
Zaujímavosti z európskej pomoci

         Na zvýšenie informovanosti našich čitateľov sme pripravili pravidelnú rubriku, v ktorej 
budeme informovať o aktualitách pre prípravu, riadenie a realizáciu pomoci z európskych 
fondov. V nasledujúcom príspevku si prečítate najnovšie aktuality z oblasti štrukturálnych 
fondov. Nabudúce sa budeme venovať prístupu LEADER a fondom určeným na obnovu 
vidieka.

      Prelomom  rokov prechádzame do druhého programovacieho obdobia (2007 až 2013)  
pomoci Európskej únie novým členom. Od mája 2004, kedy Slovensko  pristúpilo 
k pôvodnej Európskej 15-stke (EU 15), sa môžeme  uchádzať o nenávratné finančné 
prostriedky vo výške 1,6 mld. eur,  teda o 63,5 mld. korún. Mechanizmus európskej finančnej 
pomoci sa naplno rozkrútil už mesiac po našom vstupe. Z uvádzanej sumy sme dosiaľ  
vyčerpali „iba“ niečo vyše 17 % , ale na ukončenie prvého skráteného programovacieho 
obdobia zostávajú ešte dva roky.
Medzitým sa pripravujeme na čerpanie európskych financií v rokoch 2007 až 2013. V 
nasledujúcich siedmich rokoch by malo Slovensko čerpať zhruba 11,4 mld. eur, čo je v 
prepočte vyše  400 mld. korún. Spôsoby ako, na čo, v akých objemoch ich budeme čerpať 
upravuje  Národný strategický referenčný rámec, ktorý vláda schválila 6. decembra 2006.  
Predpokladáme, že   v marci až apríli v budúcom roku  by mal byť dokument schválený aj na 
úrovni Európskej komisie. Až po tomto termíne môžeme očakávať prvé výzvy na 
predkladanie projektov a žiadostí na podporu z eurofondov. 
Úspech nám zabezpečia dva princípy:

I. Zbližovanie sa  manažmentu s rozhodujúcou právomocou, napr. obcí s príjemcami 
pomoci

II. Spájania účastníkov, aktivít a území
Hrubý domáci produkt (HDP) v Prešovskom kraji dosahuje v súčasnosti 37 %  HDP EU 15  
na obyvateľa. Cieľom je priblížiť sa na viac ako 60 %  úrovne EU 15. Okrem toho by mala 
vzrásť v našom kraji produktivita práce  a dosiahnuť viac ako 70 % EU 15. Čo je najviac 
zaujímavé, miera zamestnanosti by mala dosiahnuť viac ako 90 % EU 15. Na dosiahnutie 
týchto ukazovateľov sú vytýčené tri ciele.

CIEĽ 1. Podpora rastu a tvorby pracovných miest.  
Na jeho dosiahnutie je určená najvyššia čiastka, t.j. 9,928 mld. eur. Skladá sa z prostriedkov:  
ERDF  (Európsky fond regionálneho rozvoja). Finančná pomoc sa z neho  použije na  
modernizáciu  ekonomiky a na  ochranu životného prostredia. 
ESF (Európsky sociálny fond)  pomôže zvýšiť kvalitu trhu práce, zlepšiť a zrýchliť reakciu 
verejnej správy na zmeny.
Kohézne fondy  (kohézia – súdržnosť, pozn. autora) budú využívané na  budovanie 
dopravných sietí, ekologickej infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov energie.

CIEĽ  2. – Zvýšenie konkurencieschopnosti  slovenskej ekonomiky pohltí 0,109 mld. eur 
z fondov: 
ESF pomôže zvyšovať  profesijný potenciál a prispôsobivosť pracovníkov na nové pracovné 
podmienky. 



ERDF  pomôže zabrániť odlivu zamestnávateľov na „východ“ Európy, napr. do nových 
členských štátov EÚ – Rumunska a Bulharska. Prostriedky ERDF sú určené aj na  zavádzanie 
nových technológií a podporou výkonnosti zamestnancov.

CIEĽ 3  je zameraný na rozvoj územnej spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni. 
Európska územná spolupráca  bude pokrytá sumou 0,199 mld. eur.  Prostriedky budú 
poskytované na podporu harmonického a vyváženého rozvoja územia EÚ.
Zostávajúce prostriedky vo výške 1,18 mld. eur sú  určené pre Bratislavský kraj, ktorý sa 
nebude podieľať na spomínaných troch cieľoch ani prostriedkoch na ne určených. 
Do druhého programovacieho obdobia vstupujeme s určitými skúsenosťami. Skôr, než sa 
pokúsite požiadať o eurofondy, je potrebné si osvojiť tieto zásady:

1. Zámery každého žiadateľa musia byť v súlade so strategickými rozvojovými plánmi  
obcí, mikroregiónov, regiónov, Slovenska a EÚ.

2. Nenávratné finančné prostriedky budú poskytované úspešným žiadateľom, ktorí 
v prechádzajúcich rokoch dosiahli pozitívne ukazovatele v oblasti, na ktorú požadujú 
finančnú pomoc z eurofondov.

3. Pred spracovaním projektu a žiadosti je potrebné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy 
k nehnuteľnostiam a hotovú projektovú dokumentáciu až do úrovne stavebného 
povolenia.  

4. Pomoc EÚ je nutné chápať ako dar, nie ako zdroj na prilepšenie osobného príjmu.
5. Žiadateľ si musí  plniť všetky povinnosti voči štátu a zamestnancom.
6. Pomocou eurofondov sa učíme, ako ryby chytať, nie ich brať už hotové...
7. Úspech dosiahneme v partnerstve, takmer nikdy nie osamotene.

VALENTÍN
Svätý Valentín, biskup a mučeník
Pôvod mena: latinsky-valens-znamená mocný, silný a zdravý.
Valentín spravoval v 3.storočí diecézu v Terni v Umbrii. Počas svojho pôsobenia údajne 
napriek zákazu sobášil mladé páry. Pri prenasledovaní kresťanov zomrel mučeníckou smrťou 
okolo r.268. Biskupove pozostatky boli dočasne uložené vo Valentínovej bazilike na Via 
Flaminia.
V stredoveku bol vzývaný ako orodovník počas ťažkých chorôb, zvlášť nervových 
a epilepsie. V románskych krajinách, v Anglicku a Spojených štátoch bol zvolený za patróna 
zamilovaných. V mnohých krajinách sveta sa 14.februára darujú zo strany mužov kvety ako 
dôkaz lásky. Korene tohto zvyku siahajú do ďalekej minulosti. V starom Ríme sa 14.februára 
slávil deň bohyne Juno, ktorá bola považovaná za ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám 
v rodine sa v tento deň darovali kvety.
Valentín je patrónom mládeže, cestujúcich a včelárov. V ikonografii je zobrazený ako kňaz 
v ornáte, s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej, tiež v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje 
chlapca z padúcnice. Na Slovensku je jeho zobrazenie zriedkavé. Socha tohto svätca sa 
nachádza vo farskom kostole v Novákoch.
 Vybrané knihy „ Každý deň so svätými“                                                             
spracovala Helena Sušinková

Tolerancia

Jednou z najlepších schopností lásky, akú
môže každý vlastniť, je tolerancia.
Je to videnie, ktoré robí jedného schopným vidieť



veci pohľadom druhého.

Je to štedrosť, ktorá priznáva druhým právo na
ich vlastný názor a na ich vlastnú zvláštnosť.
Je to to najväčšie, čo nás robí schopnými
nechať ľudí byť šťastnými ich vlastným spôsobom,
ktorý sa líši od nášho spôsobu.

Čas fašiangov, zábavy a lásky

Nenechajte sa zneistiť nepríjemnou a sychravou zimou...
Tak ako bolesť, ani zima nemôže trvať večne ...
A ak Vás jej kryhy vo vnútri príliš kvária, roztopte ich
sviatkom Svätého Valentína ...
Tvrdíte, že Váš oheň už iba plápolá ...? Obzrite sa ...!
Vždy je pri Vás niekto, koho kozub horí silnejšie a čo je
dôležité – horí iba pre Vás.
Vystrite k nemu skrehnuté dlane a nechajte sa milovať.
To jediné okrem zdravia má v živote zmysel ...

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
     1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach sa konalo 15. januára 2007. Po 
procedurálnych otázkach nosným bodom rokovania bolo ustanovenie komisií MsZ 
a občianskeho výboru pre miestnu časť Francovce.  Túto správu predkladal primátor 
mesta Ján Rubis. Písomné materiály obdržali poslanci domov. Poslanec Emil Bzdil 
navrhoval doplniť komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú o pani Máriu Michalčíkovú 
a pána Martina Koššalu do komisie pre správu majetku mesta. Pani Tatiana Birošová (Rés 
publica – vec verejná) vo svojom návrhu predložila, aby v jednotlivých komisiách 
pracovali aj  predstavitelia mládeže nášho mesta. Keďže ešte nie sú plnoletí, budú mať pri 
rokovaniach iba poradný hlas. Poslanci tento návrh schválili, ako aj pripomienku p. 
Bzdila.  Komisií pri MsÚ máme 6 a jeden Občiansky výbor pre miestnu časť Francovce, 
kde boli zatiaľ vybratí dvaja členovia. Jednotlivé komisie máte možnosť nájsť na 
internetovej stránke mesta  alebo na vývesnej tabuli vo vestibule MsÚ.
V interpelácii pani poslankyňa Digoňová poďakovala vedeniu mesta za lavičku  na 
Fučíkovej ulice a mala pripomienku, že pred pani Pivovarskou nie je počuť mestský 
rozhlas. Pán poslanec Verčimák  pripomienkoval Dom služieb, ako budú vyriešené 
dažďové zvody. Kritizoval, že vo večerných hodinách nie je  pri Dome služieb  osvetlenie 
a mal pripomienku,  aby bolo upozornené vedenie ZŠ, ktoré uzatvorilo nájomnú zmluvu 
na telocvičňu na tú istú hodinu dvom záujemcom.



Ing. Mati informoval pána poslanca, že dažďové zvody  budú spustené na troch miestach , 
že sa ešte urobia ďalšie úpravy okolo budovy, spevnia sa plochy a takisto sa počíta 
s osvetlením na pohybový senzor.
Pani poslankyňa Vojčeková mala požiadavku na opravu schodov do predajne Milk-Agro 
a pán poslanec Bzdiľ požiadavku na opravu schodov na Tehelnú ulicu.
Oddelenie výstavby má urobiť kalkuláciu na rekonštrukciu schodov na sídlisko 
a zabezpečiť schody pri predajni Milk-Agro proti šmýkaniu a vjazd do predajne pre detské 
kočíky.
V Rôznom pán primátor predložil plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2007, 
ktorý poslanci vzali na vedomie.
Pani kontrolórka Ing. Pachová predložila poslancom plán kontrolnej činnosti na I. polrok 
2007, ktorý poslanci schválili.
Ďalej MsZ prejednalo začiatok zasadnutí na 14,oo hod., zasielanie materiálov aspoň 7 dní 
pred zasadnutím, prejednávalo oblasť vzdelávania poslancov a majetkové priznanie 
jednotlivých poslancov.
Po prečítaní a odhlasovaní uznesenia primátor mesta Ján Rubis poďakoval prítomným za 
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

                                                      Alena Kmecová

OSLOVILI SME ....

Jána Rubisa, primátora mesta Giraltovce

Naše mesto v rámci nových kompetencií, ktoré v roku 2005 prešli na mestá a obce, 
zriadilo po dohode s okolitými obcami Spoločnú úradovňu, ktorá spravuje ekonomiku
celého takpovediac giraltovského obvodu. Aká je konkrétna náplň práce tejto 
úradovne, ktoré obce konkrétne  spravuje, koľko má zamestnancov, aké sú ich 
kompetencie? Podieľajú sa príslušné obce finančne na chode a prevádzke tejto 
úradovne?

