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Prihováram	sa	vám	až	v	druhom	čıśle	
roka	 2018,	 keďže	 v	 januári	 sme	
odovzdali	 slovo	 primátorovi	 mesta	
pánovi	 Jánovi	 Rubisovi.	 Vo	 svojom	
prı́hovore	 vás	 informoval	 o	 práci,	
ktorá	 bola	 zrealizovaná	 a	 o	 plánoch	
do	budúcna.	Tie	s	prıćhodom	nového	
roka	 patria	 na	 miesto,	 či	 už	 sú	 vo	
veľkom,	 prı́padne	 v	 malom.	 Každý												
z	nás	má	na	výber.	

Rok	 2018	 sa	 začal	 a	 opäť	 nabral	
rýchle	tempo,	premýšľam,	kam	už	sa	
stratil	január.		A	kam	sa	stratila	zima?	
Tá	 sa	veľmi,	 veľmi	pomaly	 rozbieha.	
Vyzerá	to	tak,	že	už	ani	ročné	obdobia	
nestı́hajú	 času	 a	 životnému	 tempu,	
akým	svet	kráča.	

Náš	 mesačnı́k	 Spravodajca	 však	
nezrýchľuje,	 nezvyšuje	 svoje	 tempo,	
nepreletıt́e	ho	 len	 tak.	Verıḿ,	 že	 tak	
ako	aj	po	minulé	roky,	aj	v	tomto	vám	
budeme	prinášať	pútavé	a	zaujıḿavé	

články,	informácie,	fotky	zo	všetkých	
oblastı́,	 činnostı́	 a	 aktivı́t,	 ktoré	 sa								
v	 našom	 meste	 dejú	 a	 organizujú.	
Prajem	vám,	aby	ste	pri	čıt́anı	́a	listo-
vanı	́našich	stránok	spomalili,	 zrela-
xovali,	oddýchli	si	a	nabrali	inšpiráciu	
a	 energiu	 do	 ďalšıćh	 dnı,́	 ktoré	 nás	
ešte	len	čakajú.	

Tento	rok	 je	pre	nás	Slovákov,	ale	aj	
pre	našich	susedov	C�echov	o	to	viac	
výnimočný,	 že	 si	 pripomı́name	 sto	
rokov,	ktoré	ubehli	od	vzniku	C�esko-
slovenskej	 republiky.	 A	 taktiež	 aj	
ďalšie	 významné	 výročia,	 o	 ktorých		
budeme	 diskutovať	 a	 najmä	 o	 ich	
vplyve	na	súčasnosť,		aj	na	časy	budú-
ce.	 	Myslıḿ 	si,	že	tak	sa	ešte	relatıv́ne	
dá	spomaliť	rýchlosť	prıt́omnosti,	ak	
budeme	 spomı́nať	 a	 pripomı́nať	 si	
veci	dávne	a	minulé.	

Prıj́emný	zimný	február	vám	praje

	Michaela	Marcinová

Milí	čitatelia!		



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

3

VIETE, ŽE...
 začiatkom	januára	dážď	a	hmly	obťa-
žovali	snáď	každého?	Našťastie	v	polo-
vici	mesiaca	prituhlo	a	tak	deti	očistili	
sane	a	lyže	od	blata	a	snehová	nádielka	
im	dovolila	tráviť	popoludnia	aj	vonku.	
Január	 2017	 bol	 najchladnejšı́ 	 za	
posledných	30	rokov,	tohoročný	sa	prie-
mernými	 teplotami	 radı	́ k	 tým	 teplej-
šıḿ.

 počas	 tohto	 roka	 väčšina	 pracujú-
cich	 iste	 uvı́ta	 11	 voľných	 dnı́,	 ktoré	
bude	 môcť	 stráviť	 v	 pohodlı	́ domova	
namiesto	 pracovnej	 stoličky?	 Mohli	
sme	si	však	užıv́ať	voľna	viac,	lenže	až	
štyri	sviatky	pripadajú	v	roku	2018	na	
sobotu.	 Tohto	 roku	 nás	 ale	 predlz� ̌ené	
vıḱendy	nečakajú.	Z� iadny	sviatok	totiž	
nepripadá	na	piatok	 	a	pondelok	bude	
ako	vždy	 len	 ten	Veľkonočný,	 a	 tak	 sa	
budeme	 musieť	 s	 voľnom	 uspokojiť	 i	
uprostred	týždňa.

 pozornosť	 Giraltovčanov	 bola	
odskúšaná	počas	druhého	januárového	
vıḱendu,	keď	sa	v	piatok	o	polnoci	spus-
til	mestský	rozhlas	o	10	hodıń	skôr,	ako	
bolo	naplánované	jeho	hlásenie?	Nešlo	
o	 mobilizáciu	 obyvateľstva,	 ako	 si	
mnohı	́mysleli,	niektorı	́ sa	domnievali,	
že	ich	ratolesti	si	robia	v	izbách	diskoté-

ku,	 inı	́ nadávali	 na	 hlučných	 	 susedov										
v	paneláku,	hudbu	pripisovali	zvoneniu	
mobilných	 telefónov	 a	 rôznym	 iným,	
teraz	 už	 úsmevným	 situáciám,	 ktoré	
vznikli	 vďaka	 neposlušnej	 technike.	
Hlásenie	o	volejbalovom	turnaji,	ktoré	
odznelo	 o	 polnoci	 však	 malo	 svoj	
význam,	 	plná	športová	hala	nasvedčo-
vala	tomu,	že	oznam	si	vypočulo	oveľa	
viac	obyvateľov	ako	hlásenie	v	bežnom	
vysielacom	 čase.	 Vážne	 uvažujeme,	 že		
dôležité	hlásenia	odznejú	o	polnoci.

 miestny	 cintorı́n	 kráča	 s	 dobou?	
Onedlho	 sa	 pri	 Dome	 smútku	 ocitne	
sviečkomat.	Teda	automat	na	sviečky	a	
kahance.	 Prı́buznı́	 pozostalých	 si	 už	
nebudú	musiť	nosiť	náplne	do	kahan-
cov	a	sviečky	z	domu,	kúpia	ich	priamo		
v	areáli	posledného	odpočinku	svojich	
blı́zkych.	 Sviečky	 sa	 budú	 dať	 kúpiť	
kedykoľvek	bez	obmedzenia	aj	v	 čase,	
keď	už	sú	kamenné	obchody	zatvorené.	
Malá	 sviečka	bude	stáť	v	 tomto	zaria-
denı	́0,50	eura	a	kahanec	2,00	eurá.	

Mária	
Osifová
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V	 dňoch	 12.-14.	 januára	 2018	 sa	
mesto	Giraltovce	spolu	s	družobným	
mestom	 Ustrzyki	 Dolne	 z	 Poľska	
prezentovalo	 na	 medzinárodnej	
výstave	 rozvoja	 cestovného	 ruchu								
v	 nórskom	 Osle.	 Projekt	 Spoločne	
podporujeme	 regionálne	 dedičstvo	
bol	 schválený	 Európskou	 úniou									
v	 rámci	 Programu	 cezhraničnej	
spolupráce	Poľsko-Slovenská	repub-
lika	 na	 propagáciu	 samospráv	 a	
rozvoj	 cestovného	 ruchu	 v	 regió-
noch	S�ariš	a	Podkarpatie	a	prezento-
val	možnosti	turizmu,	športu,	rekre-
ácie	a	oddychu.	Návštevnıći	výstavy	
prejavili	značný	záujem	o	tieto	regió-

ny,	 aj	 keď	 sú	 v	 týchto	 severských	
krajinách	 málo	 prezentované .	
Nadchli	 ich	naše	drevené	kostolıḱy,	
pamiatky	 UNESCO,	 kúpele,	 Vysoké	
Tatry,	 ale	 aj	 prı́rodné	 vojenské	
múzeá	z	1.	a	2.	svetovej	vojny.	Odpre-
zentovali	sme	možnosti	ubytovania	
v	meste	aj	v	okolitých	mestách	regi-
ónu	pod	Duklou	a	S�ariša,	no	hlavne	
letecké	spojenie	Oslo	-	Košice	s	otvo-
renou	 pravidelnou	 linkou	 v	 tomto	
roku.	 Verı́me,	 že	 aj	 táto	 aktivita	
priláka	 turistov	do	nášho	krásneho	
regiónu	 a	 pomôže	 rozvoju	 cestov-
ného	ruchu	našim	spoluobčanom.

	Mgr.	Ján	Rubis

v rámci projektu 
Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo 

PREZENTÁCIA MESTA GIRALTOVCE 

Expozičný	stánok	mesta	Giraltovce	na	medzinárodnej	výstave	rozvoja	cestovného	
ruchu	v	Nórsku
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Podporiť	nás	prišla	aj	veľvyslankyňa	SR	v	Nórku	Denisa	FrelichováPodporiť	nás	prišla	aj	veľvyslankyňa	SR	v	Nórku	Denisa	FrelichováPodporiť	nás	prišla	aj	veľvyslankyňa	SR	v	Nórku	Denisa	Frelichová

Pripomíname si 73. výročie oslobodenie nášho mesta
V	kalendári	dejıń	Giraltoviec	má	neza-
budnuteľné	miesto	dátum	18.	január	
1945.		V	tento	historický	deň	obyvate-
lia	privıt́ali	vytúženú	slobodu.	

Už	73	rokov	 	prežıv́ame	mier	a	pred	
pojmom	 vojna	 pociťujeme	 rešpekt.	
Vojna	a	mier	nie	sú	abstraktné	pojmy.	
Nie	sú	ani	stav	spoločnosti,	o	ktorom	
rozhodujú	iba	politici	či	mocnı	́tohto	
sveta.	 	 Vojna	 a	 mier	 sú	 v	 našich	
srdciach	a	v	našej	mysli.	Prejavujú	sa			
v	 každodennom	 konanı,́	 formujú	 aj	
atmosféru	 v	 rodinách,	 na	 pracovis-
kách,	v	mestách	i	štáte.	

Z	vďaky	za	mier	sme	sa	v	piatok	19.	
januára	 prišli	 pri	 pamätnıḱu	 Matka								

s	 dieťaťom	 pokloniť	 všetkým	 tým,	
ktorı	́nám	túto	šancu	žiť	v	mieri	vybo-
jovali.	 Pri	 úvodnom	 kladenı	́ vencov,	
ktorého	sa	v	hojnom	počte	zúčastnili	
aj	 žiaci	 všetkých	 našich	 škôl,	 odbor	
mladých	 matičiarov	 z	 Vranova	 nad	
Topľou	a	okolia	držal	stráž	pri	pamät-
nıḱu.	Po	básni	a	prıh́ovore	nasledovali	
prejavy	primátora	mesta	 J.	 Rubisa	 a	
člena	ústrednej	rady	SZPFB	Ing.	Jána	
Uhrıḱa.	Na	 záver	 nám	matičiari	 pod	
vedenıḿ	Mgr.	M.	Gešpera	predviedli	
divadelné	 scénky	 pripomı́najúce	
neľahké 	 obdobie 	 os lobodenia	
východného		Slovenska.	

Text:	Mgr.	Mária	Osifová,
foto.	V.	Michalčík
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roztancoval toplianskú dolinu
GIRALTOVSKÝ PLES

Plesalo	 sa	 aj	 	 tento	 rok.	 Nádherná	
spoločenská	udalosť	v	našom	meste	
je	 bezpochyby	 fašiangový	 ples.	
Takmer	 sedemdesiat	 párov	 malo	
nemierené	 v	 sobotu	 20.	 januára								

do	 sály	 domu	 kultúry,	 aby	 sa	 prišli	
zabaviť,	 stráviť	 s	 priateľmi	 možno	
trošku	 noblesnejšı	́ večer	 ako	 po	 iné	
dni	v	roku.		

Pri	 vchode	 do	 sály	 organizátori	
večera	 každého	privıt́ali	 a	 topľanisti							
v	 kroji	 usadili	 návštevnı́kov	 k	 ich	
stolom.	Plesový	večer	otvorila	 Ivana	
Koreňová	piesňou	z	muzikálu	Kleopa-
tra	–	Teď	královnou	jsem	já.	A	svojıḿ	
nádherným	 speváckym	 výkonom	 to	
iba	potvrdila.	Primátor	mesta	Mgr.	Ján	
Rubis	 prı́pitkom	 pozdravil	 prı́tom-
ných	hostı,́	 prejavil	nadšenie	 z	 toho,	
že	 sa	 sála	 maximálne	 zaplnila	 a	
podotkol,	 že	 pri	 organizovanı	́ budú-

ceho	plesu	budeme	musieť	pre	veľký	
záujem	 rozšıŕiť	 sálu.	 Po	 prıṕitku	 ho	
čakala	ešte	jedná	milá	povinnosť	a	to	
otvoriť	ples	tancom.	Spolu	s	manžel-
kou	 tak	 boli	 prvı	́ tanečnıći	 večera	 a	
postupne	sa	k	nim	pridávali	ďalšı.́	Do	
tanca	im	hrala	ľudová	hudba	folklór-
neho	súboru	Topľan.

Prekvapenie	večera	bolo	bezpochyby	
vystúpenie	Boney	M	Again,	revivalo-
vej	 hudobnej	 formácie,	 ktorá	 auten-
ticky	 naživo	 vynikajúcim	 spôsobom	
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interpretuje	najväčšie	hity	legendár-
nej	svetovej	popdance	skupiny	Boney	
M.	 V	 ich	 podanı́	 zazneli	 všetkým	
dobre	 známe	 piesne	 ako	 Rivers	 of	
Babylon,	 Ma	 Baker	 či	 Rasputin	 a	
roztancovali	 snáď	 všetkých	 v	 sále.		

Pre	 veľký	 záujem	 museli	 niektoré	
piesne	 zaznieť	 opakovane. 	 Tri	
speváčky	 a	 hlavný	 spevák,	 ktorý	 aj	
napriek	afro	parochni	bol	hneď	odha-
lený	 ako	 známy	 slovenský	 spevák	
Peter	 Hečko,	 navodili	 nezabudnu-
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teľný	 koncertový	 zážitok.	 Ich	 vystú-
penie	dotvorili	aj	nádherné	svetelné	
efekty,	o	ktoré	sa	postaral	náš	technik.	
„Bola	tu	super	atmosféra,	veľmi	sami	
tu	páčilo.	V	Giraltovciach	som	kedysi	
dávno	 vystupoval	 ešte	 so	 svojou	
sestrou	 Júliou.	 Momentálne	 pracu-

jeme	na	ďalšıćh	spoločných	vystúpe-
niach,	takže	je	možné,	 že	k	vám	ešte	
zavı́tame,“	 dodal	 pán	 Hečko,	 ktorý	
vyjadril	tiež	spokojnosť	s	ubytovanıḿ	
v	Hoteli	Alfa.

