najvyššej	volejbalovej	súťaže	na	Slovensku.	O	aktuálnej	situácii	nás	
informoval	viceprezident	klubu	Pavol	Tchurıḱ:

"Naše	dievčatá	dosiahli	fantastický	úspech.	Zvıť́aziť	v	tak	náročnej	súťaži	je	niečo	
výnimočné.	V	základnej	 časti	hralo	8	družstiev,	každé	odohralo	28	zápasov,	a	
potom	v	nadstavbovej	 časti	o	1.	-	4.	miesto	ďalšıćh	12	zápasov.	Spolu	teda	40	
zápasov	a	ak	k	tomu	prirátame	náročné	cestovanie,	tak	to	bola	veľmi	ťažká	súťaž.	
Som	rád,	že	naše	družstvo	to	excelentne	zvládlo.	Veľmi	dobré	a	kvalitné	zápasy	
sme	odohrali	s	druhým	Stropkovom,	ale	aj	vystúpenia	so	Z� ilinou	i	Rimavskou	
Sobotou	boli	vzrušujúce.	Tu	je	konečná	tabuľka.

V	baráži	o	postup	do	Extraligy	žien	sa	stretneme	s	dvoma	poslednými	družstvami	
Extraligy,	a	to	VO	HIT	Trnava	a	COP	Volley	Nitra	a	štvrtým	účastnıḱom	je	vıť́az	1.	
ligy	skupiny	Západ	-	VK	TAMI	Bratislava.

Tu	je	rozpis	našich	zápasov.	Všetky	sa	hrajú		o	18.00	hod.

07.04.2018	VO	HIT	Trnava		-		TJ	SOKOL	Giraltovce

14.04.2018			VK	TAMI	Bratislava		-		TJ	SOKOL	Giraltovce

21.04.2018	TJ	SOKOL	Giraltovce		-		COP	Volley	Nitra

28.04.2018		TJ	SOKOL	Giraltovce		-		VO	HIT	Trnava

05.05.2018		TJ	SOKOL	Giraltovce		-		VK	TAMI	Bratislava

12.05.2018			COP	Volley	Nitra		-		TJ	SOKOL	Giraltovce

Za	predvedené	výkony	by	som	sa	chcel	poďakovať	všetkým	hráčkam	i	realizač-
nému	tıḿu	Sokola.

Aktuálny	 káder	 družstva	 tvoria	 Alexandra	 Harčárová	 (kapitánka),	 Dominika	
Ružbaská,	Silvia	Murıńová,	Slávka	Vasıč́ková,	Tatiana	Mitaľová,	Timea	Drábiková,	
Zuzana	Labıḱová,	Dáša	Chymičová,	Klaudia	Mitrová,	Martina	Oravcová,	Martina	

 Zápasy Výhry Prehry Sety Body 

TJ SOKOL Giraltovce 40 32 8 103:36 97 

MVK Stropkov 40 27 13 91:60 78 

Volleyball Academy UNIZA Žilina 40 25 15 86:59 74 

VK SLOVAN Rimavská Sobota 40 25 15 83:61 73 
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Keselicová,	Slávka	Salamonová,	Eva	Paňková,	Tatiana	Chymičová.

O	tento	historický	giraltovský	úspech	sa	okrem	hráčok,	samozrejme,	zaslúžili	aj	
tréneri.	Po	niekoľkých	rokoch	útlmu	začala	v	roku	2015	nanovo	formovať	druž-
stvo	Viera	C� ıž́eková.	Po	nej	trénerskú	taktovku	prevzal	Peter	Hrušovský	a	po	ňom	
Juraj	Cahajla.	V	súčasnosti	je	kormidelnıć ̌kou	Daniela	Chymičová.	Veľká	vďaka	
patrı	́asistentovi	i	manažérovi	Martinovi	Cihoňovi,	ktorý	je	akousi	dušou	Sokola.

Poďakovanie	patrı	́aj	Jurajovi	Molitorisovi,	neoficiálnemu	maskotovi	a	bubenı-́
kovi	klubu,	ktorý	s	hráčkami	prežıv́a	všetky	radosti,	ale	aj	starosti.

Týmto	ľuďom	patrı	́obrovská	vďaka,	pretože	bez	ich	osobnej	angažovanosti	by	
Giraltovce	takýto	úspech	nedosiahli.

Na	záver	by	som	chcel	vyzdvihnúť	pomoc	sponzorov,	bez	ich	pomoci	by	sa	dalo	
účinkovanie	v	takej	náročnej	súťaži	len	ťažko	zvládnuť.

D� akujeme	Petrovi	Hruškovi	-	TOBI	GROUP,	s.	r.	o.,	Giraltovce,	Matúšovi	Putnoc-
kému	-	MP-KANAL	service,	s.	r.	o.,	Prešov,	Ing.	Vladimıŕ ovi	Gašparovi	-	Ingstav	GV,	
s.	r.	o.,	Prešov	a	Ing.	Martinovi	Cihoňovi	-	PROFIMAC,		s.	r.	o.,	Prešov.

Veľmi	 oceňujem	 tiež	 prıśtup	 a	 povzbudzovanie	 všetkých	 našich	 priaznivcov										
i	fanúšikov	počas	celej	súťaže.	Ich	hlasivky	dievčatám	veľmi	pomáhali."

My	držıḿe	Sokolkám	v	náročnej	prelıńacej	 súťaži	 	proti	kvalitným	súperkám	
palce	a	želáme	dosiahnutie	úspešných	výsledkov.

Text:	Miroslav	Deutsch,	foto:	L.	Lukáč



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

40

INZERCIAINZERCIAINZERCIA