Mesto Giraltovce je sídlom Spoločného obecného úradu od roku 2002, keď na 
samosprávu prešli prvé kompetencie v oblasti škôl. Na základe uznesenia Obecných 
zastupiteľstiev, podpisu zmluvy o zriadení  SoÚ medzi mestom Giraltovce a 17 obcami 
obvodu (Dukovce, Želmanovce, Kuková, Lúčka, Kračúnovce, Kalnište, Lužany pri Topli, 
Mičakovce, Kobylnice, Matovce, Okrúhle, Soboš , Vaľkovce, Štefurov, Radoma a Fijaš,) 
cca 11 500 obyvateľov, neskôr sa pričlenila obec Poliakovce a od roku 2007 aj obec Zlatá 
Baňa.
SoÚ zabezpečuje prenesený a originálny výkon štátnej správy v zmysle zákona NR SR 
416/2001 Z.z., a to: - Územný plán a stavebný poriadok

- Ochranu pôdy, vody, ovzdušia
- Výrub drevín, povodne
- Personalistiku škôl a školských zariadení obcí
- Účtovníctvo škôl, obcí
- Opatrovateľskú činnosť
- Civilnú obranu občanov
- Regionálny rozvoj obcí a mikroregiónov
- Metodiku škôl a školských zariadení KŠÚ



Na SoÚ  je zamestnaných 7,3 pracovníkov, na ich financovaní sa podieľajú mesto a obce 
spadajúce pod úradovňu podľa počtu obyvateľov obce, podľa toho, či obec má, alebo nemá 
školské zariadenie. Ďalej je SoÚ financovaná priamymi dotáciami zo špecializovanej krajskej 
štátnej správy. Mesto  poskytuje spoločnej úradovni priestory – 3 kancelárie, za ktoré sa platí 
nájom v zmysle VZN, poskytujeme služobné referentské auto za odplatu, podľa odjazdených 
km. Tým, že sídlo Spoločnej úradovne je v našom meste, mesto sa stáva hospodárskym 
a ekonomickým sídlom strednej Tople. V tomto roku sme oslovili obce matričného obvodu 
Marhaň s ponukou poskytovať služby aj pre občanov obcí ich obvodu (Brezov, Lascov, 
Marhaň, Harhaj, Hankovce, Kochanovce, Oľšavce, Koprivnica, Stuľany). 

PREDSTAVUJEME VÁM...

V tejto rubrike vám,  milí čitatelia, budeme predstavovať poslancov, ktorí získali 
vašu dôveru v komunálnych voľbách a stali sa poslancami MsZ. Dnes vám predstavíme 
poslankyňu Mgr. Slávku Vojčekovú, ktorá získala 590 hlasov a stala sa aj členom 
mestskej rady.
     V súvislosti s mojím opätovným zvolením do funkcie poslankyne mesta chcem 
predovšetkým poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a takýmto spôsobom mi 
vyslovili dôveru.
     Čomu sa chcem venovať v tomto funkčnom období?
Určite podporím aktivity zaoberajúce sa realizáciou činností, ktoré smerujú 
k uspokojovaniu potrieb obyvateľov mesta, ktoré súvisia s rozvojom mesta a jeho 
zviditeľňovaním sa.
     Mojou prioritou je a určite aj v budúcnosti bude sociálna oblasť, ktorej sa venujem aj 
profesionálne. Sociálna oblasť nepatrí k tým činnostiam, ktoré prinášajú zisk. Je však 
potrebná a veľmi náročná na finančné krytie a určite aj preto patrí k tým, ktoré sú na 
okraji záujmu. Som veľmi rada, že zo strany mesta je snaha zaoberať sa otázkou sociálnej 
pomoci občanom, ktorí sú na takúto pomoc poskytovanú vo forme sociálnych služieb 
odkázaní. Ako už občania určite zaregistrovali, prvým krokom k naplneniu týchto potrieb 
bolo otvorenie Regionálneho centra pre ťažko zdravotne postihnutých občanov 
v Giraltovciach.
     Budeme sa usilovať o to, aby sa v mestskom rozpočte našli finančné prostriedky na 
riešenie tohto problému, ktorý sa v meste v posledných rokoch objavuje.
     Verím, že pri realizácii mojich myšlienok, ale hlavne potrieb obyvateľov mesta nájdem 
podporu vo vedení mesta, u ostatných poslancov a podarí sa nám spoločnými silami 
vytvoriť stredisko sociálnych služieb /stacionár pre seniorov s denným a týždenným 
pobytom/, kde si budú môcť uspokojovať svoje potreby tí občania, ktorí to budú 
potrebovať.
                                                                                  Mgr. Slávka Vojčeková

NAŠA ANKETA

Aké opatrenia by ste navrhovali na riešenie problému odpadkov v našom meste?

Najväčší neporiadok je pri našich blokoch, nie je domyslený problém likvidácie odpadu, 
kontajnery sa nedajú uzavrieť, a tak niektorí sociálne slabší obyvatelia sa prehrabávajú 
v odpadkoch a robia neporiadok. Stáva sa aj to, že náhodné auto pristaví a vyhodí celé 



vrece do našich kontejnerov. Riešením by bolo ohradiť a uzavrieť priestor odpadkov. Aj 
umiestnenie kontajnerov je nevhodné, ruší celkový dojem z inak pekného prostredia.
                                                                                         Alžbeta Hlavinková

Ak si všimnite niektoré dvory a záhrady, zistíte, že je v nich neporiadok, takíto ľudia 
potom nemajú zmysel pre poriadok ani na verejných priestranstvách. Bolo by 
potrebné upratať priestor pri bývalom stolárstve, vzniká tam čierna skládka, asi 
niekto nemá kontajner. Mesto by malo trvať na tom, aby ho každý mal. Rôzne živé 
ploty zasahujú do cesty, sú neupravené, pod nimi vzniká špina z opadaného lístia, aj 
tu by malo mesto zasiahnuť.
                                                                          Mária Mikulová, Anna Čušková

Zintenzívniť osvetu najmä na školách všetkých stupňov, počnúc MŠ , a súčasne pôsobiť 
na rodičov.  Využívať mestský rozhlas, pôsobiť na občanov, upozorňovať ich aj touto 
formou na tento problém mesta.
                                                                                    Mária Džalaiová

Pri obytných blokoch sa nedostatočne využívajú kontajnery a nádoby na triedenie 
odpadu. Vyplýva to z ľahostajnosti dospelých, keď s plným vreckom či igelitkou 
odpadu pošlú ku kontajneru malé deti, ktoré jednak naň nedočiahnu , o triedení ani 
nehovoriac. A tak obal s celým obsahom končí pri kontajneri a za pomoci vetra aj 
v blízkom okolí.
                                                                                     Jarmila Vaňková

Doplniť viac odpadkových nádob popri cestách a chodníkoch. Niektoré úseky aj dlhšie sú 
takmer bez nich. Pomohli by aj výstižné písomné upozornenia na vhodných miestach, 
upevnené vo forme menších tabuliek.
                                                                                     Ondrej Majer

Možno nejakým vhodným spôsobom upevniť odpadkové koše, aby sa  sťažila 
možnosť neporiadnikom rozsypávať smeti. Na frekventovaných miestach,napr.  nad 
schodmi do ZŠ, pri výstupe a vstupe do MŚ a na ďalších „prázdnych“ miestach  
doplniť koše.

               Ľ. Tušeková

Veľmi nás mrzí neporiadok na našej ulici. Navrhovali by sme, aby sa na hodinách v škole 
viac hovorilo o neporiadku, ktorý robia deti. Tie pod dozorom učiteľa by mali opakovane 
vyzbierať odhodené šupky z pomarančov, banánov, kelímky, papierové obaly. Potom by 
deti samy upozorňovali na neporiadnikov. Rovnako by sa mali využiť hodiny náboženstva 
v priestore okolo kostola a na obidvoch schodištiach vedúcich k nemu. Vychovávať treba 
aj dospelých!

                                          M. Imreová, M. Eliášová

Na tému odpadkov som sa rozprávala s viacerými  občanmi mesta. Zhodli sme sa 
v názore, že najpodstatnejšia je výchova v rodine. Ak dieťa vidí, že rodič odhodí na 
zem obal z práve zjedenej sladkosti, určite to najbližšie zopakuje samo! 

                                                                                         A. Škurlová



POTREBUJEME ODPADKOVÉ KOŠE?!

V Giraltovciach si pomaly zvykáme na ulice plné odpadkov. Lemujú, ba niekedy husto 
pokrývajú niektoré úseky našich ulíc. Napríklad naša Budovateľská ulica je čistá od úseku 
križovatky smerom k rodinným domom. Nenašli by ste na nej žiadne odpadky, výnimku 
tvorí jarné a jesenné obdobie, keď z horných záhrad časť hliny skončí na asfalte /to našich 
obyvateľov mrzí, ale zasiahnu metly poriadkumilovných gazdiniek a opäť je všetko 
v poriadku/. Čo však s úsekom, ktorý vedie opačným smerom – okolo stolárstva 
(bývalého ) a školy smerom ku kostolu? Tam denne vidíte, akú prílohu mali deti na obed, 
tam končia na zemi banánové šupky, jogurtové obaly (aj nedojedené so zvyškom obsahu), 
obaly z keksov, croisantov, šupky z pomarančov... Veľakrát sme už na stránkach 
Spravodajcu  poukazovali na tento problém, on sa však nezmenšuje, ale narastá. Odpadky 
sú aj pri kostole, na asfaltke vedúcej ku knižnici a na chodníku križujúcom svah. Odtiaľ 
ich vietor nesie ďalej. Detí v školskej jedálni pribudlo, veď korunové obedy využíva .... 
detí zo sociálne slabších rodín, a tak je stravníkov vyše ...
Rozmýšľala som, čo robiť s týmto problémom. Všimla som si (možno aj niektorí z vás), 
že na dotknutom úseku nie sú žiadne odpadkové koše. Deti potom zákonite hodia obaly na 
zem, hoci je pravda, že správnou výchovou by mali mať vštepené, že sa to nerobí, ale to 
už je asi iný problém, dlhodobejší. Lebo výchovu a jej zanedbanie nevyriešime ani 
jedným článkom, ani za deň-dva. Je to dlhodobý proces a najlepšie poslúži príklad 
starších. Lebo modely správania detí sa odpozerávajú od nás dospelých. 
     Vráťme sa teda ku krátkodobému riešeniu. Pomohli by koše. Najjednoduchšie by bolo 
namontovať ich na školský plot, namaľovať na ne nejakú nápaditú výzvu adresovanú 
deťom. Potom by bolo treba riešiť situáciu aj na iných uliciach, kde sa pohybuje mládež. 
Koše by sa zišli aj na  ceste k poliklinike (viaceré) a inde. To posúďte podľa lokality, 
v ktorej bývate.
Vrátim sa aj k problému stolárstva, o ktorom som už tiež viackrát písala. Je to mestská 
budova, ktorú mesto občas prenajíma firmám. Tým ale mesto nestráca povinnosť starať sa
o túto budovu a jej okolie. Zarastený priestor láka, aby tam ktosi vytváral svoje smetisko. 
Igelitové tašky plné fliaš a obalov z paštét svedčia, že ktosi nemá priestor (kontajner), 
problém sa však nerieši. Tej budovy je, mimochodom, škoda. Chátra nám pred očami už 
hádam iba plot, aby sa  ubránil krádežiam dreva, budova však nezaznamenala ani tehlu na 
svojej asanácii. Pritom vedľa je ZŠ-ka, ktorá zápasí s problémom priestorov už dlhšiu 
dobu. Centrum voľného času tiež nemá  priestoru nazvyš, pritom jeho aktivity stále 
stúpajú.
Od košov sme trocha odbočili aj k iným problémom. Vráťme sa však k názvu úvahy. Na 
otáznik v názve odpovedám výkričníkom. Áno, nové koše určite potrebujeme!    Ale aj 
ľudí, ktorí by ich používali a neničili! Naše mesto je také, akí sme my!
                                                                                                    Alžbeta Škurlová

Mestská polícia informuje

     Dňa 15.12.2006  v čase o 12.30 h. prijala MsP v Giraltovciach oznámenie, že 
v predajni priemyselného tovaru – ŠOVS na  Hviezdoslavovej ul. v Giraltovciach bol 
spáchaný priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1. zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších noviel. Priestupku sa dopustil maloletý K.Š.,  a to tým,  
že ukradol dve sady kľúčov a jeden skladací nôž v celkovej  hodnote 276,- Sk. Šetrením 
bolo zistené, že maloletého K.Š z Giraltoviec na krádež naviedol  Š.P a M.Š z Giraltoviec.



Prípad po objasnení bol odstúpený na  OR PZ  úrad justičnej a kriminálnej polície odbor 
skráteného vyšetrovania vo Svidníku v zmysle § 60 ods. 3.písm., c,.