Celý	večer	rezko	hrala	skupina	Star	a	
dala	zabrať	aj	zabávajúcim	sa	 topľa-
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nistom,	 ktorı́	 pre	 túto	 prı́ležitosť	
vymenili	kroje	za	šaty	či	obleky	a	na	
parkete	 dokázali,	 že	 tanec	 majú	
nielen	v	krvi,	ale	aj	v	srdci.	

Polnočný	program,	plný	napätia,	adre-
nalıńu	a	zábavy	bola	určite	tombola.	
Množstvo	 hodnotných	 cien	 potešilo	
svojich	 nových	 majiteľov	 a	 jedna	 z	
nich	poputovala	aj	na	charitu.	Veľko-
rysé	 gesto	 prejavil	 výherca	 druhej	
ceny,	 Led	 televıźora,	 pán	 P.	 Cibuľka,	
ktorý	 svoju	 výhru	 venoval	 Občian-
skemu	združeniu	svalových	dystrofi-
kov	p.	Maľudyovej.

Zábava	 pokračovala	 až	 do	 samého	
rána.	 3.	 mestský	 fašiangový	 ples	
splnil	 svoj	 účel	 a	 spoločne	 sa	 nám	
podarilo	 prežiť	 prıj́emný	 večer	 plný	
zábavy	 a	 tanca,	 za	 čo	 veľká	 vďaka	
patrı	́ všetkým	 tým,	 ktorı	́ sa	 aktıv́ne	
podieľali	 na	 jeho	 organizovanı́	 a	
taktiež	partnerom	a	sponzorom,	ktorı	́
prispeli	vecnými	cenami.	

Text:	Mária	Osifová,	

foto:	Ladislav	Lukáč

Súkromná	 stredná	 odborná	
ško la 	 G i ra l tovce 	 uzavre la																				
s 	 P rešovskou 	 un iverz i tou																

SSOŠ v Giraltovciach sa „spojila“
s Prešovskou univerzitou v Prešove

memorandom  
v	 Prešove	 dôležitú	 dohodu.	 Už	
niekoľko	dní	ich	spája	Memoran-
dum	o	spolupráci.	
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Prešovská	 univerzita	 v	 Prešove	 -	
Fakulta	 manažmentu	 a	 Súkromná	
stredná	 odborná	 škola	 Giraltovce	
pristúpili	 v	 utorok	 16.	 januára	 k	
Memorandu	 o	 spolupráci.	 Podľa	
preambuly	 tejto	 dohody	 sa	 tým	
spoločne	usilujú	o	rozvoj	vzdeláva-
nia	 a	 uplatnenie	 absolventov	 tak,	
aby	 sa	 v	 kontexte	 demografického	
vývoja	 a	 zamestnanosti	 znižovala	
negatıv́na	bilancia	pracovnej	migrá-
cie.	 „Vzhľadom	 na	 tento	 spoločný	
cieľ	sme	prijali	toto	memorandum	o	
spolupráci	 a	 dohodli	 sa	 na	 istých	
spôsoboch	spolupráce	v	niektorých	
oblastiach.		Hlavný	cieľ	je	vzájomná	
podpora	 pri	 rozvoji	 vysokoškol-
ského	 vzdelávania	 v	 	 študijných	

odboroch	 manažmentu	 a	 pre	
Súkromnú	 strednú	 odbornú	 školu	
odborná	 a	 personálna	 pomoc	 pri	
uvádzanı	́do	siete	škôl	pre	novo	zara-
dené	študijné	odbory:	informačné	a	
digitálne	 technológie,	 mechatroni-
ka,	 bezpečnostné	 systémy	 v	 prie-
mysle,	 a	 podpora	ďalšieho	 vzdelá-
vania	 dospelých	 na	 Univerzite	
tretieho	 veku,“	 uvádza	 sa	 v	 doku-
mente.

Oblasti	a	formy	
spolupráce	zaintereso-

vaných	strán
Informácie	poskytol	zástupca	školy	
Mgr.	 Ing.	 Jaroslav	 Kušnı́r	 a	 spolu									
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s	 riaditeľom,	 PaedDr.	 Martinom	
Koššalom,	 MBA,	 prezradili,	 že	
Prešovská	 univerzita	 v	 Prešove	 -	
Fakulta	 manažmentu	 je	 garant	
spolupráce	 medzi	 zainteresova-
nými	 stranami,	 budú	 ju	 realizovať	
formou	 koordinácie	 spoločných	
aktivı́t.	 „Prešovská	 univerzita	 v	
Prešove	 -	 Fakulta	 manažmentu	
bude 	 spo lupracovať 	 formou	
prı́pravy	 študijných	 programov	 v	
súlade	 s	 kritériami	 stanovenými	
Akreditačnou	 komisiou	 vlády	 SR,	
personálneho	zabezpečenia	 študij-
ných	 programov,	 odbornej	 pomoci	
pri	tvorbe	stratégie	rozvoja	vzdelá-
vania,	odbornej	pomoci	pri	riešenı	́
konkrétnych	 problémov	 definova-
ných	prostrednıćtvom	záverečných	
prác	 alebo	 vytvorenıḿ	 odborných	
tıḿov.“	Spolupráca	bude	prebiehať	
formou	 pripomienkovania	 a	 posu-
dzovania	 študijných	programov	 so	
zameranı́m	 na	 štruktúru	 a	 obsah	
predmetov,	poskytnutia	laboratóriı	́
a 	 v z d e l á v a c ı́ c h 	 p r i e s t o r o v														
pre	 vybrané	 skupiny	 študentov	
vždy	 na	 začiatku	 akademického	
roka	 a	 po	 pı́somnom	 súhlase															
s	 rozvrhom	 akademického	 roka,	
koordinácie	 vytvorenia	 rozvrhov	
akademického	 roka	 pre	 vybrané	
predmety	 v	 odbore	 manažment,	
zadávania	záverečných	prác	a	prob-
lémov	na	 riešenie	pre	 študentov	a	
odborné	tıḿy,	kde	každý	z	podnetov	
bude	 individuálne	 posúdený	 a	

pı́somne	 potvrdený,	 poskytnutia	
odbornej	spolupráce	pri	vzdelávanı	́
študentov	 vo	 forme	 vyžiadaných	
prednášok,	 účasti	 zamestnancov	
podnikov	v	štátnicových	komisiách	
a	 oponovanı́	 záverečných	 prác.	
„Podpisom	memoranda	medzi	zain-
teresovanými	 stranami	 sa	 začı́na	
etapa	 užšej	 spolupráce	 pri	 rozvoji	
vysokoškolského	 vzdelávania	 v	
spolu	 7	 študijných	 programoch	
Fakulty	 manažmentu	 vo	 všetkých	
stupňoch	 štúdia,	ale	 tiež	vo	vybra-
ných	 študijných	 špecializáciách	
fakulty	 v	 študijnom	 programe	
Manažment,	 kam	 patria	 najmä	
Manažérska	 informatika,	 Obchod,		
Marketing	 a	 psychológia	 obchodu,	
Manažment	 turizmu	a	hotelierstva	
a	Manažment	ľudských	zdrojov.	Obe	
strany	sú	presvedčené,	že	vzájomná	
podpora	 a	 spolupráca	 pomôžu	
obom	 stranám	 pri	 zabezpečovanı	́
rozvoja	 vzdelávania	 a	 uplatnenı	́
absolventov	v	kontexte	demografic-
kého	 vývoja	 a	 zamestnanosti,“	
potvrdil	 dekan	 fakulty	 prof.	 Ing.	
Róbert	 S� tefko,	 Ph.D.	 Ako	 informo-
vala	hovorkyňa	 	prešovskej	univer-
zity,	 začiatkom	 školského	 roka	
2017/2018	 vedenie	 univerzity	
p o d p ı́ s a l o 	 m e m o r a n d u m 	 o	
spolupráci	 i	 s	 niektorými	 gymná-
ziami	 PSK,	 medzi	 ktorými	 bolo	 aj	
Gymnázium	Giraltovce.

Text:	Martina	Cigľárová,	

Foto:	SSOŠ	v	Giraltovciach
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Lyžiarsky výcvik Telgárt 
V	dňoch	15.	–	19.	1.	2018	sa	uskutoč-
nil	lyžiarsky	výcvik		žiakov	siedmeho	
ročnı́ka	 Základnej	 školy	 v	 Giraltov-
ciach.	Vybrali	sme	si	krásne	stredisko	
v	blıźkosti	horehronskej	obce	Telgárt,	
v	 údolı́ 	 medzi	 Nı́zkymi	 Tatrami,	
Slovenským	 rajom	 a	 Slovenským	
Rudohorıḿ ,	neďaleko	prameňa	rieky	
Hron	 a	priamo	pod	 úpätıḿ	Kráľovej	
hole.		Tento	rok	výcvik	absolvovalo	31	
žiakov.	Pre	väčšinu	z	nich	to	bola	prvá	
lyžiarska	 skúsenosť	 v	 živote,	 no	
vďaka	 trpezlivému	prıśtupu	učiteľov	
a	 odhodlanej	 usilovnosti	 žiakov	 sa	
každý	 z	nich	naučil	 lyžovať.	Zima	sa	
ukázala	v	plnej	kráse	a	prvé	dva	dni	
boli	poriadne	mrazivé.	Počas	ďalšıćh	
nám	dvakrát	 snežilo	a	všetci	 sme	sa		
mohli	 kochať	 v	 nádhernej	 prı́rode.	

Lyžiarsky	výcvik	je	pre	žiakov	neopa-
kovateľný	 zážitok	 a	 verıḿ,	 že	 to	 tak	
bolo	aj	tento	rok.	Z� iaci	zıśkavali	nové	
lyžiarske	zručnosti,	prehlbovali	svoje	
priateľstvá.	 Učili	 sa	 byť	 vytrvalı́	 a	
odvážni.	 Veľké	 spestrenie	 tohto	
pobytu	bola	aj	mladá	 jelenica,	ktorú	
po	 zranenı	́ prichýlili	 na	 stredisku	 a	
tak	 sa	 stalo	 jej	 domovom.	 Jej	 krásu	
mohli	žiaci	zblıźka	obdivovať,	odfotiť	
sa	 s	 ňou,	 dokonca	 ju	 aj	 pohladkať.	
D� akujeme	 všetkým,	 ktorı	́ prispeli	 k	
tomu,	 že	 sa	 tento	 lyžiarsky	 výcvik	
mohol	uskutočniť.	Sme	veľmi	radi,	že	
ho	 môžeme	 hodnotiť	 ako	 úspešne	
zvládnutý	a	deťom	prajeme	ešte	veľa	
pekných	lyžiarskych	zážitkov.	

Mgr.	Matúš	Krupa
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Skoro	ráno	sa	stretli	žiaci	Súkromnej	

strednej	 odbornej	 školy	 v	Giraltov-

ciach	 pri	 škole,	 kde	 bol	 pristavený	

autobus.	C�akal	nás	nezabudnuteľný	

zážitok:	 vianočné	 trhy	 vo	 Viedni,	

exkurzia	 na	 Bratislavskom	 hrade	 a								

v	Múzeu	holokaustu	v	Seredi.	

Približne	 sedem	 hodıń	 trvalo,	 kým	

sme	 zazreli	 mesto,	 ktoré	 bolo	 náš	

cieľ	 počas	 prvého	 dňa	 -	 Viedeň.	

Vystúpili	 sme	 na	 Schwedenplatz.	

Ideálne	miesto	na	začiatok	exkurzie	

v	historickom	centre	mesta.	Pokra-

čujeme	k	Dómu	sv.	S� tefana,	kde	sme	

si	 pozreli	 nielen	 exteriér	 chrámu,		

ale	aj	jeho	interiér.	Naše	ďalšie	kroky	

vedú	 cez	 Hofburg,	 popri	 rakúskom	

parlamente	až	k	radnici.	Na	Rathaus-

platz	sa	konajú	vianočné	trhy,	ktoré	

ka ždoro čne 	 l á ka j ú 	 mnohých	

návštevnı́kov	 zo	 širokého	 okolia.	

Takmer	všetci	žiaci	sú	vo	Viedni	po	

prvý	raz.	Na	ich	tvárach	je	to	vidieť.	

Sprevádzajú	nás	nadšenie	a	radosť.

súťaž v prednese slovenských povestí
opäť v našej škole

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

V	Základnej	 škole	na	Budovateľskej	

ulici	v	Giraltovciach	sa	aj	tento	rok	po	

Vianociach	konalo	školské	kolo	reci-

tačnej	 súťaže	 nazvanej	 S� aliansky	

Maťko	 J.	C.	Hronského.	Už	 tradične	

žiaci	druhého	až	siedmeho	ročnıḱa	v	

troch	 kategóriách	 súťažili	 v	 oblasti	

recitácie	i	rétoriky	-	v	prezentovanı	́

diel	slovenských	autorov.	My,	učite-

lia,	sme	sa	tešili,	že	naši	žiaci	sa	chceli	

daného	 podujatia	 zúčastniť	 vo	

veľkom	 počte . 	 Vı́ ťazky	 SOFIA	

SCHRENKOVA� ,	EMA	MA� RIA	MICHLI�-

KOVA� 	a	BIANKA	SULINSKA� 	postúpili	

do	 kola	 okresného,	 ktoré	 sa	 usku-

točnı	́v	utorok	23.	januára	2018	opäť	

v	našej	škole.	Verıḿe,	že	aj	okresné	

kolo	bude	pre	našich	 žiakov	úspeš-

né,	 aby	 tak	mohli	 postúpiť	 do	kola	

krajského.	 V	 rodisku	 S� alianskeho	

Maťka,	 v	 S� ali,	 sa	 23.	 marca	 bude	

konať	 celonárodné	 kolo	 tejto	 reci-

tačnej	súťaže,	ktorej	tradıćia	trvá	už	

25	rokov.			

PaedDr.	Jana	Čubirková

ŽIACI SSOŠ GIRALTOVCE
vo Viedni, Bratislave a Seredi 
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Sıće	trochu	vymrznutı,́	ale	spokojnı	́

sme	 sa	presunuli	 z	 rakúskej	 strany	

do	S�amorıńa,	kde	nás	už	čakali	teplá	

večera	 a	 ubytovanie.	 Ráno	 sme	

pokračovali	exkurziou	na	Bratislav-

ský	 hrad	 a	 návštevou	 Múzea	 holo-

kaustu	v	Seredi.	Z	hradného	nádvo-

ria	je	výhľad	na	celú	Bratislavu,	je	to	

preto	 	ideálne	miesto	pre	množstvo	

fotografiı́.	 Interiérom	 múzea	 nás	

sprevádzal	 	 podrobný	 lektorský	

výklad	 pani	 Lenčošovej	 spojený															

s		prehliadkou	exponátov,	na	ktorých	

bol i 	 zaznamenané 	 h istor ické	

udalosti	danej	doby,	obdobia	pred	a	

počas	2.	svetovej	vojny.

Samotná	prehliadka	múzea	sa	začı-́

nala	 krátkymi	 filmami	 s	 autentic-

kými	svedectvami	ľudı,́	ktorı	́prežili	

hrôzy	 holokaustu.	 Po	 prehliadke	

múzea	sme	sa	presunuli	do	prednáš-

kovej	miestnosti,	kde	nám	Mgr.	Berá-

nek,	PhD.,	prednášal	na	tému	Antise-

mitizmus	 pred	 druhou	 svetovou	

vojnou.	 Prednáška	 a	 aj	 samotná	

prehliadka	 boli	 pútavé	 a	 podané	

zaujı́mavou	 formou.	 Po	 prednáške	

sme	si	pozreli	ešte	jeden	krátky	doku-

ment	 o	 pani	 Grossmanovej,	 ktorá	

prežila	nielen	 tábor	v	Seredi,	ale	aj	

následné	 väznenie	 v	 táboroch																

v	Poľsku	a	Nemecku.	Hoci	je	táto	časť	

histórie	 pre	 žiakov	 už	 sıće	 trochu	

vzdialená,	je	nevyhnutné	si	neustále	

pripomı́nať	 to,	 čoho	 sa	 ľudia	 na	

ľuďoch	dopúšťali	ani	nie	tak	dávno,	

pred	niekoľkými	desaťročiami.	

Unavenı́,	 ale	 plnı́	 nových	 zážitkov,	

poznatkov	a	skúsenostı	́sme	sa	večer	

vrátili	do	Giraltoviec.

Mgr.	Martin	Škutka
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Netradičné vyučovanie  vo vodárni 
PROJEKTOVO V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

11.	január	2018	bol	pre	žiakov	piate-
ho,	 ôsmeho	 a	 deviateho	 ročnı́ka	
netradi čný. 	 V 	 rámci 	 projektu	
Erasmus	 +	 H2O	 not	 wasted	 sa	
zúčastnili	 exkurzie	 vo	 Východoslo-
venských	 vodárňach	 v	 Bardejove.	
Pred	exkurziou	boli	rozdané	žiakom	
pracovné	listy,	do	ktorých	 	dopln� ̌ ali	
informácie	 zistené	 pred	 exkurziou						
i	počas	nej.

Z	Giraltoviec	sme	autobusom	cesto-
vali	 do	 Bardejova.	 Prvá	 zastávka	
bolo	 parkovisko	 	 pred	 Mestskou	
halou	 v	 Bardejove,	 kde	 nás	 čakala	
naša	 sprievodkyňa,	 pani	 Mária	
Raabová.	 Keďže	 predmet	 záujmu	
nášho	výjazdu	bola	voda,	porozprá-
vala	nám	o	histórii	vodných	zdrojov	
v	Bardejove,	 o	 starom	koryte	 rieky	
Topľa,	o	drevenom	vodovode.	Potom	
sme	 sa	 presunuli	 do	 čističky	 a	
úpravne	vody,	ktorá	patrı	́pod	Výcho-
doslovenské	 vodárne.	 Tam	 sme	
zıśkali	mnoho	zaujıḿavých	a	dôleži-
tých	 informáciı́	 o	 vode.	 Dozvedeli	
sme	sa	naprıḱlad	to,	 že	vodu	zıśka-
vajú	 z	 podzemia	 i	 z	 rieky	 Topľa.	
Zistili	sme,	ako	čistia	vodu,	aby	bola	
pitná,	ktorú	oblasť	vodou	zásobujú,	
aká	 spotreba	 vody	 je	 v	 Bardejove,	
koľko	 sa	 naprı́klad	 platı́	 za	 jeden	
kubı́k	 vody	 a	 ďalšie	 zaujı́mavosti													
o	 vode.	 Pracovnı́ci	 vodárne	 nás	

previedli	jej	areálom.	Keď	sme	skon-
čili	s	touto	prehliadkou,	pozreli	sme	
s i 	 v 	 sprievode	 zamestnancov	
vodárne	 	hať	rieky	Topľa	–	odberné	
miesto	 pre	 čističku	 vody.	 Na	 toto	
miesto	v	Bardejove,	hoci	je	to	aj	dnes	
zakázané,	 sa	 v	 19.	 storočı́	 chodila	
kúpať	 aj	 známa	 slovenská	 spisova-
teľka	Božena	Slančıḱová	–	Timrava,	
ktorá	 v	 Bardejove	 navštevovala	
svoju	vydatú	sestru.	Posledné	mies-
to,	ktoré	sme		navštıv́ili,	bol	protipo-
vodňový	 múr,	 stojaci	 okolo	 časti	
rieky	 Topľa.	 Mnohým	 Bardejovča-
nom	 sa	 múr	 nepáči,	 lebo	 nemajú	
voľný	 prıśtup	k	 rieke	na	 kúpanie	 a	
rekreovanie	sa.	Tu	sa	exkurzia	konči-
la,	nastúpili	sme	do	autobusu	a	išlo	
sa	domov.	Na	exkurzii	sme	sa	naučili,	
že	voda	je	vzácna	životodarná	tekuti-
na,	 ktorej	 sıće	 u	 nás	 máme	 zatiaľ	
dostatok,	 ale	nie	 vo	všetkých	kraji-
nách	je	to	tak.	Aj	u	nás	je	jej	cena	dosť	
vysoká	 -	 kubı́k	 pitnej	 vody	 stojı	́
1,6034	 eura.	 Aj	 preto	 treba	 vodou	
šetriť.	A	tiež	jej	zdroje	sú	vyčerpateľ-
né.	

Timea	Kravcová,

Kristína	Jurčová,	

Renáta	Vadocová,	

8.A	trieda
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PODMORSKÝ RAJ V ŠKOLE

Aktivity	 v	 rámci	 projektu	 H2O	 not	
wasted	 pokračovali	 v	 našej	 škole	 aj						
v	 prvý	 januárový	 tý ždeň. 	 Z� iaci	
ôsmeho	 a	 deviateho	 ročnı́ka	 pod	
odborným	 dohľadom	 akvaristu	
vytvorili	vo	vestibule	našej	školy	dve	
akvária	–	ázijského	a	afrického,	resp.	
stredoamerického	 	 typu.	 Na	 zhoto-
venú	 poschodovú	 kovovú	 konštruk-
ciu	 sme	 osadili	 obidve	 akvária.										
Po	nalepenı	́tapety	na	spodné	-	ázijské	
akvárium	sme	začali	s	dekoráciou	dna	
–	 vysypali	 sme	 substrát,	 piesok,	

uložili	 okrasné	 kamene,	
tvrdé	 drevo	 a	 vysadili	
živé	 rastliny.	 Akvárium	
sme	 naplnili	 vodou	 až						
po	vrch	a	chemicky	upra-
vili	 pre	 prostredie	 rýb.	
Nakoniec	 sme	 založili	
filter	a	teplomer.	Vrchné	-	
africké	a	stredoamerické	
akvárium	 vyzerá	 ako		
mesačná	krajina.	Pri	jeho	
zakladanı́	 sme	 postupo-
vali	 podobne	 ako	 pri	
prvom.	Nevysádzali	 sme	
však	rastliny,	ani	sme	ho	
netapetovali,	 ale	 použili	
sme 	 v iac 	 okrasných	
balvanov,	ktoré	slúžia	ako	
úkryt	pre	ryby.	Zapli	sme	
f i l t re 	 a 	 teplomery 	 a	
necha l i 	 sme 	 i ch 	 cez	
v ı́ kend 	 ods t á ť. 	 Prvé	
rybičky	 sme	 vysadili	 až					
v	 pondelok.	 Deti	 boli								
z	 akváriı	́ nadšené,	 tešili	

sa,	že	majú	v	škole	kúsok	krásnej	živej	
podmorskej	prıŕody.	Obdivovať	však	
nestačı.́	Akvária	si	zobrali	na	starosť	
žiaci	prıŕodovedného	krúžku,	v	rámci	
ktorého	 nadobudnú	 poznatky	 aj									
v	 oblasti	 akvaristiky.	 Cieľom	 bolo	
názorne	spojiť	živú	a	neživú	prıŕodu.	
Tejto	aktivite	sa	budú	žiaci	našej	školy	
venovať	dlhodobo.

Soňa	Fučová.	9.	A	

Šimon	Novotný,	8.	A
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náš domov a naša budúcnosť
Slávnostnou	konferenciou	v	Poľsku	

sme	 ukončili	 prácu	 na	 úspešnom	

projekte	 INTERREG	 –	 projekty	

cezhraničnej	 spolupráce	 NAS� E	

K A R P A T Y 	 - 	 B U D U J E M E	

BUDÚCNOSŤ	 NA	 ZÁKLADOCH	

MULTIKULTÚRNEJ	 MINULOSTI.	

Tento	projekt	 	realizovali	spoločne	

školy:	 Zespoł	 Szkół	 Licealnych														

v	Ustrzykach	Dolnych	a	Gymnázium	

v	 Giraltovciach.	 Aktı́vne	 na	 ňom	

pracovali	 žiaci	 a	 učitelia	 obidvoch	

škôl	vo	všetkých	jeho	etapách.	

Poľsko-slovenský	 cezhraničný	

región	 sa	 vyznačuje	 mnohými	

podobnosťami,	 je	 spojený	 spoloč-

nou	 históriou,	 spájajú	 ho	 mnohé		

kultúrne,	 prı́rodné	 a	 krajinné	

podobnosti,	 jazyková	 blı́zkosť	 je	

tiež	 zjavná.	 Je	 to	 výsledok	 našej	

spoločnej	histórie,	v	procese	ktorej	

prirodzeným	 spôsobom	 dochá-

dzalo	 k	 ovplyvňovaniu	 a	 vzájom-

nému	 obohacovaniu	 kultúr	 na	

KARPATY 
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oboch	stranách	hranice,	 čo	sme	sa	

snažili	 využiť	 aj	 pri	 realizácii	

projektu	-	 či	už	to	boli	tanec,	spev,	

ikonopisectvo,	 tkáčstvo,	 krásna	

neporušená	prıŕoda	alebo	aj	niečo	

menej	prozaické,	ale	rovnako	dôle-

žité	a	to	je	jedlo.	

Veľká	vďaka	patrı	́všetkým	učiteľom	

a	 žiakom,	ktorı	́ sa	ochotne	zapojili	

do	 realizácie	 jednotlivých	aktivıt́	 a	

venovali	 sa	 im	 často	 aj	 vo	 svojom	

voľnom	 čase.	 Pracovali	 v	 štyroch	

národnostne	 zmiešaných	 skupi-

nách	 –	 prı́rodovednej,	 historickej,	

kultúrnej	 a	 gastronomickej,	 tvorili	

ich	 žiaci	 a	 učitelia	 obidvoch	 škôl.	

Stretávali	 sme	 sa	na	workshopoch	

tu	 u	 nás	 na	 Slovensku	 a	 v	 Poľsku.	

Sadli	sme	si	za	krosná	a	skúsili	tkať	

koberce	ako	za	 čias	našich	prasta-

rých	mám.	Pıśali	sme	ikony	s	odbor-

n ı́ č k o u 	 n a 	 i k o n y 	 p o ľs k o -

slovenského	 pohraničia,	 zbierali	

sme	 liečivé	 byliny	 v	 našich	 regió-

noch	a	vytvorili	z	nich	herbár,	prešli	

sme	 kilometre	 a	 kilometre	 cez	

najvýchodnejš ı́ 	 národný	 park	

Slovenska	–	Poloniny	a	s	nıḿ	suse-

diaci	 Beskydský	 národný	 park													

v	Poľsku.

C�as	 strávený	 s	 kolegami	 a	 spolu-

žiakmi	 z	 partnerskej	 školy	 bol	

prı́nosom	 pre	 všetkých	 tak	 na	

ľudskej,	ako	aj	profesionálnej	úrov-

ni.	Dúfam,	že	aj	tento	spoločne	reali-

zovaný	 projekt	 sa	 stane	 akýmsi	

prirodzeným	základom,	na	ktorom	

sa	 môžu	 naše	 vzájomné	 vzťahy	 a	

ďalšia	spolupráca	rozvıj́ať	v	oblasti	

kultúrnej,	vzdelávacej,	či	turistickej.		

Táto	 naša	 cezhraničná	 spolupráca	

nesie	v	sebe		potenciál	ovplyvňovať	

budúcnosť	 našich	 regiónov,	 a	 tým	

potenciálom	 sú	 otvorenı́	 mladı	́

ľudia,	 naši	 žiaci,	 ochotnı	́ pracovať									

v	 tomto	regióne	a	meniť	pozitıv́ne	

jeho	tvár.

Srdečná	vďaka	patrı	́všetkým	našim	

spolupracovnı́kom,	 lektorom	 a	

sponzorom	 v	 Giraltovciach	 a	 blıź-

kom	okolı:́	

·	Domovu	sociálnych	služieb	v	Giral-

tovciach,	Mgr.	Jurčovej	za	poskytnu-

tie	lektorstva	v	tkáčskej	dielni

·	Ing.	S� tefanovi	Kožlejovi,	starostovi		

Kukovej,	 	za	lektorovanie	tradičnej	

výroby	syra	a	sponzorský	dar

· 	 Vedeniu	 folklórneho	 súboru	

Topľan	 za	 lektorovanie	 tradičného	

ľudového	tanca	v	našej	oblasti

·	Vedeniu	folklórneho	súboru	Rasla-

vičan	 za	 lektorovanie	 tradičného	

ľudového	kroja	na	rôzne	prıĺežitosti

·	Vedeniu	Hotela	Alfa	za	poskytnuté	

služby	a	ústretovosť

Mgr.	Viera	Vargová,

	gymnázium
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Mesto Giraltovce sa zapojilo do pilot-
ného projektu Komunitné centrá v 
roku 2015 pod záštitou Implementač-
nej agentúry. Hoci ho otvárali na 
dvakrát, funguje veľmi úspešne.