     Dňa 16.12.2006 v čase o 16.45 hod. prijala  MsP v Giraltovciach oznámenie, že 
v predajni CBA na  Dukelskej ul. došlo ku krádeži alkoholu.
Šetrením bolo zistené, že priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 
372/1990 Zb. v znení neskorších noviel sa dopustil Š.P z Giraltoviec, a to tým, že 
v uvedenej predajni z regálu ukradol 0,7l alkoholu  – Spišská borovička v sume 180,-
Sk.Vzhľadom na to, že v priebehu 12 mesiacov ide o opakovanie takéhoto skutku, jedná 
sa o podozrenie z trestného činu, prípad bol odstúpený OR PZ  - UJ a KP vo Svidníku.

                                                                                       Náčelník MsP 
            Juraj Šima

VIETE ŽE ...

- Na prelome rokov sa uskutočnilo zopár podujatí, ktoré sa už z technických dôvodov 
(uzávierka časopisu) nemohli ocitnúť v januárovom čísle Spravodajcu.  Pripomeňme 
si teda najprv záver decembra.

- 21. decembra boli do svojich  funkcií uvedení jedenásti noví poslanci. Bola navrhnutá 
trojčlenná mestská rada. Francovce budú mať svoj výbor v zastupiteľstve. To všetko 
už viete, mená zvolených poslancov sú uvedené na tabuli v vestibule MsÚ. Sú tam tiež 
mená nových členov komisií, pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve. Sú to vaši 
zástupcovia, obracajte sa na nich so svojimi problémami.

- Vo vianočnom tóne naše školy končili rok 2006. Väčšina z nich pripravila na rozlúčku 
so starým rokom vianočné akadémie.

- Základná škola sa predstavila rodičom na osobitnom vystúpení, ďalší deň patril už iba 
žiakom tejto školy. Posledný deň pred prázdninami usporiadala svoju Vianočnú 
akadémiu aj Združená stredná škola SD Jednota. Vianočné výstavky zasa spestrovali 
priestory jednotlivých škôl. Niekde vo veľkom štýle, inde skromnejšie. Špeciálna ZŠ 
už tradične do vianočného šatu vyobliekala aj priestory Krajského školského úradu 
v Prešove.

- Zvlášť dojímavý a pôsobivý bol tohtoročný Vianočný koncert Základnej umeleckej 
školy, ladený v duchu kresťanského slávenia Vianoc.

- Občania nášho mesta sa lúčili so starým rokom na námestí pri tradičnom ohňostroji. 
Pred polnocou sa nám prihovoril aj primátor mesta Ján Rubis so želaniami zdravia, 
úspechov, porozumenia a dobrej spolupráce.

- Máme aj vlastné menšie ohňostroje. Aj v tomto roku sa z rôznych kútov nášho mesta 
vznášali k oblohe rodinné ohňostroje, deti zasa svojimi delobuchmi vítali príchod 
Nového roku aj pár hodín po polnoci. Zvukové efekty napĺňali mesto už od skorých 
popoludňajších hodín. Pyrotechnika teda ovládla aj naše inak skromné mesto.

- Počasie nám v tomto roku robí radosť i starosť. Veď ak 12.januára zaznamenáte 
+11oC (minulého roku o takomto čase bolo –15oC, po 20. januári až –20 až –24oC 
v noci a silné mrazy aj cez deň), potom sa tešíte, že ušetríte za plyn, ale staráte sa 
o budúcoročnú úrodu, ktorú môžu ohroziť nevymrznutí škodcovia. Je naozaj zvláštne 
dorastajúcu brokolicu, máme k dispozícii šalát od jesene, raší nám špenát, výhonky 
kosatcov a chryzantém majú okolo 15 cm, cibuľky kvetov vyháňajú čerstvé výhonky, 



záhrady sa zelenajú a v nich kvitnú sedmokrásky. Skúsenosť však hovorí, že nie je 
všetkým dňom koniec. Zima možno ešte vystrčí svoje drápky, až sa budeme čudovať.

- Deti si užili predĺžené prázdniny. Do školy sa vrátili 8. januára. Tento londýnsky 
charakter počasia (hmla, sychravo, vlhko) však prináša aj do nášho mesta závany 
chrípky. Dúfajme, že neprivolá ďalšie prázdniny.

- V meste máme nový bazár, tentokrát s použitými vecami do domácnosti. Jeho 
sortiment tvoria, kočíky, lyže, nábytok, lustre, elektrotechnika a pod. Predáva sa 
komisionálnou formou predaja. Bazár je v priestoroch budovy PD (poľnohosp. 
družstva).

- Všetci sme určite zbystrili pozornosť, keď sa 12. januára na programe STV 2 objavila 
správa o giraltovskom CVČ. Pán riaditeľ Vook hovoril o vysokej zapojeností detí 
a mladých do voľnočasových aktivít a dobrej spolupráce s MsÚ, ktorú potvrdil aj 
primátor mesta p. J. Rubis. Mohli sme nahliadnuť aj do interiérov CVČ a jeho 
činnosti. Určite nás však zamrzel pohľad na nevábne vyzerajúci exteriér budovy. 
Kameraman si zgustol najmä na ľavom krídle, kde chýbajú celé kusy omietky. Ale 
nám je aspoň jasné, kam budú musieť smerovať ďalšie financie určené na školstvo.

- Obnovy sa dočkala mestská knižnica. Staré okná nahradili nové, plastové, vymenili sa 
aj parapetné dosky .V lete sa ešte doupraví prostredie v jej okolí.

-  Rómovia v jednotlivých komisiách pri MsZ budú mať tiež svoje zastúpenie. Na  
návrh organizácie Romano khamoro budú v nich zastúpení títo členovia- páni – E. 
Študij, J. Cina, Bolvan F. Kurečaj, Milan Palian, S Dužda.

- V noci z 18. na 19. januára sme aj my v Giraltovciach zažili silnú víchricu, ktorá 
prešla celou Európou, spôsobila vážne škody, ľudské obete, nahnala všetkým strach, 
pretože tých extrémov počasia sa všetci chtiac-nechtiac musíme báť. Aj u nás celú noc 
burácal vietor, ktorý vyskúšal silu stromov, sprevádzal ho dážď, ktorý priniesol 
extrémne  nízky tlak vzduchu. Aj my sme zaznamenali výpadky elektrického prúdu. 
Boli sme radi, že ráno vietor ustal a život sa vrátil do obvyklých koľají.

- 17. januára sa na Špeciálnej ZŠ uskutočnilo v popoludňajších hodinách zaujímavé 
podujatie. Na podnet svidníckej Organizácie pre vzdelávanie Rómov zavítala do školy 
pracovníčka Okresnej zdravotnej  poradne MUDr. ....., ktorá rozobrala s deťmi zásady 
hygieny, zvlášť zamerané na hygienu zubov a ústnej dutiny. 

- Kórejčanom chýbajú lavičky. Tie kedysi lemovali časť cesty od stolárstva po obchod, 
dnes však nieto po nich ani stopy. Pamätníci s vďakou spomínajú na časy, keď si 
cestou z mesta s ťažkými nákupmi mohli na nich odpočinúť, resp. posedieť si so 
susedkami len tak, na kus reči. 

- V nových priestoroch sa zriadila ďalšia predajňa kvetov. Ak potrebujeme kyticu, 
darček alebo suvenír, nájdeme ich v bývalej úradovni EUROTEL-u v budove Pošty.

- CVČ pod záštitou primátora mesta J. Rubis organizuje letný tábor na Domaši 
v priestore Kelča- Dobrá v mesiacoch júl  a august. Členovia CVČ zaplatia 999,- Sk, 
nečlenovia 2400,- Sk. V cene je zahrnuté  6x ubytovanie, celodenná strava, poplatok 
za kurzy jachtingu, windsurfingu a tenisu, poistenie doprava a diskotéka. Nahlásiť sa 
môžete v CVČ u vedúcich krúžkov do konca júna.

- V mesiacoch február a apríl organizuje CVČ dvojdňový zájazd do Oswienčimu, 
Krakova a Wieliczky. Pre členov CVČ je cena 999,- SK, pre nečlenov 1600,- Sk. 
V cene je zahrnuté cestovné, večera, raňajky, obed, ubytovanie a vstupné poplatky.

Alžbeta Škurlová

PRIPOMENULI SME SI...



     Pri príležitosti 62. výročia oslobodenia nášho mesta sme si 18. januára 2007 
pripomenuli  jeho oslobodenie  od fašizmu v 2 svetovej vojne. Historické udalosti 
prítomným pripomenul primátor mesta Ján Rubis vo svojom slávnostnom príhovore po 
zaznení hymny. Kytica položena k Pamätníku Matky s dieťaťom má symbolizovať vďaku 
občanov a spomienku na všetky obete 2. svetovej vojny. 
V tomto roku sa k tomu spomienkovému aktu pripojili aj študenti zo Združenej strednej 
školy SD Jednota so svojou kyticou. Je chvályhodné, že aj mladí , aj žiaci Školského 
klubu v Giraltovciah boli prítomní na tejto malej slávnosti. Práve im treba pripomenúť 
časy, ktoré by sa nikdy nemali vrátiť. 
Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili aj členovia Zväzu protifašistických 
bojovníkov, predstavitelia mesta, zástupcovia spoločenských organizácii, riaditelia škôl 
a školských zariadení a pracovníci MsÚ.
Pri príležitosti oslobodenia nášho mesta zorganizovalo CVČ v spolupráci so ZŠ v tento 
deň vedomostnú súťaž pre žiakov, ktorá pozostávala z troch súťažných kôl“ 2. svetová voj
na vo svete, na Slovensku a v Giraltovciach, história nášho mesta. Súťažilo 5 trojčlenných 
družstiev zo 7-9. ročníkov. Porota v zložení: Mgr. Balažová Anna, Čušková Anna  
a Sokolová Eva určili umiestnenie tatko:
l. miesto 7.B. K. Imrichová, M. Sabolová, G. Capová
2. miesto 8.A. K. Jendroľová, F. Schrenk, Michliková
3. miesto 7.C Verešpej , D. Hanková
Centrum voľného času odmenilo víťazov diplomom a vecnými cenami. 
     Účastníci pietneho aktu si takto pri pamätníku uctili kyticami kvetov a vencov tých, 
ktorí padli v bojoch za našu mierovú budúcnosť a poklonili sa tým, ktorí sa konca vojny 
nedožili.

- r -

Horný Šariš  rajom účastníkov vidieckeho turizmu

     Giraltovce (ef) - Horný Šariš  ako jednoliaty administratívny celok vstúpi do procesu  
tvorby miestnej akčnej skupiny (MAS) v prístupe LEADER. Spoločným záujmom je 
rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom prostredí. Rozhodli o tom zástupcovia obcí, 
mikroregiónov, združení a občianskych iniciatív na pracovnom stretnutí s členmi Rady 
ZMOS–u  Horný Šariš.
Iniciatívu neziskovej organizácie Vidiek v odhodlaní zabojovať o účasť v prístupe 
LEADER  podporil doterajší predseda Rady ZMOS-u Horný Šariš a primátor Giraltoviec 
Ján Rubis. Zainteresovaných pozval vyjadriť sa k spoločnému  postupu pri získavaní 
prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  Na zasadnutí 
vo štvrtok 19. januára t. r. sa prítomní stotožnili s ideou spojiť tri okresy -  Bardejov, 
Svidník a Stropkov.  V spoločnom záujme obyvateľov obcí a mesta Giraltovce vytvoria 
minimálne 5 regionálnych agentúr, pri ktorých aktívne „zdola nahor“  budú podnecovať a 
podporovať samosprávy spolu s   mimovládnymi organizáciami a podnikateľmi k úvahám 
o rozvoji  Horného Šariša a príprave projektov na  skvalitnenie života aj v tejto 
„zabudnutej“ časti Slovenska.
Návrhy na vytváranie regionálnych agentúr predstavila referentka Odboru výstavby 
a regionálneho rozvoja mesta Giraltovce Emília Filová. Ako zakladateľka n. o. Vidiek 
a autorka realizujúcich sa projektov podporovaných z ESF ponúkla priestory giraltovskej 
kancelárie, vybavené najnovšou výpočtovou technikou, na účely vzniku MAS. Vo 
Svidníku, Stropkove a v mikroregióne Horná Topľa zriadi n. o. Vidiek  ďalšie tri 



kancelárie, kde budú poverení a zaškolení iniciátori vytvárať podmienky na zapojenie sa 
troch zložiek, t. j. samospráv, MVO a podnikateľov do MAS v prístupe LEADER.  
V mestách Svidník a Bardejov založí n. o. Vidiek ďalšie dve cestovné agentúry na tvorbu 
produktov a zabezpečovanie služieb cestovného ruchu. Svojou činnosťou budú dopĺňať 
ciele  MAS Horný Šariš. Celkový príspevok n. o. Vidiek predstavuje na tento účel sumu 
750- tisíc korún. Vybavenú kanceláriu  ponúkol aj Anton Lamanec, starosta Raslavíc. 
Obec zabezpečí aj obsadenie agentúry odborne zaškoleným personálom.
Ďalšie zdroje Horný Šariš sa pokúsi získať  zo zastupiteľstvom schváleného 3-
miliónového príspevku VÚC Prešov. Projekt vypracuje E. Filová a žiadateľom bude 
ZMOS Horný Šariš. 
Pretože k žiadostiam o eurofondy je nevyhnutnou podmienkou Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) každej obce, na zasadnutí prítomní súhlasili s návrhom 
vypracovať projekt k žiadosti o finančné príspevky, ktoré   v júni t.r. bude schvaľovať 
a poskytovať Prešovský samosprávny kraj. Z prostriedkov budú prehodnotené existujúce, 
dopracované nedokončené a vytvorené  nové PHSR  tak,   aby pokrývali celé územie 
Horného Šariša. Zodpovednosť za splnenie tohto cieľa  prevzali E. Filová a Martin
Molčan.