Slávnostné otvorenie prebehlo podľa 
informácií od riaditeľky Komunitného 
centra Mgr. Janette Bučkovej najprv v 
júli 2015 a centrum fungovalo štyri 
mesiace. Keď prešlo ako jedno zo 150 
zvýhodnených obcí  pod splnomoc-
nenca vlády, znovu ho otvorili v júli 
2017. „Naši pracovníci majú zmapo-
vanú situáciu v rómskej komunite. 
Osobne s i  preš l i  domácnost i  a 
podmienky, v akých sa nachádzajú naši 
rómski spoluobčania. Musím povedať, 
že rómska menšina privítala pomoc a 
prácu KC, s ktorou sme ich oboznámili,“ 
pochvaľuje si. Tri pracovníčky – okrem 

riaditeľky tam pracuje Veronika Havri-
lová a rómska asistentka Danka Juhaso-
vá, sa prioritne venujú deťom, ktorým 
sa usilujú efektívne vyplniť voľný čas.  
Vypĺňajú im ho zábavou, hrami, 
ručnými prácami, tancom, náučnými 
besedami a prednáškami. V prvom rade 
sa však sústreďujú na prípravu do školy 
učením sa, písaním si domácich úloh, 
čítaním, počítaním, písaním diktátov a 
podobne. Usilujú sa tým zamedziť  pato-
logickým javom - aby sa deti neflákali po 
meste, nekradli, nefajčili, nepili, necho-
dili poza školu a podobne. „Nemusia 
sem chodiť, všetko je na dobrovoľnej 
báze, nenútime ich. Funguje to ako 
družina, radi sem prichádzajú. Keď 
prídu zo školy, umyjú si ruky, učia sa tu 
do školy, napíšu si úlohy a každé jedno 
dieťa  musí čítať bez ohľadu na ročník, či 

Komunitné centrum Giraltovce
pomáha rómskym žiakom 



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

21

to vedia alebo habkajú, či poznajú 
abecedu alebo nie, všetci musia ísť 
čítať, aby vedeli základy. Potom máme 
pre nich voľnočasové aktivity, hrajú sa, 
robia si ručné práce,“ prezradila pani 
Bučková. Majú evidenciu, vedú si 
agendu detí. Prváčikov a druhákov          
k nim vodia rodičia. O každej rodine 
aspoň čo-to vedia a nesmie chýbať 
súhlas rodiča – podpis, že ich dieťa 

môže navštevovať centrum. Ich práca 
má obrovský prínos, rómske rodiny si 
centrum pochvaľujú, a nielen deti, ale aj 
rodičia to prijali s nadšením a ochotou. 
Dokonca im návšteva centra pomáha 
zlepšiť si nielen dochádzku, ale i 
prospech v škole. „Pomáhame im, aj 
keď sa po skončení ZŠ začleňujú do škôl. 
Tieto aktivity sa odrážajú na zlepšenom 
prospechu detí.“ 

Š I K O V N Í Ž I A C I
„Povedala by som, že máme také 
šikovné deti, že niektorí sú dokonca 
šikovnejší než bieli. Nie všetci sú, 
samozrejme, rovnakí... Sú tu i deti          
z takých rodín, že sa im rodičia nevenu-
jú, alebo nevedia pochopiť to, čo sa ich 
deti učia, nerozumejú tomu, neovlá-
dajú jednotlivé predmety  a preto neve-
dia dať deťom ten základ, dokonca sa 
niektorí ani nevedia podpísať. To je iné, 
ale máme tu naozaj aj veľa šikovných 
žiakov,“ tvrdí. Začali k nim vraj chodievať 
aj takí prváčikovia, ktorí nevedeli nič, 
ani držať v ruke ceruzku, či nerozumeli  
vôbec po slovensky a rozprávali len        
po rómsky s našou asistentkou.             
„I samotní rodičia však už vidia, že deti, 
ktoré k nám chodia, sú lepšie v škole, 
majú totálne zlepšený prospech. Ešte aj 
učiteľky nás chvália, čo tu s nimi robíme, 
sú v škole naučení, pripravení. Máme 
dobré ohlasy, sme dobre rozbehnutí, 
prichádzajú k nám stále nové deti, ktoré 
ani nepoznáme. Dúfam, že sa nám to tu 
ešte viac rozbehne a začnú nás navšte-
vovať aj staršie občianky a mladé 
mamičky. Zriadili pre nich kuchyňu, 
ktorú chcú postupne zásobovať potravi-

nami a boli by radi, keby si tam ženy 
prišli spolu posedieť pri kávičke, navariť, 
napiecť, vymieňať si recepty... Ďalšia 
zaujímavá aktivita, ktorá je zatiaľ        
pre deti, je pohybový krúžok Rozhýb 
svoje telo. „Je to trikrát do týždňa pre 
deti, avšak radi by sme zapojili aj 
mamky či babky, aby sa pridali.            
Do budúcna ešte plánujeme rôzne  
prednášky pre rôzne vekové kategórie, 
ako sú finančná gramotnosť, drogová 
závislosť, alkoholizmus, gemblerstvo, 
sexuálna výchova, pomoc pri výbere 
školy po skončení základného vzdela-
nia.“ Robia sa u nich aj rôzne zaujímavé 
akcie, besedy a prednášky. „Myslím si, 
že centrum, ktoré pre nich zriadili, je         
na veľmi dobrej úrovni, ide o veľmi 
dobre vymyslený projekt a mal by 
pokračovať. Deti musia samy chcieť 
chodiť sem a rodičia si musia uvedomiť, 
že je to tu a môžu byť radi, že je to zria-
dené. Našťastie u nás nie je taká komu-
nita, aby to bolo na zlej úrovni. Sú tu 
Rómovia, ktorí chodia čistí a opratí.          
A máme naozaj talentované deti,“ 
dodáva Janette Bučková.

M. Cigľarová
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Najnáročnejšie	 súťaže	 boli	 v	 Bojni-
ciach,	 v	 Dolnom	 Kubıńe,	 v	 Spišskej	
Novej	 Vsi,	 v	 Rajeckých	 Tepliciach,										
vo	 Frýdku-Mı́stku	 a,	 samozrejme,										
v	Giraltovciach	(Akordeónový	festival	
Giraltovce).

Akých	 žiakov	 by	 ste	 možno	 viac	
vyzdvihli,	dali	viac	do	popredia?

Všetkých.	Aj	tých,	ktorı	́súťažili,	ale	aj	
tých	 ostatných,	 ktorı	́ spoluvytvárajú	
tú	krásnu	atmosféru	na	škole	–	v	trie-
dach,	na	chodbe,	na	triednych	a	verej-
ných	 koncertoch,	 v	 ľudovke,	 zbore,	
orchestroch	 a	 kapelách.	 Mám	 rád	
žiakov,	 ktorı́	 dennodenne	 chodia	
cvičiť	do	zušky,	alebo	v	pondelok	sú	
na	 zbore,	 v	 utorok	 hrajú	 v	 ľudovke,									
v	 piatok	 v	 orchestri	 a	 ešte	 tancujú,	
prıṕadne	 sú	 z	 nich	dobrı	́ výtvarnıći.	
Máme	na	škole	veľa	žiakov,	ktorı	́hrajú	
na	 2	 –	 3	 nástrojoch	 (niektorı	́ aj	 na	
viacerých)	alebo	študujú	vo	viacerých	
odboroch	a	v	pohode	to	zvládajú.		

Sú	 nejaké	 väčšie	 plány	 v	 tomto	
roku?	 Aké	 koncerty	 či	 súťaže	
žiakov	čakajú,	kde	nás	budú	repre-
zentovať?

V	tomto	roku	nás	čaká	Gitarový	festi-
val	 Giraltovce	 2018,	 ktorý	 je	 medzi	
odbornıḱmi	radený	k	najnáročnejšıḿ	
súťažiam	 na	 Slovensku.	 Koncerty	
budú,	ako	vždy,	triedne	-	v	priebehu	

 „Perspektívu vidím „Perspektívu vidím
v každom žiakovi,v každom žiakovi,

aj keď sa mu nechce“ aj keď sa mu nechce“ 

 „Perspektívu vidím
v každom žiakovi,

aj keď sa mu nechce“ 

PETERPETER
ZAJAC:ZAJAC:
PETER
ZAJAC:
Talentované deti spozná podľa povestnej „iskričky v očiach“

ZuŠ	 v	 Giraltovciach,	 ktorá	 je	
mnohými	 odborníkmi	 hodno-
tená	 ako	 jedna	 z	 najlepších	 na	
Slovensku,	 má	 za	 sebou	 ďalší	
úspešný	 rok	 a	 do	 nového	 vstú-
pila	s	ďalšími	plánmi.	Verme,	že	
budú	 opäť	 úspešné.	 Úspech	 je	
podľa	riaditeľa	Mgr.	Petra	Zajaca	
už	 len	 to,	 že	 vyše	 530	 žiakov	
vytvára	 vždy	 skvelú	 atmosféru	
na	 škole. 	 Práca	 s	 mladými	
talentmi	ho	nesmierne	baví,	viac	
nám	prezradil	v	rozhovore.	

Skúste	zhodnotiť	rok	2017,	aký	bol	
pre	našu	zušku?	Aké	boli	vlani	jej	
najvýznamnejšie	úspechy,	ktoré	by	
ste	spomenuli?

Výsledkov	 je	 viac.	 V	 priebehu	 škol-
ského	 roka	 2016/2017,	 prevažne	
teda	 v	 roku	 2017,	 zıśkali	 naši	 žiaci	
celkovo	 45	 umiestnenı́	 na	 rôznych	
súťažiach	(čiže	hudobnıći,	tanečnıći	a	
výtvarnıći).	Z	toho	18	na	celosloven-
ských	 alebo	 medzinárodných	 súťa-
žiach	v	zlatom	až	bronzovom	pásme	
alebo	na	prvých	troch	miestach.	Naša	
zuška	je	riaditeľmi	viacerých	ZUS� 	na	
Slovensku	 hodnotená	 ako	 jedna												
z	najlepšıćh.

Kde	 sa	uskutočnili	najzaujímavej-
šie	súťaže?
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januára	 a	 februára,	 Jarný	 koncert,	
absolventský	koncert	a	vyvrcholenie	
každého	 druhého	 roka	 –	 Vianočný	
koncert.	Spoločne	so	ZUS� 	v	Sabinove	
zorganizujeme	 koncert	 v	 rámci	 Dnı	́
Sabinova	 v	 júni	 2018.	 Na	 všetkých	
významných	 súťažiach	 v	 rámci	
Slovenska	 alebo	 C� eskej	 republiky,	
ktoré	 pravidelne	 navštevujeme,	 sa	
mienime	zúčastniť.

Koľko	žiakov	momentálne	navšte-
vuje	ZUŠ,	stúpa	ten	počet	z	roka	na	
rok?	Kedy	prijímate	ďalších?	

V	 súčasnej	 dobe	 je	 na	 škole	 533	
žiakov,	 čo	 je	 oproti	 minulému	 roku	
pokles	 o	 17.	 Talentové	 prijı́macie	
skúšky	sú	vždy	v	júni.	Tento	rok	budú	
4.	a	5.	júna		a	11.	a	12.	júna.

Koľko	je	aktuálne	k	dispozícii	odbo-
rov?	 O	 ktoré	 z	 nich	 je	 najväčší	

záujem	a	o	ktoré	hudobné	nástro-
je?	

V	 súčasnosti	 na	 škole	 fungujú	 tri	
odbory	–	hudobný,	výtvarný	a	taneč-
ný.	 O	 literárno-dramatický	 odbor	 je	
dlhodobo	 malý	 záujem.	 Nedostatok	
hercov	 však	 v	 plnej	 miere	 vyrovná-
vajú	naši	šikovnı	́hudobnıći	a	tanečnı-́
ci.	

Najväčšı́ 	 záujem	 je	 o	 tanečný	 a	
hudobný	odbor.	Z	nástrojov	dlhodobo	
vedie	klavıŕ	a	v	tesnom	závese	za	nıḿ	
sú	husle	a	akordeón.	

Aké	 perspektívy	 vidíte	 vo	 svojich	
žiakoch?	

Ja	vidıḿ	perspektıv́u	v	každom	žiako-
vi,	 aj	 „keď	 sa	mu	nechce“,	 pretože	u	
väčšiny	z	nich	je	to	iba	dočasný	postoj.	
Každý	z	nich	tú	šancu,	pretvoriť	sám	
seba,	 potrebuje	 a	 ja	 im	v	 tom	veľmi	
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držıḿ	palce	a	naozaj	o	nich	s	kolegami	
bojujeme.	 Nemusı́	 byť	 z	 každého	
koncertný	majster,	ale	je	dobré,	ak	sa		
z	neho	už	v	detstve	stane	mimoriadne	
zodpovedný	a	pracovitý	človek.

Ako	 viete	 rozpoznať	 na	 prvý	
pohľad	 nadaného	 žiaka?	 Aké	 sú	
prvé	prejavy	tých,	o	ktorých	hneď	
poviete,	že	majú	talent?	

Moje	 skúsenosti	 hovoria,	 že	 sú	 to	
„iskričky	 v	 očiach“.	 Pri	 nadanom	
dieťati	vidıt́e	veľké	množstvo	energie	
a	 záujem	 o	 všetko	 okolo	 seba.	 Na	
talentových	skúškach	do	hudobného	
odboru	 sa	 zisťujú	 sluchovo	 –	 into-
načné	a	rytmické	schopnosti,	u	taneč-
nıḱov	pohybové	schopnosti	a	výtvar-
nıći	na	skúškach	nakreslia	obrázok	a	
na	 základe	 toho	 vyučujúci	 odporú-
čajú	dieťa	na	ďalšie	štúdium.	Prvý	rok,	
prıṕadne	 dva	 roky	 dieťa	 navštevuje	
prıṕravné	štúdium,	kde	zıśkava	prvé	
základy	 vzdelania	 pre	 daný	 odbor.									
V	 hudobnom	 odbore	 vyučujúci	
sleduje	 jeho	 sluch,	 rytmus,	 fyziolo-
gické	predpoklady	a	potom	odporučı	́
rodičom	 nástroj,	 ktorý	 sa	 sı́ce	 nie	
vždy	 zhoduje	 s	 ich	 výberom,	 ale	
konečné	 rozhodnutie	 je	 aj	 tak	 vždy									
na	rodičovi	dieťaťa.	

Čo	 by	 ste	 poradili	možno	 aj	 rodi-
čom	žiakov,	ktorí	navštevujú	alebo	
by	radi	navštevovali	ZUŠ?	

Rodičom	 odporúčam	 pevné	 rozhod-
nutie,	 pevné	 nervy	 a	 pevnú	 vôľu	 –	
nemeniť	každú	chvıľ́u	nástroj,	odbor	
a	hlavne	neustúpiť	vtedy,	keď	zaznie	
veta:	 „Mne	 sa	 už	 nechce.“	 Koľkým										
z	nás	sa	často	nechce	a	ideme	ďalej,	aj	

„keď	sa	nám	nechce.“	Vyhýbať	sa	prob-
lémom	 je	 asi	 jeden	 z	 najväčšı́ch	
omylov	 a	 raz	 nás	 to	 dobehne.	 Roky	
tvrdıḿ,	že	od	nás	sa	neodhlasujú	deti,	
ale	 rodičia,	ktorı	́už	nemajú	 chuť	na	
dieťa	 vyvı́jať	 tlak	 –	 čiže	 vyžadovať	
plnenie	povinnostı	́aj	vtedy,	keď	sa	im	
nechce.	Ak	naučıḿe	deti	popasovať	sa	
s	lenivosťou	a	pravidelne	robiť	niečo	
navyše,	 tak	 sme	 vyhrali	 a	 dali	 im								
do	života	mimoriadnu	devıźu.

Akých	 hudobníkov	 máte	 osobne	
rád?	