NA OBZORE NOVÝ PROJEKT

      Ešte len  v decembri sa začal realizovať nový projekt – Komunitné centrum 
v Giraltovciach, a v januári už riaditeľ Špeciálnej ZŠ v Giraltovciach Mgr. Peter Kimák –
Fejko pripravuje ďalšie dva projekty. V spolupráci s vedením a pracovníkmi mesta sa bude 
realizovať projekt, ktorého autorom je Mgr. Kimák- Fejko. Jeho cieľom je upraviť židovský 
cintorín, ktorý je vo veľmi zanedbanom stave. V realizácii tejto peknej myšlienky ho chce 
podporiť aj Židovská náboženská obec na Slovensku. Podrobnosti o projekte prinesieme 
v budúcom čísle Spravodajcu, kde mienime osloviť autora projektu cieľom dozvedieť sa 
detaily o jeho realizácii, a spolurealizátoroch. Zároveň p. Kimák-Fejko predkladá na 
schválenie ďalší projekt, cieľom ktorého je organizácia výstavky rómskych detských 
výtvarných prác, ktorá by sa mala uskutočniť v priestoroch Špeciálnej ZŠ a mala by umožniť 
predstavenie prác našich, ale aj hosťujúcich výtvarných prác detí.
Súčasťou prvého  projektu by malo byť minimúzeum s pamätnými tabuľkami obetiam 
holokaustu v našom meste.
                                                                                                  A. Škurlová

Ž I J Ú   M E D Z I    N A M I

   Línia ľudského života je tkaná z našich túžob a predstáv, časť z nich sa splní, tá väčšia  
upadne do zabudnutia. No chcieť a túžiť je dôležité, bez predstáv by bol náš život bezvýrazný, 
stratil by chuť a iskru. A život, dobrý život, musí vrieť a iskriť, aby sa človek našiel a správne 
vykročil. A tak akosi zákonite je mladosť dravá, dynamická. Kráčajúc životom, si 
uvedomujeme jeho hĺbku, najviac vtedy, ak sa nás dotýka. Sme rôzni, je to v našej podstate a 
také sú aj naše reakcie. No život je dobrý učiteľ, vždy nás obrúsi a prispôsobí na cestu života. 
A právo výberu ostáva na nás. Je to vždy na človeku, no otvoriť sa životu má vždy svoju 
cenu, odkryť svoju tvár a stáť vo vetre, nebáť sa počkať na ten správny vánok.



   Pán LADISLAV  HAJDA sa nebál, postavil sa životu tvárou v tvár a snažil sa naplno 
využiť svoje dni. Narodil sa 22. januára 1942 v Prešove. Jeho detstvo nebolo ľahké, človek sa 
často musí zaťať, musí čeliť rôznym okolnostiam, lebo život je často tvrdý, neúprosný. Pán 
LADISLAV HAJDA si musel veľa vecí uvedomiť už v mladom veku, život mu nič neuľahčil, 
možno to bolo na niečo dobré. Naučil sa spoliehať sám na seba, vedel, že on je tým, kto má 
pomáhať, a nie naopak. Má to aj svoje čaro, život sa otvára tým, ktorí vedia dávať, bez zábran 
dávajú aj dostávajú, stávajú sa zdrojom sily. Takto musel kráčať životom už ako mladý 
chlapec. Vyrastal tu v našom mestečku spolu s dvoma mladšími súrodencami, snažil sa byť 
im oporou a dodnes sa teší  zo vzájomných pekných rodinných vzťahov. Ukončil základnú 
školu a pokračoval v štúdiu na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, chcel študovať 
ekonomiku. No jeho zámer nevyšiel, nebol prijatý pre nedostatok miesta, no túžba študovať 
ostala. Bol si vedomý, že vzdelanie je nevyhnutné, ak chce človek napredovať, ak chce niečo 
dosiahnuť. A on chcel, vždy mal ambície, veľa ambícií v rôznych smeroch, bol mladý, 
ctižiadostivý a v zdravej miere táto vlastnosť nikdy nie je na škodu. Ale školou života je aj 
práca, každé zamestnanie nám dá veľa a pán LADISLAV HAJDA prešiel viacerými. Hneď po 
maturite odišiel pracovať do VŽKG, kde bol zaradený ako hutný robotník – odlievač. Z tohto 
zamestnania odchádza na základnú vojenskú službu a po jej skončení pracuje v OZKN 
Svidník, kde sa aj športovo angažuje. Ďalšou pracovnou zástavkou je ZDŠ Giraltovce, tu 
pracoval ako skupinový vedúci, bola to vďačná práca pre mladého, športovo nadaného 
človeka, záľuby pri takejto práci dostávajú krídla. No jeho pracovná činnosť v školstve 
netrvala dlho, v roku 1965 sa zamestnal ako skladník v prevádzke Koža-guma-textil tu 
v Giraltovciach. . Po delimitácii tejto prevádzky s Kožiarskym závodom v Liptovskom 
Mikuláši nastúpil pracovať do funkcie účtovníka, v roku 1985 bol menovaný za vedúceho 
ekonomiky v Kožiarskom závode. Medzitým sa snažil aj vzdelávať, v roku 1969 ukončil SPŠ-
elektrotechnickú v Prešove a v roku 1974 Strednú ekonomickú školu v Košiciach. Absolvoval 
aj rôzne kurzy, školenia a semináre, vzdelanie je vždy prirodzenou potrebou človeka, ak chce 
uspieť vo svojom odbore, človek sa musí učiť, naberať skúsenosti, je to jediná schodná cesta 
k úspechu. 
    No dôležitý je aj zápal, elán a chuť odovzdať sa práci celý, myslím, že v prípade pána 
HAJDU to bolo jednoznačné, práca v Kožiarskom závode sa mu páčila, oddal sa jej a tešila 
ho. Výsledky na seba nedali čakať, stretol sa tam výborný kolektív mladých zapálených ľudí, 
ich aktivity boli rozsiahle. Šport, kultúra, dovolenky, sociálna oblasť, to všetko fungovalo na 
výbornej úrovni, zamestnanci hromadne dovolenkovali pri mori, pričom väčšiu časť nákladov 
znášal podnik. Kultúra tiež mala zelenú, Kožiarsky závod v tomto období združoval veľký 
počet mladých ľudí, ktorí tu okrem dobrého a stabilného pracovného miesta mali možnosť 
dať priestor svojim záujmom a koníčkom, najmä vo folklórnom súbore Kožiar. Boli to 
skutočne hviezdne časy podniku, je veľká škoda, že taký veľký závod dnes zíva prázdnotou. 
Pán HAJDA sa realizoval v rôznych smeroch, no  jeho veľkou láskou bol vždy šport, hral 
volejbal, basketbal, hádzanú, futbal, rôzne branno-športové hry venoval sa ľahkej atletike, 
trénerskej činnosti, bol skrátka všestranne športovo nadaný. Je to veľká devíza mladého 
človeka, šport je krásna záľuba a buduje a upevňuje nielen telo, ale aj medziľudské vzťahy.
    Pán LADISLAV HAJDA pracoval v našom Kožiarskom závode viac ako 20 rokov, je to 
pomerne dlhá etapa jeho života a dá sa povedať, že práve tam strávil svoje najkrajšie roky, no 
určite táto časť jeho života bola veľkým prínosom v jeho osobnom rozvoji. No život ho 
posúval vyššie, v roku 1986 bol zvolený za predsedu MsNV v Giraltovciach, po zmene 
režimu v roku 1989 sa stal primátorom mesta. Na čele nášho mesta bol tri volebné obdobia, 
plných 12 rokov riadil život v našom mestečku. Práca na takomto poste si vyžaduje celého 
človeka, rodina si ho v takomto prípade veľa neužije, ale to je už daň, ktorú každý z nás musí 
dobrovoľne platiť, ak sa rozhodne uchádzať o vedúce miesto.



   Pán HAJDA je človekom, ktorý plní svoje sľuby, preto sa snažil, aby jeho voliči neboli 
sklamaní. Veľa vecí sa mu podarilo presadiť, prívod plynu do mesta, vybudovanie hĺbkových 
studní, zrealizovanie prístavby polikliniky, zrealizovanie nového sídliska, vodojem na 
Tehelni, úprava ulíc, zatrávnenie futbalového štadióna, vybudovanie areálu Iskry, 
zlikvidovanie chatrčí Rómov a ich asimilácia medzi obyvateľstvo. Dvanásť rokov je dlhá 
doba, mnohé aktivity sa mu podarili, no niektoré aj nie, najviac ho mrzí, že sa mu nepodarilo 
vybudovať Dom opatrovateľskej služby. Roky strávené v štátnej službe boli náročné, no 
neľutuje, plne precítil tú pravú atmosféru života, život pulzoval  a on sa snažil zosúladiť 
s jeho rytmom, niekedy sa to darilo, inokedy nie. No je presvedčený, že svoj čas na Mestskom 
úrade využil k spokojnosti ľudí, vždy sa snažil riešiť problémy ľudsky. Pre zamestnancov bol 
autoritou v pravom slova zmysle a tak to musí byť, ak má práca správne fungovať. Za svoju 
prácu bol viackrát vyznamenaný a ocenený na najvyšších miestach. Na prelome storočí 
odchádza na zaslúžený odpočinok a konečne si ho užije aj jeho rodina.
   V roku 1964  sa oženil, spolu s manželkou si postavili rodinný dom a vychovali tri deti, dve 
dcéry a jedného syna. Dnes sa tešia dvom vnúčatám. No zdroj životnej sily má tiež svoju 
obmedzenú kapacitu, ktorá časom tratí svoj energetický náboj a mení sa na kúsky dobra, 
porozumenia a ľudskosti, ktoré sa postupne vlejú do duše človeka. Tak to bolo aj v jeho
prípade, práca a stres sa podpísali na jeho zdraví a prihlásili sa mnohé choroby. Manželka sa 
mu snaží vychádzať v ústrety a je mu dnes veľkou oporou. 
   Jeseň života nám prináša nielen slabnúce zdravie, ale napĺňa nás aj múdrosťou, vnáša nám 
mier do duše. Uvedomíme si, že skutočné bohatstvo spočíva v láske a porozumení, ktoré 
odovzdáva jedna generácia druhej. Roky búrok prešli, sú za nami, zmietali naším životom 
rôznymi smermi, otáčali nás často proti prúdu. Boli to neľahké dni, no v kolobehu času ich 
akosi samozrejme preklenieme, zákonite vyzdobia našu tvár vráskami a navždy tam vryjú 
svoju pečať. No akosi takto to musí byť, aby človek dozrel, aby sa našiel a získal nadhľad a 
odstup, aby sa vedel odosobniť a tak trochu sa stať učiteľom pre iných. Takto písal život svoje 
riadky aj v živote pána LADISLAVA HAJDU, dnes, keď slávi 65 rokov svojho života, mu 
prajem, aby našiel svoj pokoj, zdravie nech sa k nemu obráti tou správnou stranou a štedro mu 
nadelí zo svojich darov, aby sa ešte dlhé roky tešil zo svojej rodiny a z ovocia svojej práce.

                                                                                                Anna   Mitaľová

MLAĎ VO SVETE

Lucia Knöbel rodená Onuferová, Giraltovčanka, žijúca v Rakúsku. Luciu som oslovila s 
vedomím, že sme na stránkach nášho časopisu nesprostredkovali rozhovor ani nepredstavili 

zatiaľ nikoho, kto pracuje, zdržiava sa alebo žije v Rakúsku.
Priblíž nám Tvoje ďalšie smerovanie po ukončení našej ZŠ, aké boli Tvoje predstavy 
a nakoľko sa Ti splnili Tvoje plány do budúcna. Tvoje začiatky v Rakúsku, zamestnanie, 
uplatnenie. Videla som niekoľko časopisov s Tvojou tvárou na titulnej strane, bola to  náhoda 
alebo to súviselo s Tvojím pôsobením v Rakúsku? Tvoja súčasnosť, súkromie? Život 
Slovensky u susedov. Porovnaj, priblíž, ako si sa dokázala prispôsobiť, udomácniť. Kontakt 
s Giraltovcami, Tvojimi rodičmi blízkymi a známymi, stretnutia, návštevy.
                                                                                           Kontaktovala M. Gazdičová

     Hneď na úvod sa chcem poďakovať, že som dostala priestor napísať pár riadkov    do 
Spravodajcu mesta Giraltovce o sebe, o mojom živote v Rakúsku. Potešilo by ma, keby som 



týmito informáciami možno pomohla niekomu, kto sa nejakým spôsobom o túto krajinu 
zaujíma.
Kam smerovali moje kroky po skončení ZŠ?
Po skončení ZŠ som pokračovala v štúdiu na Obchodnej škole taktiež v mojom rodnom meste 
Giraltovce. Po maturite som spravila nadstavbové štúdium na Fakulte humanitných 
a prírodných vied v Prešove. Úprimne priznávam, že od začiatku so si netrúfala študovať  na 
vysokej  škole ,a preto som sa rozhodla ísť na to takticky- krok za krokom. V čase, keď som 
to dvojročné štúdium ukončila, rozhodovala  som sa medzi ďalším rokom štúdia, po ktorom 
by som obdržala „bakalara“, neskôr možno Mgr. alebo štúdiom a pôsobením v nemecky 
hovoriacej krajine. Keďže Rakúsko je „za rohom“ a s návštevou mojej rodiny by to nebolo 
problematické, rozhodla so sa ...
V čase, keď som sa do Viedne presťahovala, som po nemecky nerozprávala až tak dobre, čo 
mi v mnohých veciach situáciu sťažovalo. Na viedenskej univerzite som bola informovaná, že 
jednou z podmienok štúdia je buď maturita z nemeckého jazyka (ktorú som nemala), alebo 
certifikát o ukončení najvyššieho stupňa kurzu nemčiny na tunajšej  univerzite. Neostávalo mi 
nič iné, ako sa do kurzu pustiť. Pravdupovediac, veľmi som sa tešila, pretože nemecký jazyk 
sa mi veľmi páčil a podotýkam, že na ZŠ som dostala dobré základy od pani  profesorky 
Auerswaldovej, ktorej by som sa touto cestou chcela poďakovať. Každý stupeň trval 2-3 
mesiace, ja  som začala tretím stupňom. Trvalo to vyše roka a popritom som samozrejme 
musela pracovať. Keďže je známe, že pre Slovákov bolo ťažké obdržať pracovné povolenie, 
preto nebolo ľahké zamestnať sa v nejakej „lepšej“ oblasti.
Začínala som ako aupair a pomocou v kuchyni, keď som nemčinu ovládala lepšie, 
pokračovala som ako čašníčka, až kým ma v metre oslovila jedna majiteľka modelingovej 
agentúry. S modelingom som tak trocha začala už aj na Slovensku, no ponuky, ktoré boli 
doma, sa s Rakúskom nedali porovnať. Začiatok bol naozaj veľmi intenzívny, čo ma veľmi 
tešilo, pretože som pri tom ( či už natáčanie reklamného spotu, fotografovanie, alebo módne 
prehliadky) zažila veľa zábavy a umožnilo mi to spoznať veľa zaujímavých ľudí a krajín.
Čas bežal rýchlo a pomaly som si uvedomovala, že modelingom sa celý život neuživím. 
V tomto čase som už mala priateľa, s ktorým som si dobre rozumela, a tak sme sa rozhodli 
našu lásku spečatiť manželstvom. Po svadbe vyzeral svet celkom ináč. Hneď sme s manželom 
pozerali na ponuku práce, kde by som  možno využila znalosť slovenského jazyka, respektíve 
slovanských jazykov. Netrvalo dlho a naozaj sme niečo také našli.
V tejto firme pracujem už vyše dva a pol roka a som naozaj spokojná. Majiteľom je 
manželský pár z Južnej Kórey, náš kolektív je takpovediac „multi-kulti“ aj keď najväčšiu časť 
tvoria  Ázijci. Zaoberáme sa organizovaním poznávacích zájazdov pre kórejské a japonské 
turistické skupiny v strednej  Európe a sme najväčšou firmou s týmto zameraním v Rakúsku. 
Našimi partnermi okrem iných krajín sú aj  Slovensko, Česko, Poľsko, Chorvátsko, takže 
v materinskej reči z cviku nevyjdem. Nemecky, dovolím si tvrdiť, rozprávam perfektne. Hneď 
po nástupe som si spravila účtovnícky kurz, takže jednou z mojich náplní okrem organizácie, 
administratívnej práce, neformálneho prekladu textov, je čiastočne aj účtovníctvo.
Nakoľko sama veľmi rada cestujem, momentálne som presvedčená, že turistickej oblasti 
ostanem jej verná aj v budúcnosti  a v štúdiu pokračovať nebudem. Moju prácu si veľmi 
vážim, pretože v dnešnej dobe to už ani v Rakúsku nevyzerá najružovejšie, a keď si 
predstavím, že aj samotní Rakúšania ostanú často bez práce ...
Napriek všetkému musím podotknúť, že Rakúsko je jednou z krajín s najlepším sociálnym 
systémom. Napr. trinásty a štrnásty plat je samozrejmosťou aj v súkromných firmách. 
Nezamestnaní dostanú „podporu“, z ktorej sa dá slušne vyžiť. Zdravotné, sociálne poistenie 
a nie v poslednom rade aj platové podmienky sú podstatne lepšie ako na Slovensku, no 
podotýkam, že životné náklady plne zodpovedajú. Asi najdrahšie je tu bývanie, napr. nájom 



dvojizbového bytu v lepšej lokalite stojí niekoľko stovák euro, ktoré sa na jednej ruke nedajú 
spočítať.
Na Viedni sa mi páči hlavne to, že človek tu môže podniknúť všetko ,na čo si len spomenie. 
Od športu až po kultúrne vyžitie, jednoducho stále sa tu niečo deje. Viedeň je ohromne 
zaujímavé mesto a odporúčam každému, aby si ho niekedy prišiel pozrieť.
Je známe, že tu žije veľa ľudí z rôznych krajín sveta a nemyslím si, že by sa tu niekto cítil byť 
cudzincom. Ja sa tu už cítim skoro ako doma.
Tým však vôbec netvrdím, že mi za Slovenskom  nie je smutno, práve naopak, sú chvíle, kedy 
by som dala všetko za to byť v kruhu mojich najbližších. Veľmi sa teším každej návšteve, či 
už mojej rodiny vo Viedni, alebo mojej návšteve v Giraltovciach. Týmto pozdravujem 
všetkých Giraltovčanov a hlavne moju rodinu, ktorá vždy pri mne stála a verila mi.

                            Lucia Knöbel rod. Onuferová

Slovenský ples – Praha Žofín 20.1.2007

O Slovákoch je známe, že sú všade. Dôkazom toho je aj  39.ročník Slovenského plesu 
v Prahe, ktorý sa uskutočnil v nádhernom paláci Žofín. My, to znamená ľudová hudba súboru 
„Topľan“ (v dievčenskom zložení), sme mali tú česť zúčastniť sa na tomto plese prvýkrát.

Stretli sme tam niekoľko známych osobností, ako napr. Dara Rolins a Juraj Kukura, 
ktorí tento ples moderovali. Účinkovalo tam mnoho kvalitných hudobníkov z celého 
Slovenska a Čiech, ktorí sa postarali o to, aby parket praskal vo švíkoch. Medzi účinkujúcimi 
sa predstavili ľudové hudby - Banda (Bratislava), Hron (Žiar nad Hronom), folklórny súbor 
Limbora z Prahy, ktorý sme hostili u nás doma v Giraltovciach na oslavách výročia mesta, 
a samozrejme, naša hudba „Topľan“. Okrem ľudových hudieb sa o zábavu starali Zuzana 
Smatanová, Funny Fellows, Buty a mnoho ďalších.

Vystupovali sme v Rytířskom sále, kde prevažnú väčšinu hostí tvorili východniari. 
Spočiatku sme mali pred nimi veľký rešpekt, ale hneď po prvom valčíku „A ja taka čarna“ 
sme zistili, že sú to ľudia, ktorí sa vedia dobre zabávať –sú to  predsa „vychodňare“. Ani my 
sme sa nedali zahanbiť a počas vystúpení iných hudieb sa naše pestrofarebné sukne rozvíjali 
na parkete.

Ples dopadol veľmi dobre a ľudia sa bavili až do skorých ranných hodín, pričom ako 
posledná hudba v Rytířskom sále hrala naša „Topľanská“.

Môžeme skonštatovať, že sme šírili dobré meno súboru „Topľan“, ale aj mesta 
Giraltovce, o čom svedčí aj ďakovný list od usporiadateľov.

Ľudová hudba „Topľan“

Ako vedúci ľudovej hudby som bol s dievčatami na plese a môžem s hrdosťou 
potvrdiť, že mali veľký úspech a pri ich vystúpení bol parket vždy plný. Výkony našich 
dievčat chválili nielen hostia plesu, ale aj prítomní hudobníci (podotýkam, že skutočne 
špičkoví), ktorým sa páčili nielen hudobné a spevácke výkony, ale aj to, ako dokázali 
vytvárať vynikajúcu náladu v sále. Verím, že nielen táto hudba (zložená z bývalých aj 
terajších žiakov ZUŠ), ale aj ich nasledovníci budú šíriť dobré meno Giraltoviec, našej školy 
a nášho súboru.



Mgr.Peter   Z a j a c 
   riaditeľ ZUŠ

Vážený pane Zajaci,

dovolte nám, abychom Vám jménem agentury T.A.C.T. production, s.r.o. poděkovaly  
za vystoupení souboru Topľan na „ Slovenském plese 2007“. Vysoká profesionální úroveň 
Vašeho vystoupení dodala celé akci na atraktivitě, jak rovněž přispěla k celkové pozitivní 
odezvě u plesové veřejností.
         Věříme, že i pro Vás byl tento večer  příjemným zážitkem ve Vašem bezesporu časově 
náročném programu. Budeme se těšit na další spolupráci a vzájemná setkání při jiných 
společenských akcích.

                                                                    S pozdravem za T.A.C.T. production, s.r.o.

                                                                                 Ivana Wojtylová, Dagmar Wronková

Vianočné prekvapenie

 Keď som 29.decembra 2006 šiel autom na koncert do Giraltoviec, tušil som, 
že pôjde o nadšené podujatie, keďže o Základnej umeleckej škole Giraltovce kolujú 
pozitívne referencie - no samotný koncert ma aj tak prekvapil...

 Prvé, čo je nutné vyzdvihnúť, je pestrosť dramaturgie koncertu:
 účinkovala detská spevácka skupina, žiaci LDO /Zimné radovánky/, tanečný 
orchester, žiaci TO, klaviristi, sólisti, komorné súbory, gitarové duo, rytmická skupina, 
akordeónový orchester  a školský orchester so speváckym zborom.

 Na produkcii sa aktívne zúčastňovali aj učitelia, bez ich pomoci by 
zvládnutie niektorých diel, napr. mojej Malej Vianočnej omše - bolo určite horšie. Pre 
mňa, ako autora, bola energia, s akou deti zahrali moju omšu, úplne, v dobrom 
zmysle, nákazlivá a inšpirujúca - dúfam, že mi tento príval vydrží na celý rok 2007. 
Toto sviatočné koncertné podujatie /ktoré sa asi stáva tradíciou/ je správnym krokom 
k tomu, aby deti aj dospelí nezabudli, čo je kultúra a umenie - a že stojí za to venovať 
sa umeniu, obohacujeme nielen iných, ale predovšetkým seba.