Ja	mám	asi	všetkých	hudobnıḱov	rád	
(možno	 niektorých	 nie,	 ale	 to	 nemá	
súvis	 s	 hudbou).	 Veď	 hudobnı́k	 je	
človek,	ktorý	dokáže	rozosmiať,	pote-
šiť	a	aj	zarmútiť	niekedy	počas	jednej	
skladby	–	viete	si	predstaviť,	v	akých	
emocionálnych	 sférach	 sa	 jeho	 duša	
počas	 výkonu	 pohybuje?	 Dieťa	 sıće	
nevie	hneď	všetky	tieto	emocionálne	
stavy	svojou	hudbou	vyjadriť,	ale	keď	
hrá	na	koncerte,	verte	tomu,	že	v	tom	
momente	je	to	jeho	životný	výkon	a	aj	
to	tak	cıt́i	–	nič	iné	nie	je	vtedy	dôleži-
té.	Postupne	sa	dopracuje	k	tomu,	že		
v	 jeho	 hudbe	 budú	 city,	 nálady	 a	
postoje	 a	 hlavne	 sa	 naučı́	 vážiť	 si	
dobré	a	kvalitné	umenie.

Akým	 spôsobom	 čerpáte	 energiu,	
motiváciu	do	ďalšej	práce?	

Práve	vo	svojej	práci	ju	beriem	–	deti	
dokážu	 fantasticky	 nabiť	 človeka.	
Keď	 sú	 prázdniny,	 tak	 sa	 už	 neviem	
dočkať,	keď	budem	v	práci	práve	pre	
tú	spomıńanú	atmosféru	v	škole.

Text:	Martina	Cigľárová,

Foto:	Ladislav	Lukáč
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 je najlepšie ubytovacie
 zariadenie v kraji 

Hotel AlfaHotel AlfaHotel Alfa

Krajská	 organizácia	 cestovného	
ruchu	Severovýchod	Slovenska		má	
za	sebou	4.	ročník	ankety	Najlepší	
v	 cestovnom	 ruchu	 Prešovského	
kraja	 za	 rok	 2017.	 Hlasovanie	
prebiehalo	 anonymne,	 v	 termíne	
od	14.	decembra	2017	do	14.	janu-
ára	2018.	Po	zverejnení	výsledkov	
online	hlasovania	nám	"zapríčinil"	
príjemné	prekvapenie	giraltovský	
hotel	Alfa.	V	rámci	svojej	kategórie	
ho	hlasujúci	určili	ako	Naj	ubytova-
cie	 zariadenie	 (získal	 	 1	 839	hla-
sov) . 	 Vedenie 	 hotela 	 sa 	 teší																						
z	ďalšieho	úspechu.	Na	otázky	nám	
odpovedali	prevádzkoví	manažéri	
Hotela	 Alfa	 Mgr.	 Pavel	 Nikov	 a								
Bc.	Slavomír	Šuster.

Hotel	je	naj	ubytovacie	zariadenie						
v	súťaži.	Čo	na	to	hovoríte	a	čo	 to	
pre		vás	znamená?

Súťaž	 krajskej	 organizácie	 cestov-
ného	ruchu	Severovýchod	Slovenska	
registrujeme	už	niekoľko	rokov.	Sme	
radi,	že	nás	v	roku	2017	nominovali	a	
mali	sme	možnosť	zabojovať	o	výhru	
a	popasovať	sa	s	kvalitnými	súpermi	
zväčša	 z	 regiónu	Tatier.	 Už	 samotná	
nominácia	pre	nás	znamená	veľa,	lebo	
hovorı	́o	tom,	že	to,	čo	robıḿe,	robıḿe	
dobre.	 Hotel	 Alfa	 	 má	 viac	 ako	 40-
ročnú	históriu	a	rok	2013	bol	preňho	

obrovský	 mıľ́nik,	 	 pretože	 prebehla	
jeho	 rozsiahla	 rekonštrukcia	 a	 hotel	
dostal	svoju	terajšiu	podobu.	Od	roku	
2013	teda	začıńame	akoby	odznova.	
Nachádzame	sa	v	regióne,	kde	nie	je	
turizmus	veľmi	rozšıŕený,	čo	je	veľká	
škoda,	lebo	potenciál	je	obrovský,	len	
ho	 zatiaľ	 nevieme	 využiť	 vo	 svoj	
prospech.	Veľa	ľudı	́sa	nás	pýta,	ako	je	
možné	udržiavať	a	vylepšovať	služby	
a	štandard	hotela...?	Je	to	jednoduché,	
vo	 všetkom	 -	 v	 každom	 rozhodnutı,́	
opatrenı́ , 	 vykonanom	 kroku	 č i		
riešenı	́problému	-	vidieť	spokojného	
zákaznı́ka.	 Lebo	 ak	 bude	 spokojný	
zákaznı́k,	 vráti	 sa	 opäť	 a	 budeme	
spokojnı	́aj	my.

Volili	 vás	 ľudia,	 vážite	 si	 ich	pria-
zeň?

Určite	sa	aj	touto	cestou	chceme	poďa-
kovať	 našim	 zákaznı́kom	 za	 každý	
odoslaný	 hlas,	 je	 to	 krásna	 spätná	
väzba	za	vykonanú	prácu	celého	tıḿu	
Hotela	Alfa,	ktorému	taktiež	v	mene	
manažmentu	 ďakujeme,	 lebo	 je	 to	
hlavne	 jeho	 úspech.	Do	 svojej	 práce	
naši	 ľudia	 vkladajú	 veľa	 energie	 a	
odhodlania.

Mali	 ste	 už	 podobný	 úspech	 aj										
v	minulosti?	O	hoteli	 je	napríklad	
známe,	že	ho	navštevujú	aj	známe	
osobnosti.

Takéto	oficiálne	ocenenie	sme	dostali	
prvýkrát,	 budeme	na	 sebe	pracovať,	
aby	nezostalo	posledným	:)	Pre	nás	je	
najväčšie	 ocenenie,	 ak	 sa	 k	 nám	
klienti	vracajú	a	sú	spokojnı.́	Snažıḿe	
sa	prezentovať	tak,	 že	sme	dostupnı	́
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pre	 všetkých,	 pre	 nás	 je	 každý	 hosť	
rovnako	 dôležitý,	 nerobıḿe	 rozdiely	
medzi	známejšıḿi	a	menej	známymi	
ľuďmi.

V	 čom	 sú	 najväčšie	 kvality	 vášho	
zariadenia,	ktoré	boli	ocenené?	Čo	
by	 ste	 radi	 do	 budúcna	 zmenili?	
Aké	akcie	sa	u		vás	uskutočňujú?

V	čom	vidıḿe	svoje	najväčšie	kvality?	
Určite		sú	to	kvalitná	služba,	prıj́emná	
atmosféra,	komfort	a	čistota.	Snažıḿe	
sa	stále	na	sebe	pracovať,	aj	v	týchto	
dňoch	 vidieť	 a	 počuť	 na	 chodbách	
čulý	stavebný	ruch.	Po	štyroch	rokoch	
pracujeme	 na	 redizajne	 pôvodných	
izieb	a	rozširujme	ubytovaciu	kapaci-

tu.	 Pribudnúť	 by	 malo	 päť	 nových	
izieb	a	teda	celkový	počet	by	sa	mal	
zvýšiť	 na	 18	 izieb.	 Pracujeme	 tiež						
na	 vybudovanı	́ privátnej	 relax	 zóny															
s	jacuzzami,	infra	saunou,	masážami	a	
oddychovou	 zónou.	 Dôležité	 súčasti	
nášho	hotela	 	sú	reštaurácia	a	kavia-
reň,	ktorú	využıv́ame	aj	na	usporadú-
vanie	 svadieb,	 osláv,	 jubileı	́ či	 iných	
kultúrnych	 a	 spoločenských	 akciı́,		
ako	sú	koncerty	či	krsty	CD.	Držıḿe	sa	
motta:	 Sme	 súčasť	 vašich	 výnimoč-
ných	 chvıľ́!".	 Snažıḿe	 sa,	 aby	 každá	
spomienka	na	Hotel	Alfa	bola	len	a	len	
dobrá.

M.	Cigľárová
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V	polovici	januára	sa	na	verejnosti	

objavili	 informácie	o	vynútenom	

ukončení	 činnosti	 pôrodnice											

a	 novorodeneckého	 oddelenia							

vo	svidníckej	nemocnici	od	febru-

ára	2018.		Dôvod	zrušenia	oddele-

nia	 mal	 byť	 akútny	 nedostatok	

atestovaných	gynekológov.	

Na	 pôde	 Nemocnice	 arm.	 gen.	

Ludvı́ka	 Svobodu	 vo	 Svidnı́ku,	

patriacej	 spoločnosti	 Svet	 zdravia	

(Penta),	 ktorá	 sa	 spojila	 so	 spoloč-

nosťou	ProCare,	plánovali	namiesto	

nej	 otvoriť	 novú	 diabetologickú	

ambulanciu.	 Rozhodnutie	 vedenia	

už	bolo	viac-menej	jasné.	„Svidnıćka	

nemocnica	od	septembra	minulého	

roka	prevádzkovala	 gynekologicko-

pôrodnı́cke	 oddelenie	 v	 krı́zovom	

personálnom	 režime.	 Problém	 s	

nedostatkom	atestovaných	 gyneko-

lógov	definitıv́ne	vyvrcholil	v	závere	

roka,	 keď	 posledný	 lekár	 na	 plný	

úväzok	 podal	 výpoveď.	 Na	 základe	

týchto	 skutočnostı́	 bolo	 vedenie	

nemocnice	nútené	prijať	rozhodnu-

tie,	 na	 základe	 ktorého	 nebude	

činnosť	pôrodnıćkej	a	novorodenec-

kej	časti	od	februára	2018	v	nemoc-

nici	 zabezpečená,“ 	 informoval	

hovorca	 spoločnosti	 Tomáš	 Kráľ.	

„Problém	s	personálnym	zabezpeče-

nıḿ	sme	avizovali	už	v	lete.	Z� iaľ,	ani		

s	 podporou	 predstaviteľov	mesta	 a	

kraja	sa	nám	nepodarilo	zabezpečiť	

nových	 atestovaných	 lekárov,	 bez	

ktorých	nie	je	možné	ďalej	prevádz-

kovať	pôrodnıćke	oddelenie.	Je	nám	

to	 úprimne	 ľúto, 	 ale	 v	 t ýchto	

podmienkach	 už	 nemožno	 hovoriť			

o	rozvoji	kvalitnej	a	bezpečnej	zdra-

votnej	starostlivosti	pre	novoroden-

cov	a	pre	ich	matky,“	potvrdil	verdikt	

aj	riaditeľ	Eugen	Lešo.	Podľa	ich	slov	

poklesol	 za	 posledný	 rok	 i	 počet	

pôrodov.	 „Ich	 počet	 za	 rok	 2017	

dosiahol	 hodnotu	 352,	 čo	 je	 o	 24	

pôrodov	 menej	 ako	 v	 roku	 2016.	

Celkový	 počet	 pôrodov	 v	 nemocni-

ciach,	 ktoré	 sú	 v	 sieti	 Svet	 zdravia,	

však	vlani	stúpol.“	Namiesto	rodenia	

v	 okresnej	 nemocnici	 sľúbili,	 že	

budúcim	 mamičkám	 v	 prı́pade	

z á u jmu 	 posky tn ú 	 bezp l a tn ú	

dopravu	sanitnými	vozidlami	do	inej	

pôrodnice	Sveta	zdravia	na	východe	

Slovenska,	 ak	 budú	 navštevovať	 aj	

ich	 ambulanciu.	 Nemocnica	 pláno-

vala 	 aj 	 naďalej 	 zabezpečovať	

prevádzku	gynekologickej	ambulan-

cie	 a	 jednodňovú	 gynekologickú	

starostlivosť.	Po	týchto	vyjadreniach	

začali	mamičky	zo	Svidnıḱa	a	celého	

okresu,	 ktoré	 by	 tak	 mali	 ďalšie	

pôrodnice	ďaleko,	otvorene	prejavo-

vať	svoju	nespokojnosť.	

Prídu giraltovské mamičky
o možnosť rodiť vo svidníckej pôrodnici? 
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Situácia	sa	nepáčila	ani	Giraltovčan-
kám.	„Naše	druhé	dieťa	sa	narodilo	
vo	svidnıćkej	pôrodnici	a	to	preto,	že	
som	považovala	 túto	nemocnicu	za	
blıźku	môjmu	bydlisku.	So	službami	
lekárov,	sestričiek	či	ďalšieho	perso-
nálu	 som	 bola	 veľmi	 spokojná,	 ich	
prıśtup	bol	na	úrovni.	Zrušenie	pova-
žujem	 za	 nelogické	 a	 voči	 všetkým	
nám,	 či	 už	 mamičkám	 a	 oteckom,	
rodinám,	za	nefér.	Značne	to	skom-
plikuje	 situáciu	 v	 mnohých	 rodi-
nách,“	myslı	́ si	pracovnıč́ka	knižnice	
a	členka	našej	rady	Michaela	Marci-
nová,	ktorá	má	dve	deti.	Podľa	nej	aj	
samotnı	́ gynekológovia	 v	 ambulan-
ciách	k	tomuto	stavu	možno	prispeli.	
„Tým,	že	majú	jednoznačné	odporú-
čania, 	 ktorú	 nemocnicu	 si	 má	

pacientka	 vybrať	 a	 tak	 nejako	 sa		
strácajú	 objektı́vnosť	 i	 vlastné	
presvedčenie	 o	 výbere	nemocnice.“	
Podobne	 zmýšľa	 ďalšia	 mamina	
dvoch	detı	́Jana	Sochová.	„Hoci	som		
nerodila	 vo	 svidnı́ckej	 pôrodnici,	
čoraz	 častejšie	 v	 poslednom	 čase	
počúvam	o	 jej	kvalitách,	výborných	
službách	 a	 skvelých	 lekároch	 a	
sesrách.	 My,	 Giraltovčanky,	 máme	
približne	podobnú	trasu	do	Svidnıḱa	
a	Bardejova.	Mnohé	dávajú	prednosť	
práve	svidnıćkej	pôrodnici,	nesúhla-
sı́m	 s	 jej	 zrušenı́m,“	 povedala	 tiež								
v	 čase,	 keď	 chceli	 pôrodnicu	 rušiť.	
Spustili	sa	petıćie	a	boj	za	záchranu	
pôrodnice,		začali	sa	tým	zaoberať	aj	
Prešovský	 samosprávny	kraj	 (VU� C)	
a		ministerstvo	zdravotnıćtva.