 Ešte raz - vďaka za krásny koncert a úspešný Nový rok 2007 !

                                                                  Norbert Bodnár –hudobný skladateľ

Vianočný koncert v Giraltovciach

V čase vianočného obdobia, medzi dňom Narodenia Pána a Novým rokom, sa 
29.12.2007 o 16.00 hod vo veľkej sále konal Vianočný koncert ZUŠ, ktorého som sa mohol 
po prvýkrát zúčastniť. Plná sála rodičov a hostí túžobne očakávala vystúpenie svojich detí, 
ako dokážu využiť svoje talenty. Bol som veľmi milo prekvapený úrovňou koncertu a 
jednotlivých vystúpení. Práca učiteľov s deťmi bola viditeľná, priam hmatateľná. Zaiste aj 
pocit rodičov vidiacich talent a prevedenie jednotlivých skladieb, ako aj pohybu a 
dramatického prevedenia muselo v srdciach prítomných rodičov vyvolať neopísateľné pocity. 
Vianočné koledy, pohybové a dramatické pásma tvorili jeden ucelený a ladný celok. 

Krásnym spestrením bolo aj vystúpenie samotných pedagógov ZUŚ-ky kde ukázali
patričné kvality. Vrcholom koncertu bola nádherná slávnostná omša slovenského skladateľa 
Norberta Bodnára prítomného na koncerte. Sám autor vyzdvihol kvalitu prevedenia tohto 
diela a uznal kvalitu celého orchestra. Bol to jednoducho super zážitok. 



Mňa osobne veľmi tešila, a to bolo dôvodom mojej prítomnosti, vysoká účasť a 
úroveň detí farnosti Kračúnovce. Chcem poďakovať všetkým deťom, vedeniu ZUŠ-ky, 
pedagógom aj rodičom za tento nádherný umelecký zážitok. Zase raz sme sa mohli 
presvedčiť, že investovať do detí je najlepšia investícia, veď im patrí budúcnosť. 

                                               Záverom všetkým : Boh Vás žehnaj a zo srdca veľká VĎAKA!!! 

M E S T S K Á    K N I  Ž N I C A   V  R O K U    2 0 0 6.

    Mestská knižnica v Giraltovciach je verejnou knižnicou a pôsobí  ako výpožičné, 
informačné, vzdelávacie a kultúrne centrum. Poskytuje základné a špeciálne služby. Základné 
služby knižnice sú absenčné a prezenčné výpožičky, predlžovanie výpožičnej  lehoty a 
poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií. K špeciálnym službám 
knižnice patrí rezervovanie požadovaných dokumentov, medziknižničné výpožičné služby a 
informačná výchova pre používateľov knižnice.
   Naša knižnica je aj miestom stretávania sa ľudí na rôznych akciách, podujatiach a 
stretnutiach. Je tiež  kultúrno-výchovným a informačným centrom v rámci regiónu.
   Stav knižného fondu k 3l. decembru 2006  je 22 559 knižničných jednotiek, z toho odbornej 
literatúry pre dospelých je 5 695  titulov kníh, beletrie 10 024 titulov, náučnej literatúry pre 
mládež  599  kníh a krásnej literatúry pre mládež 6 241 kníh. Používatelia našej knižnice si 
majú možnosť požičať absenčne aj prezenčne tieto periodiká: Pravda, Život, PC, Ethos, 
Mosty a Spravodajca nášho mesta.
   V roku 2006 bolo vypožičaných 17 188  kníh, z toho 2 039 titulov kníh z odbornej 
literatúry, 5 152 z beletrie, 1 889  z náučnej literatúry pre mládež a  6 406 kníh z krásnej 
literatúry pre deti a mládež.
    V roku 2006 bolo v knižnici zaregistrovaných 386  používateľov knižnice, ktorí knižnicu 
navštívili 8 212- krát.  V priebehu roka  2006 bolo pripravených 24 vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských podujatí pre verejnosť, z toho 9 podujatí bolo zameraných na informačnú 
výchovu. Na týchto podujatiach našej knižnice sa zúčastnilo 539 účastníkov. V roku 2006 
bolo poskytnutých 222 faktografických informácií a formou medzivýpožičnej služby zo 
Štátnej vedeckej knižnice z Prešova bolo vypožičaných 21 zväzkov kníh. V knižnici sa 
pravidelne schádza aj redakčná rada Spravodajcu nášho mesta.
   Práca knihovníka nie je presne vymedzená, patrí k nej aj široká škála kultúrnych aktivít,  
práca v mestskom rozhlase, písanie článkov do nášho časopisu a samozrejme, podieľanie sa 
na  všetkých kultúrnych podujatiach v našom meste.

                                                                                    Anna  Mitaľová

NAŠA   ZÁCHRANNÁ  SLUŽBA



     V minulom roku v mesiaci septembri som na stránkach nášho časopisu informovala našich 
čitateľov a pôsobení Záchrannej lekárskej služby / ZLS/, ktorá sídli v priestoroch našej 
polikliniky a poskytuje služby občanom mesta  a  širokému okoliu. Boli to prvé informácie, 
ktoré som získala na mieste ich stanice.
   Falek  Záchranná a.s. od septembra do januára. Zmenil sa názov služby na súčasný: Falek 
Záchranná a.s., priestory ostali nezmenné. V súlade s potrebami a požiadavkami Faleku sa 
upravila prístupová cesta a prestavala strecha  na budove sídla služby.
  Pociťuje  sa potreba rozšírenia priestorov, vybavenie samostatnej miestnosti pre lekárov. Je 
dohodnuté stretnutie vedenia Faleku s primátorom mesta a správcom majetku mesta, aby sa 
dohodli aj na zrealizovaní týchto požiadaviek. Doposiaľ mesto vždy vychádzalo aj vychádza 
v ústrety potrebám tejto záchrannej služby, aby splnilo požiadavky Faleku v konečnom 
dôsledku v snahe túto službu v meste stabilizovať.  Priemerný mesačný počet výjazdov je 
okolo 70, v jesennom a zimnom období sa však mierne zvýšil.
    MUDr. Hrinko je jedným zo slúžiacich lekárov Faleku Záchrannej a.s. Nasledujúce 
vyjadrenia pacientov sa týkajú osádky, ktorú vždy tvorí šofér, záchranár a lekár. V tých 
prípadoch slúžil práve MUDr. Hrinko.

    Pokiaľ si postihnutý uvedomuje svoj zdravotný stav, je namieste strach a zľaknutie. Pri 
prvom kontakte so záchranármi, ich rýchlym príchodom od zavolania 112, po zhliadnutí 
známej tváre nastáva čiastočné upokojenie, dôvera. Preto veľmi kvitujem aj v mojom prípade 
dobrý prístup, vzťah k pacientovi, oceňujem veľkú odbornosť osádky záchrannej služby a 
najmä lekára. Namieste je moje poďakovanie, ale aj konštatovanie, že je to práca vysoko 
náročná a nesmierne  vyčerpávajúca. Je pozitívne, že ju tu máme. Nikdy nevieme, kedy kto ju 
bude potrebovať, ale je istota pre všetkých nás, že je tu.
   V mojom prípade stačil odborný zásah, pomoc záchrannej služby na môj stav –
vyčerpanosť, kyslíkový dlh, nezvyčajná psychická indispozícia. Nie každý má šťastie na takú 
rýchlu a odbornú pomoc. Nech by ju nikto nepotreboval, ale ak by predsa, tak je tu pre nás.
                                                                                                                       / Ing. J. H./

   Nikto nemôže povedať, som zdravý, mladý, prípadne aj dobre zabezpečený, mňa sa tento 
problém netýka, sotva budem takúto pomoc potrebovať. Aj ja som do 45. roku veku mal obal 
so zdravotnou kartou takmer prázdny, a odrazu som potreboval rýchlu záchrannú službu až 
dvakrát. Prvýkrát aj s dopravením do nemocnice s hospitalizáciou a operáciou. Po návrate 
domov o pár dní sme sa znovu obrátili o pomoc na už známe číslo 112. MUDr. Hrinko pri 
pohľade na mňa konštatoval, určil príčinu a „trafil“ sa presne. Išlo naozaj o embóliu a len 
rýchlou a odbornou pomocou prenesený do sanitky, s využitím špičkového zariadenia, ktoré 
je v aute nainštalované, som bol prevezený a včas odovzdaný do nemocnice. Záchranná 
služba v takejto forme je tu novinkou, možno v iných častiach Slovenska je už 
samozrejmosťou. Ja si myslím, že by to už malo byť úplnou samozrejmosťou 21. storočia-byť 
ľudom nablízku pri záchrane života. Aspoň takouto formou ponúknuť ľudom trochu istoty, 
zvlášť v takom regióne, ako je náš, ktorý trpí nezamestnanosťou a inými nedostatkami.
                                                                                                                              / V. E./

                                                                                            Pripravila M. Gazdičová

ČO PRINIESOL MESIAC



Zemeguľu čaká zrejme najteplejší rok
   Ak bolo doteraz teplo, v nasledujúcich dvanástich mesiacoch môže byť ešte teplejšie. Rok 
2007 má všetky predpoklady zlomiť celosvetové teplotné rekordy všetkých čias. Ak vyjdú 
predpovede meterológov – čomu dávajú šesťdesiatpercentnú pravdepodobnosť – potom 
priemerná teplota na zemeguli v roku 2007 dosiahne 14,54 stupňa Celzia. Táto nová 
informácia je ďalším varovaním, že vo svete nastávajú klimatické zmeny. Klimatológovia 
predpovedajú, že teploty v tomto storočí sa zvýšia o dva až šesť stupňov Celzia.

Na monitor dohliadnu stredoškolskí učitelia
   Celoštátne testovanie asi 60-tisíc deviatakov má byť v tomto roku prísnejšie. Na písanie 
testov Monitor 9 už totiž budú dohliadať učitelia cudzích škôl a stredoškolskí pedagógovia. 
Od externého dohľadu si ministerstvo sľubuje, že deti budú menej odpisovať a stredné školy 
viac dôverovať výsledkom testov. Tie totiž musia pri prijímaní žiakov zohľadňovať.
   Napriek tomu, že ministerstvo už cez krajské školské úrady oslovilo školy, aby v tomto 
roku písanie testov kontrolovali, v niektorých krajoch vôbec neprejavili záujem.
   Termíny – testy sa uskutočnia 6. februára, náhradný termín je 13. marec, zverejnené 
výsledky majú byť okolo 20. marca.

Na žiaka minie štát viac
   O osemtisíc viac minie štát v tomto roku na každé dieťa chodiace do školy. Na žiaka alebo 
študenta od 6 do 19 rokov tak pôjde päťdesiattisíc. Časť z toho je určených na štipendiá a 
sociálnu podporu, väčšina však poputuje do škôl. Na príspevky školám rozdelí ministerstvo 
31 miliárd korún, čo je takmer o 2 miliardy viac ako v minulom roku.

Zrušenie si vyžiadala únia
   Postupné rušenie anonymných vkladov si vyžiadali pravidlá Európskej únie. Cieľom jej 
pravidiel, ktoré postupne preberalo aj Slovensko, bolo obmedziť pranie špinavých peňazí. Od 
31. decembra 2003 sa zrušili anonymné vklady úplne, banky ich prestali úročiť od januára 
2004. Majitelia si ich však stále môžu vyzdvihnúť. Od januára 2007 prechádzajú zostatky pod 
správu štátu, majitelia sa k nim však naďalej môžu hlásiť. Môžu tak urobiť najneskôr na konci 
roka 2011. Potom tieto úspory prepadnú v prospech štátu. Od januára majiteľ zaplatí poplatok 
niekoľko sto korún, na peniaze bude musieť čakať dlhšie. Na anonymných vkladoch stále 
zostáva viac ako miliarda korún.