GIRALTOVČANKY: Rušenie pôrodnice je nelogické, 
skomplikovalo by sa to i pre nás

ZVRAT V PRÍPADE RUŠENIA PÔRODNICE:
ZATIAĽ JU NEZRUŠIA

O	 týždeň	 na	 to	 po	 prehodnotenı	́
situácie,	 pod	 tlakom	 mamičiek	 a	
prešovskej	 župy	 a	 po	 rokovanı	́															
s	 ministrom	 Druckerom	 zmenili	
pôvodné	 rozhodnutie.	 Svidnı́cka	
pôrodnica	 zostáva	 na	 základe	
rozhodnutia	vedenia	v	prevádzke	aj	
po	 1.	 Februári.	 Má	 ı́sť	 o	 dočasné	
rozhodnutie,	 ktoré	 môžu	 koncom	
roka	 opäť	 zmeniť.	 „Je	 výsledkom	
rokovania	s	Ministerstvom	zdravot-
nıćtva	 SR,	 s	 vedenıḿ	 Prešovského	

samosprávneho	kraja,	ako	aj	s	pred-
staviteľmi	 miestnej	 samosprávy.	
Nemocnica	 Svet	 zdravia	 Svidnı́k	
vyvinie	 maximálne	 úsilie, 	 aby	
pôrodnica	 pokračovala	 v	 poskyto-
van ı́ 	 komp lexne j 	 zdravo tne j	
starostlivosti	 naďalej.	 Dlhodobé	
zachovanie	plne	funkčného	gyneko-
logicko-pôrodnı́ckeho	 oddelenia	
svidnıćkej	 nemocnice	 si	 však	 vyža-
duje	splnenie	dvoch	zásadných	pred-
pokladov,“	 uviedol	 Kráľ.	 Prvou	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

29

podmienkou	 je,	 aby	 počet	 pôrodov									
v	 nemocnici	 dosiahol	 minimálnu	
hranicu	500	pôrodov	ročne	a	druhou	
je	 zaradenie	 svidnıćkej	 nemocnice	
do	 siete	 urgentných	 prıj́mov	 prvej	
kategórie.	„Rozhodnutie	o	zachovanı	́
gynekologicko-pôrodnıćkeho	 odde-
lenia	 svidnı́ckej	 nemocnice	 bude	
opätovne	 vyhodnotené	 do	 konca	
roka	 2018.	 Ak	 by	 sa	 svidnı́cka	
nemocnica	stala	súčasťou	urgentnej	
siete	prvej	kategórie	a	potvrdı	́sa,	že	

svidnı́cky	 región	 má	 potenciál										
na	 minimálne	 500	 pôrodov	 ročne,	
oddelenie	bude	mať	predpoklad	na	
bezpečné	 a	 udržateľné	 fungovanie	
do	 budúcnosti.	 Ak	 nie,	 budeme	
nútenı	́pristúpiť	k	pôvodnému	záme-
ru,“	 zdôraznil	 Vladimı́r	 Dvorový,	
generálny	 riaditeľ	 siete	 poliklinı́k	
ProCare	a	siete	nemocnıć	Svet	zdra-
via.

Text:	Martina	Cigľárová	

Foto:	procare.sk

Aj naše mesto bojovalo
za záchranu pôrodnice vo Svidníku

viacerí	 zachovať.	Dokonca	aj	náš	
primátor	 Ján	 Rubis,	 ktorý	 spolu																	
s 	 ďa l š í m i 	 p r e d s t av i t e ľm i	
samosprávy	zostavil	petíciu.	

Nedávno	 zverejnené	 informácie		
o	 zrušení	 svidníckej	 pôrodnice	
nenechali	 nikoho	 chladným.				
Svidnícku	 pôrodnicu	 sa	 usilujú	
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Nielen	 mamičky	 zostali	 právom	
rozhorčené,	 ale	 celá	 verejnosť.									
Na	sociálnej	sieti	Facebook	sa	ihneď	
začali	šıŕiť	pozvania	na	zapojenie	sa	
do	protestnej	akcie	a	petıćie.	Pridali	
sa	 aj	 Giraltovčania.	 Facebookovská	
skupina	 Rusnacky	 švit,	 ktorú	 zalo-
žilo	 združenie	 Molodŷ	 Rusynŷ,	
vytvorila 	 pozvánku	 s 	 názvom	
Protest	 a	 petı́cia	 proti	 zrušeniu	
pôrodnice	 v	 meste	 Svidnıḱ	 a	 tá	 sa	
rozšı́rila	 medzi	 ľudı́	 „raketovou“	
rýchlosťou.	Administrátori	stránky	a	
autori	pozvánky	v	nej	všetkých	vyzý-
vajú,	aby	sa	zapojili	do	petıćie.	„Sme	
proti	 zrušeniu	 pôrodnice	 v	 meste	
Svidnıḱ.	Vyzývame	na	verejnú	disku-
siu,	podporte	zachovanie	pôrodnice	
podp i som 	 pe t ı́ c i e 	 a 	 ú č a s ťou														
na	 proteste,	 pretože	 sa	 to	 nás	 týka	
všetkých,	 z	 celého	 okolia	 Svidnıḱa,	
Stropkova	 a 	 Medzi laboriec! ! !														
V	jednote	je	sila,	spojme	sa	pre	dobrú	
vec!	 O	 termıńe	 a	 čase	 vás	 budeme	
informovať	v	tejto	udalosti!“	apelujú	
na	 občanov.	 Mnohı	́ to	 považujú	 za	

porušenie	ústavného	práva.	Zároveň	
vytvorili	aj	Online	petıćiu	za	zacho-
vanie	 pôrodného	 a	 novorodenec-
kého	 oddelenia	 v	 Nemocnici	 arm.	
generála	 L.	 Svobodu	 Svidnıḱ,	 a.	 s.,	
ktorá	 je	 podľa	 nich	 určená	 najmä	
tým,	 čo	 by	 sa	 nemohli	 zúčastniť	
protestnej	 akcie	 naživo.	 „My,	 dole	
podpıśanı	́ občania,	 v	 zmysle	 petič-
ného	práva	požadujeme	zachovanie	
pôrodného	 a	 novorodeneckého	
oddelenia	v	Nemocnici	arm.	 	gene-
rála	L.	Svobodu	Svidnıḱ,	a.	s.	Svojıḿ	
podpisom	 vyjadrujeme	 verejne	
nesúhlas	 s	 plánovaným	 zrušenı́m	
dostupného	 oddelenia,	 ktoré	 je	
plánované	k	1.	2.	2018.	Máme	za	to,	
že	 zrušenıḿ	dostupného	oddelenia	
je	ohrozené	naše	 	ústavné	právo	na	
ochranu	zdravia	a	právo	na	ochranu	
zdravia	budúcich	matiek	a	ich	nena-
rodených	 detı́,	 ktorým	 sa	 predl�ži	
vzdialenosť	 k	 najbližšiemu	 oddele-
niu	v	Bardejove	zo	Svidnıḱa	o	38	km	
a	 z	 obcı́	 okresu	 Svidnı́k	 a	 okresu	
Stropkov	ešte	o	väčšiu	vzdialenosť,“	
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vyzývajú	 prostrednı́ctvom	 nej.	
„Požadujeme	prešetrenie	u	kompe-
tentných	 orgánov	 porušenie	 tohto	
ústavného	práva	a	o	nápravu	zacho-
vanı́m	 spomenutého	 oddelenia	
prevádzkovaného	 u	 súkromného	
poskytovateľa	 zdravotnej	 starostli-
vosti	 v	 okrese	 Svidnıḱ	 a	 Stropkov,	
k tor ý 	 spomenut ú 	 nemocnicu	
prevádzkuje	a	vlastnı.́“	Hárky	sľubo-
vali	 zaslať	 majiteľom	 nemocnice	 a		
ministerstvu	 zdravotnı́ctva	 ako	
verejný	protest	občanov	tohto	regió-
nu.	 „Tým	 chceme	 vytvoriť	 verejný	
tlak	na	prehodnotenie	 rozhodnutia	
o	zachovanı	́pôrodnice	vo	Svidnıḱu.	
Sme	povinnı	́všetci,	ktorı	́sme	sa	naro-
dili	vo	Svidnıḱu,	ktorı	́rodili	vo	Svid-
nıḱu	alebo	ešte	len	rodiť	budú,	bojo-
vať 	 za 	 zachovanie 	 pôrodnice														

v	našom	meste.	Máme	morálny	dlh	a	
záväzok	voči	našim	budúcim	potom-
kom	 a	 pokoleniam,“	 dodávajú.	
Rozbehla	sa	tiež	 	petıćia	Zachráňme	
pôrodnicu.	Zostavil	ju	petičný	výbor	
v	zloženı:́	Ján	Vook,	Martin	Jakubov,	
Michal	Smaržıḱ,	Ján	Božıḱ,	Ján	Rubis,	
Pavel	Olejár,	Peter	Pilip	a	Ján	Hirčko.	
„My,	 občania	 okresov	 Svidnı́k	 a	
Stropkov,	protestujeme	proti	ohláse-
nému	 zrušeniu	 Gynekologicko-
pôrodnıćkeho	 oddelenia	 v	 Nemoc-
nici	arm.	generála	L.	Svobodu	Svid-
nıḱ,	a.	s.,	a	 	svojıḿ	podpisom	podpo-
rujeme	 snahu	 za	 zachovanie	 tohto	
oddelenia	-	pôrodnice	vo	Svidnıḱu,“	
uvádza	sa	v	nej.

Text:	Martina	Cigľárová,	
Foto:	od	MsÚ	Svidník	-	

Podduklianske	novinky	

ZO STARÉHO PLÁTNA VYROBILA ZO STARÉHO PLÁTNA VYROBILA 
ORIGINÁLNE ĽANOVÉ VRECKÁORIGINÁLNE ĽANOVÉ VRECKÁ

NA CHLIEB NA CHLIEB 

ZO STARÉHO PLÁTNA VYROBILA 
ORIGINÁLNE ĽANOVÉ VRECKÁ

NA CHLIEB 

MonikaMonika
Končárová: Končárová: 
Monika
Končárová: 
MVDr.	Monika	Končárová	sprevá-
dza	 čitateľov	 nášho	 mesačníka	
zaujímavými	článkami	o	kvásko-
vom	pečení.	Venuje	sa	mu	už	dva	
roky,	 pred	 troma	 rokmi	 začala														
s	 ďalším	 skvelým	 netradičným	
nápadom...Využila	zvyšky	starého	
nepotrebného	 plátna	 a	 urobila													
z	nich	vrecúška.	Sama	v	nich	skla-
duje	chlieb,	ktorý	vydrží	dlhšie	a	
tak	 rýchlo	 neplesnivie.	 O	 tejto	
činnosti	nám	prezradila	viac.

Odkedy	robíte	vrecúška	na	chlieb,	
kde	ste	sa	nimi	inšpirovali?

	 -	Myšlienka	robiť	vrecká	vzišla	asi	
pred	 tromi	 rokmi	 a	 prvotne	 to	 bol	
nápad	 môjho	 brata.	 Na	 návšteve	 u	
neho	som	sa	totiž	zmienila,	že	máme	
doma	 niekoľko	 balı́kov	 ručne	
tkaného	 plátna,	 ktoré	 tkala	 ešte	
manželova	 krstná	mama	 a	 neviem,	
čo	s	nıḿ.	Predpokladám,	že	má	mini-
málne	40	rokov.	Bolo	mi	ľúto	len	tak	
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toto	 plátno	 vyhodiť.	 Moja	 švagriná	
už	 v	 tom	 čase	 použıv́ala	 na	 chlieb	
bavlnené	 vrecko,	 ktoré	 si	 kúpila.	
Preto	brat	navrhol,	aby	som	skúsila	
také	vrecko	ušiť	z	toho	plátna.	Keďže	
som	kedysi	šila	veľa	a	takmer	všetko,	
nebol		to	pre	mňa	problém.

Pre	koho	ste	ich	vyrábali?	Boli	len	
pre	 vašu	 osobnú	 potrebu	 alebo	
ste	ich	aj	„rozšírili“	ďalej?

-	Najviac	som	šila	pre	švagrinú,	tá	to	
predávala	svojim	kamarátkam,	veľa	
som	 rozdala	 rodine,	 kamarátkam,	
známym. . . 	 No	 a , 	 samozrejme,	
niekoľko	mám	aj	doma.	Zišli	 sa	mi,	
keď	 som	pred	dvoma	 rokmi	 začala	
piecť	kváskové	chleby.	

Z	akých	sú	materiálov,	čo	všetko	je	
potrebné	na	výrobu....?	

-	Balıḱy	plátna	boli	ľanové	a	konopné	

–	 to	 mi	 povedala	 moja	 mamina,	
keďže	to	poznala	z	domu.	Vtedy	som	
to	 nevedela	 rozlı́šiť.	 Na	 výrobu	
vrecka	 treba	 okrem	 plátna	 len	
nejakú	bavlnenú	látku	na	aplikáciu	a	
bavlnené	 nite.	 Bavlnenú	 aplikáciu	
som	 dávala	 preto,	 aby	 bolo	 možné	
vrecká	prať	aj	pri	vyššıćh	teplotách.	
Mám	to	vyskúšané	na	60	aj	na	90	˚C.		
Aplikácie	si	vždy	ušijem	dopredu,	sú	
to	len	jednoduché	vzory,	prišijem	ich	
na	vystrihnutý	základ	a	potom	už	len	
zošıv́am	jednotlivé	diely.	

Za	aký	čas	sa	dá	také	vrecko	zhoto-
viť?	 Koľko	 ste	 ich	 už	 približne	
vyrobili?

-	 Neviem	 presne,	 koľko	 trvá	 ušitie	
jedného	 vrecka,	 ale	 ak	 počı́tam	
vystrihnutie,	 ušitie	 aplikácie	 a	
kompletné	zošitie,	je	to	cca	1,5	hod.	
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Vyrobila	 som	 ich	asi	80	a	niekoľko		
menšıćh	vrecúšok,	lebo	mi	bolo	ľúto	
vyhodiť	 zvyšky	 plátna.	 Tie	 sú	
vhodné	na	bylinky	alebo	huby.	 	Je	to	
len	moje	hoby,	nevyrábam	vrecká	na	
objednávky,	 ani	 sa	 tomu	 nejako	
špeciálne	 nevenujem,	 nepropagu-
jem	 ich,	 prvotný	 zámer	 bol	 využiť	
staré	plátno.	Momentálne	som	už	asi	
rok	 žiadne	vrecká	nešila,	ale	zistila	
som,	 že	 tam	 mám	 nejaké	 predšité	
spred	roka,	takže	ich	asi	dokončıḿ	a	
posuniem	ďalej.	Snáď	tým	niekomu	
urobıḿ	radosť.	

Myslíte	si,	že	ľudia	žijú	nezdravo,	
keď	držia	chlieb	v	mikroténových	
sáčkoch,	v	ktorých	skoro	podlieha	
skaze?	Čím	sú	teda	také	výnimoč-
né?	

-	 Osobne	 chlieb	 skladujem	 výlučne								
v	takomto	vrecku.	Chlieb	skladovaný	
v	plátennom	vrecku	má	sıće	tvrdšiu	
kôrku	 oproti	 chlebu	 skladovanému				

v	mikroténovom	sáčku,	ale	vo	vnútri	
ostane	 dlho	 mäkký	 a	 zaručene	
nesplesnivie.	 Keďže	 v	 samotnom	
vrecku	na	chlebe	naozaj	rýchlo	vysy-
chá	kôrka,	robıḿ	to	tak,	že	ho	zaba-
lıḿ	 do	 utierky	 z	 plátna	 a	 	 vložıḿ							
do	vrecka.	Takto	je	dlho	chutný.	

Prezraďte	 nám,	 čomu	 zaujíma-
vému	sa	ešte	venujete	okrem	šitia	
a	kváskového	pečenia?

-	Vrecká	sú	moja	záľuba,	no	nezaobe-
rám	sa	nimi	intenzıv́ne.	Momentálne	
je	moje	veľké	hoby	výroba	venčekov	
a	 svietnikov	 z	 prıŕodných	 materiá-
lov.	 Toto	 ma	 veľmi	 bavı́	 a	 hlavne	
vianočné	aranžmány	sú	veľmi	vďač-
né,	 lebo	 tam	 sa	 dá	 vyhrať.	 Takže										
v	predvianočnom	obdobı	́som,	ako	to	
nazval	môj	syn,	len	lepila	a	lepila.	

Text:	Martina	Cigľárová,	

Foto:	Facebook		-	Ľanové	vrecká	
na	chlieb

Február rozbieha práce v záhrade 
Posledný zimný mesiac je skutočne 

chladný, často aj mrazivejší ako janu-

ár. Aj keď je február ešte typicky zimný 

mesiac, ovocné stromy a kríky sú už 

pripravené pre aktívny život. Pokraču-

jeme v reze a tvarovaní ovocných stro-

mov, najmä jabloní, hrušiek, ríbezlí, 

egrešov a malín. Pripravujeme ešte 

vrúble jadrovín, ríbezlí a egrešov a 

vhodne ich uložíme. Obaly, ktorými 

chránime ovocné stromy vysadené v 

jeseni, aj 

k e ď  s a 

č i a s-

t o č n e 

o t e p l í , 

e š t e 

n e c h á v a-

me. Odstraňujeme ich až v marci.

Pestovatelia, ktorí dlhé roky nekon-

trolovane prihnojovali umelými 

hnoj ivami,  pr ípadne používal i 
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chemické prípravky proti burinám, 

majú dnes veľký nedostatok pôdnych 

organizmov. V pôde chýbajú dážďov-

ky, pôdne baktérie, ale aj užitočné 

huby. Pomáhajú vytvárať humus, 

udržujú pôdu v dobrej kondícii, viažu 

vzdušný kyslík, sprístupňujú draslík a 

fosfor. Hlavne zanechávajú po sebe 

exkrementy, ktorými hnoja rastliny 

veľmi prístupnou formou. Dnes už 

však môžeme na doplnenie živín          

v pôde využívať aj bio hnojivá, ako sú 

sušený kravský, kurací alebo ovčí trus. 

V ponuke je aj guano.

Nezabúdajme na včasnú a vyváženú 

výživu všetkých ovocných druhov. 

Koncom februára v závislosti od poča-

sia môžeme prihnojovať aj draselnými 

a fosforečnými hnojivami, ak sme to 

neurobili v jeseni. 

Je čas nakúpiť nové osivá a rôzne 

záhradkárske potreby.  Kúpime 

vhodný substrát a sadbovače na pred-

pestovanie priesad. Na jar, keď je 

pôda veľmi uľahnutá, hlbšie ju 

prekypríme vidlami. Pôdu nerýľuje-

me, aby sa nevysúšala. Potom treba 

povrch pôdy urovnať. Už začiatkom 

m e s i a c a  v y s i e v a m e  p a p r i k u , 

baklažán, letný pór a ďalšiu plodovú 

zeleninu. 

V stredoveku bola žerucha obľúbená 

v Európe a používali ju ako zdroj vita-

mínu C. Jedlá časť sú mladé rastlinky 

vysoké 6 až 10 cm s jemnou pikantnou 

chuťou, pripomínajúcou chuť medzi 

reďkovkou a chrenom. Má aj liečivé 

účinky pri liečení obličiek a zápale 

močového mechúra. Okrem toho 

podporuje trávenie a chuť do jedla. 

Môže sa použiť do šalátov, majonéz, 

omáčok, nátierok, omeliet a na mäso. 

Rada: neodkladajme si semená           

z hybridov F1. V druhej generácii 

štepia svoje vlastnosti a väčšinou sa 

nedočkáme očakávaného výsledku a 

naša práca vyjde nazmar.

Niektoré druhy zeleniny sa navzájom 

neznášajú, napr.:

- strukoviny a cibuľa

- rajčiak a fenikel

- rajčiak a cesnak, kaleráb alebo hláv-

kový šalát

- reďkovka a uhorka

- kukurica a zeler

- zemiaky a hlúboviny

- hrach a rajčiak, paprika a baklažán

- zeler a paprika

- ružičkový kel a reďkovka

- zemiaky a zeler

Pri plánovaní výsadby berieme           

do úvahy kombinácie zeleninových 

druhov.

Ľubomír Krupa
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Po našemu...Po našemu...
Balamuta							
–	trápenie

Besprestaňa	
–	neustále

Blukac	še								
–	ponevierať	
sa

Brich																	
–	kopec

Dakus																
–	trocha

Zájazd	členiek	Slovenského	zväzu	žien	v	roku	1975	
																																																																			Mária	Osifová,	foto:	archív	M.	Osifovej	st.
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Záver	roka	a	prıćhod	nového	bývajú	v	rôznych	médiách	často	venované	zverej-
ňovaniu	rôznych	hodnotenı,́	štatistıḱ	a	bilanciı,́	čo	sa	za	ten	predošlý	rok	udialo.	

Drahı	́čitatelia,	tak	ako	každoročne,	aj	tento	rok	referát	evidencie	obyvateľstva	
MsU� 	k	vám	prichádza	s	vyhodnotenıḿ	a	prináša	vám	aktuálne	čıśelné	údaje									
o	živote	v	meste	za	uplynulý	rok.

Mesto	Giraltovce	k	31.	12.	2017	evidovalo	4	089	obyvateľov,	z	toho	2	054	mužov	
a	2	035	žien.

ZPOZ

		Demografický	prehľad	počtu	obyvateľov	 	 	 	 2016	 	 2017

Počet	narodených	detí	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 38		 	 46

Počet	úmrtí		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31		 	 27

Počet	obyvateľov	prihlásených	na	trvalý	pobyt	 	 51		 	 69

Počet	obyvateľov	odhlásených	z	trvalého	pobytu		 75		 	 64

V	roku	2017	sa	narodilo	46	detı,́	z	toho	26	chlapcov	a	20	dievčat.	Prvé	dieťatko										
v	roku	2017	bola	Kristıńa	Laciová,	ktorá	sa	narodila	1.	1.	2017	a	posledné	naro-
dené	dieťatko	bol	Patrik	Kurečaj	s	dátumom	narodenia	27.	12.	2017.	Do	Giralto-
viec	sa	v	minulom	roku	prisťahovalo	69	ľudı	́ 	a	odsťahovalo	sa	ich	64.	V	tomto	
roku	 úmrtnosť	nemala	 stúpajúcu	 tendenciu.	Z	 radov	obyvateľov	nás	v	 roku	
2017	navždy	opustilo	27	občanov.	Počet	uzatvorených	manželstiev	v	roku	2017	
bol	38	a	v	porovnanı	́s	rokom	2016	ich	bolo	o	9	menej.	Najviac	manželstiev	
vzniklo	v	auguste,	kedy	si	svoje	áno	povedalo	7	párov.	V	poradı	́druhý	najobľú-
benejšı	́mesiac	na	uzatvorenie	manželstva	bol	júl,	keď	manželstvo	uzavrelo	6	
párov.		

Priemerný	vek	obyvateľstva	je	37,35	roka.	

Najstaršia	občianka	nášho	mesta	je	 	pani	Zuzana	Kucháriková,	ktorá	sa	dožila	
prekrásnych	101	rokov.	

Najstaršı	́občan	v	našom	meste	je	pán	Ján	Mašlej,	ktorý	sa	dožil	úžasných	94	
rokov.	Našim	občanom	týmto	želáme	pevné	zdravie,	veľa	lásky,	radostı	́	a	šťast-
ných	okamihov	v	kruhu	rodiny	a	najbližšıćh.	

Z� ivot	 prináša	 i	 smutné	 chvıĺe.	 K	 tým	 najsmutnejšıḿ	 v	 živote	 človeka	 patrı	́
rozlúčka	s	najbližšıḿi.

Ani	rok	2017	nezostal	bez	smutných	chvıľ́.	Navždy	sme	sa	rozlúčili	s	našimi	
spoluobčanmi,	ktorých	krutá	smrť	vytrhla	z	radov	žijúcich.	V	roku	2017	sme	sa	
navždy	rozlúčili	s	týmito	našimi	spoluobčanmi:
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Meno																																		Rok	narodenia								Dátum	úmrtia

Elemıŕ	C�erveňak	 1991	 	 13.01.2017

S� tefan	Kendra	 	 1947	 	 17.01.2017

Mária	Gregová	 	 1954	 	 09.02.2017

František	Kurečaj	 1946	 	 19.	02.	2017

Ernest	Fedák	 	 1973	 	 21.	02.	2017

Marián	Knap	 	 1975	 	 25.	02.	2017

Ján	S�vač		 	 1951	 	 27.	02.	2017

Anna	Kmecová	 	 1932	 	 02.	03.	2017

Andrej	Kmec	 	 1928	 	 21.	03.	2017

Michal	S� ima	 	 1948	 	 02.	04.	2017

Mária	Jurčová	 	 1934	 	 17.	04.	2017

Anna	Hliboká	 	 1936	 	 04.	05.	2017

Marta	Kovalčıḱová	 1957	 	 06.	05.	2017

Juraj	Pululich	 	 1938	 	 17.	05.	2017

Helena	Kriváková	 1934	 	 09.	06.	2017

Jakub	Komornıḱ		 2017	 	 11.	06.	2017

Andrej	Kapeľuch	 1936	 	 16.	06.	2017

Ján	Hažlinský	 	 1947	 	 23.	06.	2017

Mária	Paľová	 	 1931	 	 19.	07.	2017

Dušan	Kurej	 	 1953	 	 16.	08.	2017

Darina	Hliboká	 	 1956	 	 28.	08.	2017

Mária	Hajdová	 	 1945	 	 08.	09.	2017

Helena	Skorochydová	 1935	 	 30.	09.	2017

Zuzana	Kmecová	 1926	 	 26.	11.	2017

Emil	Mati	 	 1940	 	 04.	12.	2017

Monika	Daňová	 	 1973	 	 06.	12.	2017

Zuzana	Tomková	 1990	 	 25.	12.	2017

„Kto	žil	v	srdciach	tých	ktorých	opustil,	ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	
Smútiacim	rodinám	vyslovujeme	úprimnú	sústrasť.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

38

Aké	mená	dali	slovenskı	́rodičia	svojim	deťom	v	roku	2017?	

Tak	ako	každoročne	aj	 tento	rok	vám	prinášame	zoznam	NAJ	mien	pre	deti							
za	rok	2017.		

Najobľúbenejšie	mená	na	Slovensku	v	roku	2017:	

	 Chlapčenské	mená		 	 	 Dievčenské	mená

	 1)	Jakub		 	 	 	 1)	Sofia

	 2)	Adam		 	 	 	 2)	Nina

	 3)	Samuel	 	 	 	 3)	Natália

	 4)	Michal	 	 	 	 4)	Viktória

	 5)	Tomáš	 	 	 	 5)		Ema,	Emma

	 6)	Martin	 	 	 	 6)	Nela

	 7)	Filip	 	 	 	 	 7)	Eliška

	 8)	Oliver	 	 	 	 8)	Kristıńa

	 9)	Matej		 	 	 	 9)	Laura	

	 10)	Matúš	 	 	 	 10)	Tamara

Pri	chlapčenských	menách	neboli	výrazné	zmeny	v	rebrıč́ku	v	roku	2017.	Mená	
Jakub,	Adam	a	Samuel	majú	rovnaké	zastúpenie	ako	v	roku	2016.	Avšak	pri	diev-
čenských	menách	nastala	výraznejšia	zmena.	Na	prvom	mieste	tri	roky	kraľo-
valo	meno	Ema/Emma,	ktoré	sa	v	rebrıč́ku	prepadlo	až	na	piatu	pozıć iu.	Sofia	
sa	tak	z	naposledy	druhého	miesta	stala	vıť́azkou	pre	rok	2017.	

Do	matričných	knıh́	 na	 Slovensku	boli	 aj	 v	 tomto	 roku	 zapıśané	 netradičné	
mená.	Z	chlapčenských	sú	to	naprıḱlad	Justin,	Bryan,	Johnny,	Timon,	Marwin,	
Goran	alebo	Damir.	Medzi	dievčatami	sa	objavili	naprıḱlad	mená	Akira,	Tara,	
Aylin,	 Annabel	 alebo	 Zara,	 Temperance.	 Ani	 v	 roku	 2017	 nechýbali	 mená	
ovplyvnené	zahraničnými	seriálmi,	v	matrikách	sa	objavili	mená	ako	Kerem,	
Fatmagüll,	Lucien,	Mercedes,	Emir,	Danielle	Masimo,	či	Luneta	Soraya.	

Zdroj:	www.najmama.sk

V	roku	2017	sa	pri	zápise	novonarodených	detı	́do	nášho	registra	obyvateľov	
zväčša	objavovali	tradičné	mená,	ale	objavilo	sa	aj	niekoľko	jedinečných	a	zaujı-́
mavých	zahraničných	mien	ako	Stella,	Mia,	Zoe	a	Betsabé.

Prvým	narodeným	dieťatkom	v	novom	roku	2018	je	Viktória	Vavreková,	ktorá	
sa	narodila	12.	1.	2018.	Rodičom	srdečne	blahoželáme,	nech	narodenie	vášho	
dieťatka	prinesie	do	vašej	rodiny	veľa	lásky,	smiechu	a	nehy.		
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ŠPORT

už po jedenásty krát v Giraltovciach 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ RODÍN 

Na	sklonku	roka,	počas	vianočných	
sviatkov,	 organizuje	 mesto	 Giral-
tovce	pre	širokú	verejnosť	tradičný	
volejbalový	turnaj	rodıń.	Toho	minu-
loročného	 	sa	zúčastnilo	päť	rodıń.	
Hralo	sa	systémom	každý	s	každým.	
Podujatie	 otvoril	 primátor	 mesta	
Mgr.	Ján	Rubis.