Pracovný trh sa obnovil vo väčšine štátov EÚ
   Po dvoch rokoch obmedzení sa Slovákom počas uplynulého roku otvorili pracovné trhy vo 
väčšine starých členských štátov EÚ. K Británii, Írsku a Švédsku sa pridalo ďalších päť 
štátov, a to Španielsko, Portugalsko, Grécko, Fínsko a Taliansko. Naďalej zostáva uzavretý 
pracovný trh v Rakúsku a Nemecku, ale aj vo Francúzsku. Dánsko, Holandsko a Francúzsko 
si ponechali obmedzenia, ale vydali zoznam profesií, v ktorých je nedostatok pracovných síl, 
a preto je aj jednoduchšie získanie pracovného povolenia.

Ceny porastú, ale pomalšie
   Tohtoročné zdražovanie na Slovensku by malo načrieť ľuďom do peňaženiek len 
polovičnou silou v porovnaní s uplynulým rokom. Vlani stúpli ceny priemerne o 4,5 percenta, 
v tomto roku analytici odhadujú infláciu zhruba na úrovni 2,3 percenta. Vlani boli vyššie 



platby v zdravotníctve, ktoré medziročne zdraželi o vyše trinásť percent. Od začiatku tohto 
roka však na lieky a zdravotnícke pomôcky platí nižšia, 10 – percentná daň.

                                                                         Pripravila M. Gazdičová,  Zdroj Pravda

VÝSTAVKA  STO ROKOV TURISTIKY V NAŠOM KRAJI.

     História turistiky v našom meste siaha určite do obdobia ešte pred jej oficiálnym 
založením pri niekdajšom mestskom dome detí a mládeže. Potvrdili nám to aj fotografie, 
ktoré doniesli  bývalí turisti ešte z r. 1956. Naša TJ  Slávia MDDM bola založená 14.12.1973 
riad. J.Čellárom a vedúcim turistiky E. Schrenkom a aj zaregistrovaná na MV SR ako 
telovýchovná organizácia pre deti a mládež s odbormi – turistika, volejbal-chlapci , dievčatá a 
dorastenky, futbal žiaci, hokejový oddiel a cykloturistika.
Do našej činnosti sa hneď zapojili starší turisti – p.Andrej Dzuriš, učitelia p.Karol Sereday, p. 
Štefan Potaš a Soňa Halušková /Moravčíková/. Oboznámili nás s rôznymi peknými trasami 
a tých nenáročných sa hlavne tí starší aj zúčastňovali. Okolie Hanušoviec, Oblík, 
Hermanovce, Čergovské pohorie, Slánske vrchy s nami prechádzali nielen deti, ale aj ich 
rodičia. Neskôr to boli Tatry,  niekoľko rokov sme počas zimných prázdnin organizovali 
besedy s Horskou službou a potom túry na Hrebienok, k vodopádom, Bielikovej či Zochovej 
chate. Aj lyžovanie na nenáročných terénoch malo svoje čaro, nepotrebovali sme vtedy taký 
„špičkový výstroj“ ako dnes a stánky s teplým občerstvením boli dostupnejšie aj cenove. 
Niekoľkokrát sme sa s mládežníkmi zúčastnili aj historického „Výstupu na Rysy“ 
a Spartakiády a mnohých iných zaujímavých podujatí – tie máme zachytené v kronike, ktorá 
sa nachádza na tejto výstavke. Z tradičných podujatí aj teraz ešte organizujeme Otvorenie 100 
jarných kilometrov a Cestu rozprávkovým lesom, ktorej propozície sme získali od Domu detí 
a mládeže v Doksoch, kde sme organizovali niekoľko letných táborov. Našu turistiku sme 
napĺňali aj veselými zážitkami, či už keď sme boli prvýkrát v metre / rarita-vozenie na 
pohyblivých schodoch/, alebo na Pražskom hrade či na Václavskom námestí v Prahe- občas 
sa niekto stratil, vymyslel skratku, a tak predĺžil trasu. Vlak bol pre nás veľmi atraktívny, ale 
aj ten občas spôsobil veselé zážitky.
Naša dnešná turistika má aj teraz svoje čaro a je veľmi dobre, že sa deti a mládež „odtrhnú“ 
od televízie či počítača a idú za zdravím a poznávaním do krásnej a malebnej prírody. Na tieto 
podujatia je potrebné získať nielen deti, ale aj obetavých ľudí, medzi ktorých nesporne patria 
Soňa Moravčíková a Hanka Čušková, ktoré ešte stále organizujú podujatia za krásami 
a históriou našej vlasti, za poznávaním našich hradov, jaskýň či každoročná túra Zádielskou 
dolinou, čistenie studničiek, účasť na letných alebo zimných turistických zrazoch, sobotné 
cyklotúry či pešie túry do okolia nášho mesta, vychádzky k Rybníku a mnohé iné , z ktorých 
fotografie máme zachytené  na paneli „Výstavky 100 rokov organizovanej turistiky.
Túto výstavu, ktorá je putovná, sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnou radou 
z Prešova, konkrétne s ich členkou p. Jirkou Mikušovou. Na otvorení sa zúčastnili p. F. 
Šesták, dlhoročný tajomník regionálnej rady v Prešove, člen regionálnej rady F. Bednár, p. 
Helena Tvarůšková .
Z domácich hostí to boli predseda TJ Slávia Ján Sušinka s dlhoročným turistom Viktorom 
Moravčíkom, ved. turistiky A. Čuškovou, ako aj členmi iných turistických oddielov z 
Brezova, Giraltoviec, primátorom nášho mesta p. Jánom Rubisom a pracovníčkami  odd. 
kultúry p.Hankou Mitaľovou a Alenkou Kmecovou, ktorá podujatie aj slávnostne otvorila. 
Pán František Šesták nás zasvätil do tajov prípravy tejto výstavy a pripomenul aj  začiatky 
turistiky v Prešovskom kraji.



     Táto výstavka bola v našom meste do konca januára a navštívili ju všetci, ktorí sa 
o turistiku a históriu zaujímajú.

                                                                       Helena Sušinková, TJ Slávia CVČ

SLOVENSKÁ RADA RODIČOV INFORMUJE

     Slovenská rada rodičovských združení v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku, Centrom voľného času- Regionálne centrum mládeže Košice, 
Časopisu Pán učiteľ a VÚC sa podieľa na projekte „ Zlatý Amos“ – anketa 
o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku. Táto anketa bude organizovaná so súhlasom 
Dětskej tiskovej agentúry z Prahy, ktorá dala súhlas používať názov ankety aj u nás na 
Slovensku.
Cieľom tejto ankety je popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov vzájomne 
prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Súťaž pozostáva 
z krajského a celoslovenského kola, do ktorého postupuje 16 učiteľov, to znamená dvaja 
z každého kraja. Výsledky z krajských kôl budú známe od  10.3.2007 a celoslovenské kolo 
bude organizovať CVČ Kukučínova 23 v Košiciach 29.03.2007. 
Galavečer tejto súťaže bude pozostávať zo semifinále a finále v týchto súťažných 
disciplínach: 1.kolo –vtipné predstavenie sa do 2 minút
 2.kolo – vystúpenie so žiakmi do 4 minút
Finále: porota na základe bodovania  vyberie 6 učiteľov do finále, súťažiaci si vytiahnu 2 
otázky, ktoré pripravia žiaci, porota po krátkej porade vyberie víťaza a tituluje „Zlatého 
Amosa“. Špeciálne ocenenie –Amos  sympaťák, Amos press a tiež ocenenie pre žiakov-
vyžrebovanie  v programe.
Verím, že sa do tejto novej súťaže zapoja mnohé školy a žiaci so svojimi učiteľmi. V Čechách 
má táto súťaž veľkú popularitu a viacročnú tradíciu.
                                                                              Helena Sušinková, členka VVSRRZ

ZAUJÍMAVOSTI

Káva znásobuje škodlivosť fajčenia
   Vzájomné pôsobenie škodlivých látok obsiahnutých v káve a v cigaretách výraznejšie 
poškodzuje ľudský organizmus ako ich samostatný vplyv. Presvedčili sa o tom univerzitní 
lekári. Káva s fajčením jednoznačne umocňuje negatívne účinky nielen nikotínu, ale aj 
ďalších zložiek tabakového dymu. Predovšetkým nikotín sa podpisuje pod vznik srdcovo-
cievnych chorôb, kým decht pod chorobu pľúc.

Jablká chránia pred rakovinou
   Podľa najnovších výskumov jedno jablko denne môže udržať na uzde rakovinu čriev. Rast 
nádorov v nich obmedzuje látka procyanidín, ktorú jablká obsahujú. „ Náš výskum naznačil, 
že konzumácia celého jablka aj so šupkou denne ponúka organizmu protirakovinovú 
ochranu.“ / Mudr. F. Raulová, Štrasburg/

Pozor na dlhodobé pitie minerálok
   Dlhodobé pitie minerálnych vôd je nevhodné a zo zdravotného hľadiska často rizikové. 
Lekári navyše varujú pred ich pitím spolu s potravinovými doplnkami obsahujúcimi ďalšie 



minerálne látky. Dospelý človek by mal denne vypiť 2,5 litra tekutín a z toho maximálne 0,5l 
minerálok. Zvyšok by mala byť dojčenská alebo pramenitá voda, prípadne pitná voda 
z vodovodu. Pri vyšších objemoch minerálok hrozí preťaženie obličiek, vznik obličkových 
kameňov a nadbytočného ukladania hlavne železa v pečeni, vápnika v cievach a v ďalších 
orgánoch.

Alkohol, fajčenie a rakovina úst
   Mladí ľudia, ktorí holdujú nestriedmemu pitiu alkoholu a cigaretám, sú vystavení 
zvýšenému nebezpečenstvu  nádorového ochorenia ústnej dutiny. Vyplynulo to zo zistenia, ku 
ktorému dospeli britskí vedci. Rakovina ústnej dutiny postihuje v Británii v súčasnosti 
približne 4 300 osôb ročne. Tri štvrtiny prípadov tohto ochorenia majú spojitosť so 
spomínanými faktormi.

KLUB CHOVATEĽOV BILANCOVAL

     Na sklonku roka sa na schôdzi zišli členovia Klubu chovateľov, ktorí hodnotili činnosť za 
uplynulý rok. V priebehu roka sme pripravovali klietku a iný výstavný materiál, zúčastňovali 
sme sa na chovateľských burzách a rôznych výstavách.
Výsledky svojej práce sme prezentovali na výstavách v Giraltovciach a vo Svidníku. Tá 
giraltovská výstava sa konala v Parku mieru. Tieto priestory boli kladne hodnotené zo strany 
chovateľov a rovnako aj návštevníkov výstavy. Na schôdzi sme odsúhlasili usporiadanie 
výstavy v roku 2007 na dni  od 21.-23. septembra v tých istých priestoroch. V tomto roku 
budeme organizovať burzy v zmenenom termíne. Vždy v druhú nedeľu v mesiaci od 8, OO 
hod. do 11,OO hod.
Koncom minulého roka Firma KOVO zakúpila hutný materiál, ktorý darovala nášmu klubu 
na zhotovenie výstavných klietok, za čo sme jej veľmi povďační. V roku 2007 pracuje
v klube  22 dospelých a 7 mladých chovateľov. Na záver  nášho bilancovania sa predseda 
v mene výboru poďakoval prítomným za prácu a obetovaný čas. 

Výbor Klubu chovateľov
ZPOZ

Do radov obyvateľov nášho mesta sme privítali:
· Radku Suchaničovú
· Kláru Ďorkovú
· Kiaru Štefaníkovú

V mesiaci február svoje životné jubileá oslávia jubilanti:

Marta Kočišová        50                   Irena Fedáková          65
Eva Fedorková          50                   Milan Benček            70
Anna Kaľavská         55                   František Pach           70
Anna Hromjáková     55                   František Tušek         75
Vladimír Dzuriš         55                  Andrej Štefanik          75 
Dušan Rybár              55                   Ján Vaľko                  80
Ing. Ján Magdoško     55                   Anna Paľová             95

Manželstvo uzavreli:



· Mgr. Milan Tropp              -             Mgr. Tatiana Jurčová
                 Ždiar                                                    Giraltovce

Údaje z evidencie obyvateľstva

                      Pohyb obyvateľov v roku 2006
Stav k
31.12.2005

Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovanie Stav k
31.12.2006

   4145   58    31        48        74      4146

Z celkového počtu obyvateľov je  2076 mužov a 2070 žien. Priemerný vek u občanov 
s trvalým pobytom v našom meste je 33,36. Veková štruktúra je nasledovná :

· do 18 rokov     -  1081
· do 60 rokov     -   2650
· nad 60 rokov   -      415

V roku 2006 nás navždy opustili títo občania:

1.     Andrej Guľa        -    1928   -    25.1.2006
2.     Jozef Kovalčík     -    1932   -    27.1.2006
3.     Juraj Mihaľ          -     1956   -    14.2.2006
4.    Ondrej Horvath    -      1973   -    19.3.2006
5.    Helena Jacenková -     1946  -    25.3.2006
6.    Zuzana Bakaľarová  -  1939  -    12.3.2006
7.    Štefan Vaľany          -  1951    -    8.4.2006
8.    Ladislav Tomko       -  1930  -    14.5.2006
9.    Zuzana Mikulová     -   1919  -    17.5.2006
10.  Peter Sabol               -   1979  -     13.6.2006
11.  Zuzana Kundrová    -    1927  -     13.6.2006
12.  Juraj Fečo                -     1931  -     21.6.2006
13.  Mária Katuščáková -     1919  -    27.6.2006
14.  Miroslav Gabčo      -    1959   -    29.6.2006
15.  Alžbeta Maťašová  -     1928   -    30.6.2006
16.  Mária Klemová      -      1921   -    5.7.2006
17.  Emil Katriňák       -       1944   -    28.8.2006
18.  Helena Gdovinová  -     1919   -    18.9.2006
19.  Mária Vasiľová      -      1912   -    19.9.2006
20.  Margita Čajková    -      1929  -     27.9.2006
21.  Andrej Dvorský     -      1921  -    30.9.2006
22.  Ladislav Dreveňák  -      1934    -   20.10.2006
23.  Emília Dreveňáková   -   1954  -   23.10.2006
24.  Ján Čižek                    -    1926   -   5.11.2006
25.  Bartolomej Kurej       -     1933   -   7.11.2006
26.  Andrej Hlavinka         -     1953   -   15.11.2006
27.  Anna Jurčová             -     1935   -   26.11.2006
28.  Anna Kurejová           -     1924   -   10.12.2006



29.  Mária Repková          -      1924   -    7.12.2006
30.  Paraska Koreňová      -      1919   -   16.12.2006
31.  Anna Jurečková         -      1913   -   26.12.2006 

  Marta Kmecová

Š P O R T

R. Kačalu lákajú vyššie priečky aj atraktívny futbal

     Futbalisti MFK Slovan Giraltovce otvorili 9.januára 2007  zimnú prípravu na jarnú časť 
III. futbalovej ligy. O prebiehajúcej príprave ,o situácii v kolektíve, ako aj o cieľoch sme sa 
porozprávali s trénerom Radoslavom KAČALOM.

MOHLI BY STE SA NAŠIM ČITATEĽOM A PRIAZNIVCOM SLOVANA 
PREDSTAVIŤ?

Narodil som sa 6.3.1970 v Prešove. Svoju aktívnu hráčsku kariéru som začal ako žiak 
v Tatrane Prešov. Tam som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a jednu sezónu som 
absolvoval v seniorskom prvoligovom mužstve ešte vo federálnej lige. Najdlhšie som pôsobil 
v Ličartovciach. Hosťoval som v Jelšave a predtým som hral ešte vo Svidníku. Kariéru som 
musel ukončiť pre vážne zranenia. Ako tréner som držiteľom EURO A –licencie,  v rokoch 
2000-2005 som bol trénerom mládeže v Tatrane Prešov. Pred príchodom do Giraltoviec som 
bol asistentom trénera v druholigových Michalovciach.

NA AKÚ DOBU STE SA UPÍSALI SLOVANU?

Naša spolupráca nemá časové ohraničenie. Som trénerom dospelých, ale metodicky budem 
riadiť aj všetky mládežnícke družstvá. Okrem toho pracujem v CVČ, kde sa venujem 
športovej aktivite giraltovských nádejí.

RASTÚ V GIRALTOVCIACH FUTBALOVÉ TALENTY?

Samozrejme. Pri svojom kontakte s mladými futbalistami môžem povedať, že u žiakov aj 
v mladšom doraste rastú šikovní futbalisti. Treba ich však včas a správne podchytiť a odborne 
viesť. Giraltovský futbal sa o svoju budúcnosť nemusí báť.

AKO PREBIEHA ZIMNÁ PRÍPRAVA MUŽSTVA?

Celú prípravu som rozdelil do troch cyklov. Absolvovali sme rozvoj všeobecnej vytrvalosti, 
vo februári to bude rozvoj špeciálnej vytrvalosti a nakoniec herný nácvik a dolaďovanie pred 
súťažou. Veľmi vhod nám prišlo sústredenie v poľských Ropczyciach na konci januára. 
Spestrením sú zápasy Zimného turnaja VsFZ.

AKÁ JE SITUÁCIA V KÁDRI?

Z mužstva nikto neodišiel. Žiaľ, P.Gálik ide na operáciu a L. Vojta sa do prípravy nezapojil 
pre študijné povinnosti. Naopak, do mužstva sme zaradili najtalentovanejších 



mladších(!!)dorastencov Caunera, Sabolčíka, Čabalu a Vaľovského. Samozrejme, záťaž pre 
nich je menšia. Mužstvu veľmi chýba kreatívny strednopoliar. Toto sa musí vyriešiť buď 
príchodom hráča z iného klubu, alebo ho budeme hľadať vo vlastných radoch. Postupne treba 
riešiť poststopérov. Všetka česť Jarovi Mitaľovi. Ak ukončí v lete kariéru, nastane problém 
ho nahradiť rovnako kvalitným futbalistom.(Giraltovce mali tento post od nepamäti obsadený 
tými najlepšími hráčmi – pozn.autora)

ČO BY STE CHCELI S TÝMTO KOLEKTÍVOM DOSIAHNUŤ?

V prvom rade chcem stabilizovať káder a dávať príležitosť mladým hráčom. Taktiež chcem 
pokračovať v zmene herného štýlu tak, aby mužstvo hralo atraktívny futbal, ale zároveň aj 
účelne. V tabuľke v tejto sezóne by sme chceli poskočiť ešte vyššie a v budúcom ročníku sa 
chceme etablovať v hornej časti tabuľky.

                                                               Za rozhovor ďakuje  MVDr. Miroslav Deutsch.

OKIENKO ZÁHRADKÁRA
.
     Hoci vo februári prevláda chladné počasie, tohto roku je nezvyčajne  teplejšie. Máme 
obavy o ďalší osud rastlín na poli a v záhradke, ale napriek menším či väčším výkyvom sa 
počasie nakoniec opäť ustáli.
Rady na február  

- začneme zimný rez ovocných stromov a krov
- pripravíme si kompost a ďalšie substráty
- odoberáme vrúble jadrovín a kôstkovín
- chránime kmene vyšších tvarov pred mrazovými doskami (teplotné rozdiely pri

vyjasnení medzi dňom a nocou) náterom z vápenatého mlieka
- pre lepšie využitie vlahy rozhodiť priemyselné hnojivá na topiaci sneh
- nakupujeme osivá zeleniny, vytriedime staršie semená, niektoré

 už môžeme vysievať vonku(šalát, špenát, karotku a petržlen)
- odoberáme vzorky pôdy na rozbor pH.
- vysievame dlho klíčiace letničky (netýkavky, begónie, gazánie, petúnie, verbenu, 

georgínky)
- kontrolujeme uskladnenie georgín, gladiol a ostatných cibuľovín
- dokončíme údržbu náradia

                                                                                                 Ľubomír Krupa

OD LUCIE DO VĹIE

13. december – január – zahmlené ráno, potom jasný deň, cez  poludnie + 3oC nad nulou, 
popoludní zamračené, vietor.
14. december –  február -Ráno hmla, celý deň zamračené, teplota tesne nad nulou, pomerne 
silný vietor, večer –1oC, v noci okolo nuly.
15. december- marec- Teplota okolo nuly až 0,5oC, zamračené celý deň, veterno.



16. december- apríl -Slnečné ráno, slabý mrázik, tesne pod nulou. Bezvetrie, cez obed sa 
zamračilo, k večeru slabý dážď, teplota nízka, stále okolo nuly.
17.december – máj-Od rána hmla, okolo nuly, poludní slabý dážď, teplota nízka, stále okolo 
nuly.
18. december- jún-  Zamračené ráno, 0oC, bezvetrie, deň príjemný +2OC, presvitalo slnko.
19.december- júl- Ráno pokojné, zamračené, +2oC, podobne cez deň, ale fúkal severný 
vietor od poludnia.
20.december-august- Ráno slnečné –1oC, cez deň sa zamračilo, teplota nad nulou, k večeru 
sneženie – topiace sa.
21.december- september- Ráno +1oC, nočný sneh sa rozpúšťal, celý deň zamračené, teplo, 
slabučký vietor, večer +2oC.
22. december – október- Ráno hmla, +2oC vlhko, potom krátke vyjasnenie, popoludní znova 
zamračené, teplota okolo nuly
23. december –november- Sychravý, nepríjemný deň, celý deň zamračené, severozápadný 
vietor, teplota od +2 do +4oC večer.
24. december – december- Ráno zamračené, dopoludnia slnko, až do večera krásny, 
príjemný deň, teplota do +7oC.
     Ak by sme mali Lucii veriť, potom nás čaká mierny rok,  slnka si veľmi neužijeme, 
slnečné etapy by mal mať január, apríl, jún, august. Prekrásny by mal byť december 2007. 
Ani zrážok nebolo veľa. V čase 13 prorockých dní sme mali veľa hmiel, napriek tomu 
barometer ukazoval celý čas vysoký tlak, takže hmla trocha zastiera realitu, ktorá nás 
v nasledujúcom roku môže príjemné alebo nepríjemné prekvapiť.
Želajme si spolu, aby jej predpoveď vyšla, nebolo by to najhoršie počasie.

                                                                                A. Škurlová

Z REDAKČNÉHO STOLA

Náš dnešný postreh vyplýva z dlhoročnej skúseností. Často sa stretávame s rôznymi  
názormi občanov nášho mesta. Niekedy na základe ankiet, inokedy cestou ich priameho 
oslovenia, aby sme napísali o ich problémoch. Často sú ich názory správne, kritické výhrady 
opodstatnené. Nikomu by neublížili, veď poukázaním na chyby sa práve ony môžu  napraviť, 
odstrániť. Niekedy ľudia skĺznu do chýb bez toho, aby si to uvedomili a včasný varovný hlas 
im pomôže nájsť správne riešenia. V čom však vidíme problém? Mnohí z vás aj poviete svoj 
názor, ale trváte na svojej anonymite. Neželáte si, aby pod ním figurovalo Vaše meno. Nájdu 
sa aj takí, ktorí súhlasia so zverejnením svojho mena, sú však, žiaľ, skôr výnimkou. Veľmi 
ťažko získavame názory aj od niektorých pracovníkov úradov, najmä štátnej správy. Hľadajú 
si množstvo dôvodov., prečo neodpovedať na naše otázky. A to napriek zákonu 
O informáciách, vďaka ktorému na väčšinu informácií máme my, občania nášho štátu, právo.
Opäť Vás preto už po mnohýkrát prosíme, vyzývame: nebojte sa povedať svoj názor, 
dokážete za ním stáť len tak  sa naše spoločné záležitosti môžu pohnúť k lepšiemu. 

     V čase od 10. do 31. januára bola v priestoroch Domu kultúry inštalovaná zaujímavá    
výstava o histórii turistiky v Prešovskom kraji. Je nám ľúto, že málo učiteľov priviedlo 
svojich žiakov na túto výstavu. Bola príležitosťou oboznámiť sa s históriou i zemepisnými 
poznatkami nášho regiónu. Je to o to väčšia škoda, že zrealizovať takúto výstavku stojí 
organizátorov veľa práce a námahy, a záujem verejnosti je neadekvátny ich snahe ponúknuť 
občanom   mesta nové zaujímavé poznatky.   



INZERCIA                     

Oznamujeme Vám, že od januára je otvorená OČNÁ OPTIKA
 VLADIMÍR DUCÁR, v budove POLIKLINIKY GIRALTOVCE.
 Kukorelliho ulica 334/16 na 1.  poschodí (pri zubnej a očnej ambulancii)

Otváracie hodiny pondelok a štvrtok od 9,00 –13,00 hod.

Bližšie informácie: OČNÁ OPTIKA  
                                  Ul. sv. Jakuba 21
                                  085 01 Bardejov
Kontakt: 054/4727452

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.