Prvý	zápas	odštartoval	o	8.00	hod.,	
posledný	 sa	 skončil	 o	 16.30	 hod.	
Tento	11.	ročnıḱ	bol	veľmi	vyrovna-
ný.	 Diváci	 mali	 možnosť	 vidieť	
výborný	 volejbal,	 o	 čom	 svedčil	 aj	
posledný	 zápas,	 ktorý	 rozhodoval								

o	konečnom	umiestnenı.́	Počas	zápa-
sov	 sa	 staral,	 svojimi	 šlágrami,																
o	 znamenitú	 náladu	 populárny	
spevák	 Ondrej	 Majer.	 Novinka													
v	občerstvenı	́bol	jelenı	́guľáš.

Túto	 veľmi	 vydarenú	 akciu	 každý	
rok	 podporujú	 aj	 naši	 sponzori,	
tentoraz:	 	Poľnohospodárske	druž-
stvo	 D� urďoš	 (M.	 Sabol),	 Ovocie	 –	
zelenina	 (M.	 Mikula),	 Vinotéka	
Brixy	 V.	 Juha),	 DSS	 Giraltovce													
(V.	Liška),	Ludus	(L.	Lukáč),	Elektro	
(R.	Ľunik)	a	M.	Mackulin.
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Konečné	 poradie	 rodı́n:	 1.	 rod.	
Marcineková,	 2.	 rod.	 S� tefanı́ková,								
3.	Mackulıńová	,	4.	rod.	Dzurjuvová,	
5.	rod.	Lukáčová.

Medaily	 za	 1.-3.	 miesto	 odovzdal	
poslanec	MsZ	a	predseda	športovej	
komisie	 Ing.	 J.	 Harajda.	 Jednotlivé	
vecné	 ceny	 pre	 družstvá	 osobne	
odovzdávali	sponzori.

Pevné	 zdravie,	 rodinnú	 pohodu	 a	
úspech	v	práci,	 ako	aj	 v	 rodinnom	
živote	 poprial	 všetkým	 zúčastne-
ným	a	divákom	do	roku	2018	orga-
nizátor	akcie		Stanislav	Tomko.

Stanislav	Tomko	

Jednotlivé	výsledky:

Marcinek	–	Lukáč		2:0

Marcinek	–	S� tefánik		1:2

S� tefánik	–	Mackulin		1:2

Dzurjuv	–	Mackulin		1:2

Dzurjuv	–	Marcinek		0:2

Lukáč	–	Dzurjuv		0:2

Lukáč	–	S� tefánik		0:2

Mackulin	–	Marcinek		1:2		

Mackulin	–	Lukáč		2:1

S� tefánik	–	Dzurjuv		2:1

Východoslovenský	 futbalový	 zväz	
usporiadal	 12.	 januára	 2018	 sláv-
nostné	vyhlásenie	výsledkov	ankety

Jedenástka	roka	2017	III.	ligy	východ.	
Bol	to	20.	ročnıḱ	tejto	prestıž́nej	anke-
ty.	Podujatie	sa	už	 tradične	uskutoč-
nilo	v	hoteli	Gloria	Palace	v	Košiciach.	
MFK	 Slovan	 Giraltovce	 zastupovali	
predseda	Jozef	Zajac	a	manažér	Jozef	
Mati.

Význam	 tohto	 slávnostného	 aktu		
potvrdzujú	aj	účasť	regionálnej	futba-
lovej	 smotánky	 a	 tiež	 prı́tomnosť	
významných	hostı.́

Anketu	moderoval	rozhlasový	repor-
tér	 Jozef	 Jarkovský	 a	 v	 pauzách	 pri	
vyhlasovanı́ 	 vystúpila	 hudobná	
skupina	S� čamba.

V	 úvode	 bola	 vyhlásená	 Jedenástka	
roka	v	 ženskej	kategórii	 a	potom	už	
prıt́omnı	́veľkým	potleskom	odmeňo-
vali	 najlepšı́ch	 futbalistov	 nášho				
regiónu.	Pre	MFK	Slovan	Giraltovce	je	
úspech	 účasť	 Erika	 Tomka	 medzi	
elitou	 a	 tiež	 skutočnosť,	 že	 do	 Jede-
nástky	 sa	 dostal	 aj	 kmeňový	 hráč	
Giraltoviec	 Matúš 	 Digoň, 	 ktorý													
v 	 jeseni 	 hosťoval 	 vo 	 Vranove.																
Na	 anketových	 lı́stkoch	 trénerov	
mužstiev	 III.	 ligy	 sa	objavilo	 takmer	
50	 futbalistov	 a	 len	 dvaja	 trafili	
zhodne	po	9	hráčov.	 	Jeden	z	nich	bol	
Vladimıŕ 	Rusnák,	bývalý	tréner	Giral-
toviec,	teraz	kormidelnıḱ 	Tesly	Strop-
kov.	 Druhý	 úspešný	 bol	 Jozef	 Mati,	
ktorý 	 zastúpil 	 odchádzajúceho	
trénera	Jozefa	Kukulského.	Ako	vždy,	

ERIK TOMKO V ELITNEJ SPOLOČNOSTI
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aj	 teraz	 ukázal,	 že	 tretiu	 ligu	 pozná	
veľmi	 dobre.	 Večer	 bol	 tak	 veľmi	
prıj́emný	 aj	 pre	Giraltovčanov.	 Tu	 je	
najlepšia		Jedenástka	VsFZ:

Pulen	/Rožňava/	-	Tomko	/Giraltov-
ce/,	 Majný	 /V.	 Opátske/,	 Dobias								
/V.	 Opátske/	 -	 Tináth	 /Plavnica/,	
Skvašík	/Snina/,		Špilár	/Stropkov/,	

Janič	 /Lipany/,	 Digoň	 /Giraltovce	 -	
Vranov/	 -	 Bandžuch	 /V.	 Opátske/,	
Vyshnevskyj	/Snina/

Erik	Tomko	sa	narodil	28.	11.	1994.	
Hrá	 na	 stopérskom	 poste.	 Nezaprie						
v	 sebe	 lokálpatriota,	 od	 mladšı́ch	
žiakov	 oblieka	 dres	 giraltovského	
Slovana.	 Vyrovnanými	 výkonmi	
upútal	 trénerov,	ktorı	́ho	dvakrát	po	
sebe	 nominovali	 do	 treťoligového	
výberu	 VsFZ	 na	 turnaj	 Regions	 cup.	
Sám	 sa	 nerád	 hodnotı́,	 ale	 hlasy	
odbornıḱov	 ho	 potešili.	 K	 najlepšıḿ	
hráčom	 súťaže	 radı	́ bývalého	 spolu-
hráča	Matúša	Digoňa.	Na	trávniku	si	
rozumie	so	všetkými	spoluhráčmi,	ale	

najviac	 s	 dvojičkou	 na	 poste	 stred-
n ého 	 obrancu . 	 Bo l 	 n ı́m 	 S tano	
Pankuch.

Obaja	sa	dokázali	vzájomne	zaskočiť	
a		dobré	boli	i	vzájomná	komunikácia		
a	povzbudzovanie.	Do	jedenástky	by	
zaradil	aj	Patrika	Kuriplacha	pre	jeho	
výborné	výkony	na	pravej	strane	stre-
dovej	formácie.	"V	Giraltovciach	sa	mi	
hrá	 veľmi	 dobre	 a	 nemám	dôvod	 to	
meniť,	ale	keby	som	si	mal	vybrať,	tak	
by	to	bol	Vranov,"	povedal	s	úsmevom	
na	 tvári	 Erik.	 Za	 futbalový	 vzor	 si	
vybral	Sergia		Ramosa	z	Realu	Madrid	
pre	jeho	sebavedomie	i	prehľad	v	hre,	
agresivitu	i	tvrdosť	v	súbojoch.	D� alšı	́
jeho	vzor	bol	 jeho	krstný	otec	Peter	
S� tefanik,	 ktorého	 všetci	 familiárne	
volali	 "Zenga".	 Erik	 Tomko	 sa	 chce	
ďalej	zlepšovať,	aby	si	mohol	zahrať	aj	
vyššiu	súťaž.

Miroslav	Deutsch
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Praktická	ambulancia	pre	dospelých	

MUDr.	Jozef	Deutsch	 	 	 APOLON,	s.	r	.o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	43

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok

		

Praktická	ambulancia	pre	dospelých	

MUDr.	Ingrid	Miheličová	 	 MEDMIH,	s.	r.	o

Tel.č.:	(+421)	54	736	44	47,	(+421)	54	488	82	28												

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok

		

Praktická	ambulancia	pre	deti	a	dorast

MUDr.	Jozef	Hrinko		 	 	 NZZ	ESKULAP,		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	736	47	30,	(+421)	54	488	82	34																					

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		

Stomatologická	ambulancia

MUDr.	Branislava	Líšková		 	 S-Dental	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	732	20	32																																									

Prac.	doba:	Pondelok	–	S� tvrtok,	

Piatok	–	ZS� 	Kračúnovce														

Stomatologická	ambulancia

MUDr.	Jozef	Prazňák			 	 EuPra		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	732	28	87																																												

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		

Stomatologická	ambulancia

MUDr.	Michal	Mikula			 	 NZZ	ESKULAP,		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	732	21	67,	(+421)	54	488	82	13

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		
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Gynekologická	ambulancia

MUDr.	Peter	Bača		 	 	 MV-PANAKEIA,		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	732	28	60,	(+421)	54	488	82	35

Prac.	doba:	Pondelok,	Streda	a	S� tvrtok

Interná	ambulancia

MUDr.	Stanislav	Bujňák		 	 ZRAV-CENTRUM	–	SLB,			s.	r.	o

Prac.	doba:	Utorok,	Piatok	

Diabetologická		ambulancia

MUDr.	Ľudmila	Ligusová		 	 Lek-TOP	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	16																								

Prac.	doba:	S� tvrtok	

ORL	(krčná)	ambulancia					

MUDr.	Nadežda	Želizňáková			 ZENMED		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	16

Prac.	doba:	Streda	

Očná	ambulancia			

MUDr.	Ondrej	Pribula		 	 MEGA	LENS,	s.	r.	o.																																													

Prac.	doba:	Utorok,	Piatok	

Neurologická	ambulancia				

MUDr.	Mária	Čunderlíková	 	 NeuroAmbulancia		s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	44																																																																			

Prac.	doba:	S� tvrtok	

Logopedická	ambulancia

Mgr.	Ivan	Čabiňák		 	 	 Logopetko		s.	r.	o.

Tel.	č.	0907	945	032

Prac.	doba:	Pondelok,	Streda	
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Protetika	–	ortop.	pomôcky

Protetika,	a.	s.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	17																																																																																							

Prac.	doba:	Pondelok,	Piatok	

Zubné	laboratórium

Marta	Katuščáková,	Marta	Vavreková	

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	12																																												

Prac.	doba:	Pondelok	-	Piatok	

Očná	optika			

Ing.	Ondrej	Pribula	 	 	 MEGALENS	s.	r.	o.																																																																			

Prac.	doba:	Utorok,	Piatok	

Kardiologická	ambulancia		

MUDr.	Peter	Fulop		 	 	 Interna	SK,	s.	r.	o.																																																															

Prac.	doba:	Pondelok	

Urologická	ambulancia

MUDr.	Richard	Bartl		 	 	 UROLMED,	s.	r.	o.

Prac.	doba:	S� tvrtok,	Piatok	

Ortopedická	ambulancia

MUDr.	Peter	Kňazovický		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	54	488	82	26,	(+421)	915	223	921																																																																		

Prac.	doba:	Pondelok	

Neurologická	ambulancia

MUDr.	Katarína	Kuchtová		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	54	488	82	26,	(+421)	915	223	921																																																																		

Prac.	doba:	Utorok
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Neurologická	ambulancia

MUDr.	Martin	Papirek	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	54	488	82	26	,		(+421)	915	223	921																																																																		

Prac.	doba:	Piatok	

Chirurgická	ambulancia

MUDr.	Ján	Fotta		 	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Prac.	doba:	Pondelok

MUDr.	Pavel	Frankovský	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Prac.	doba:	Streda

MUDr.	Vladimír	Petraš	

Prac.	doba:	Piatok

Tel.č.:		(+421)	54	488	82	30,	0907	554	987					

	

Očná	ambulancia

MUDr.	Pavel	Uličný	 	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	54	488	82	30	,	0907	554	987																																																													

Prac.	doba:	Streda	

Pneumologická	(pľúcna)	ambulancia

MUDr.	Helena	Leščišínová		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	915	223	921																												

Prac.	doba:	Streda	

Fiziatricko-rehabilitačná	ambulancia

MUDr.	Marcela	Simová		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	38	,	0915	112	478																																																

Prac.	doba:	Piatok
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Biochemicko-hematologické	laboratórium

Mgr.	Daniela	Macáková		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	25,	0908	349	453	

RTG	pracovisko

Jarmila	Haleková	 	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	25,	0908	349	453																								

Infúzne	stredisko

Mgr.	Jana	Pacáková		 	 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	30	,	0907	554	987																												

Rehabilitačné	pracovisko

Mgr.	Miriama	Kočišová		 	 Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Slávka	Vasičková	

Vladislav	Roguľa	

Bc.	Ivana	Lukáčová	

Tel.č.:	(+421)	54	488	82	38,	0915	112	478																									

Zdravotnícke	potreby

Jana	Martoníková		 	 	 TUAL,	s.	r.	o.

Tel.č.:	(+421)	54	736	40	41		 	 Email:	alma8@centrum.sk																

V	budove	lekárne	Damila	–	Poliklinika	Giraltovce	ILB,	s.	r.	o.

Praktická	ambulancia	pre	dospelých	

MUDr.	Ján	Vlček	 	 	 MUDr.	Miron	Bzik	

Tel.č.:	0908	488	905

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		

Praktická	ambulancia	pre	dospelých	

MUDr.	Milan	Maťaš	 	 	 MUDr.	Miron	Bzik	

Tel.č.:	(+421)	54	778	12	87,		0908	488	904																																																			

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		
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Gynekologická	ambulancia

MUDr.	Ladislav	Ľuník	

MUDr.	Zuzana	Stošeková	

MUDr.	Štefánia	Doričová

Tel.č.:	0915	223	934																																																																										

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		

Interná	ambulancia

MUDr.	Marián	Slivka	

Prac.	doba:	Utorok

MUDr.	Jarmila	Gmitterová	

Prac.	doba:	S� tvrtok

Tel.č.:	0918	368	330		

USG	pracovisko	

MUDr.	Ľubomír	Guľa	

Tel.č.:	0908	349	453

Prac.	doba:	S� tvrtok	

Stomatologická	ambulancia

MUDr.	Jana	Hutňanová		 	 KORAL	DENT	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	907	901	744																									

Prac.	doba:	Pondelok	–	Piatok		

Kožná	ambulancia

MUDr.	Tatiana	Paňková	 	 DERMPAN	s.	r.	o.

Tel.č.:		(+421)	54	732	27	93				

Prac.	doba:	Pondelok,	Streda,	S� tvrtok
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Vtip






