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Čas rýchlo letí a snáď až záverom každého roka, keď 

vnímame, že sme opäť o rok starší, skúsenejší si  
uvedomujeme, ako sme uplynulých 365 dní prežili, čo sme 
urobili, čo nestihli a k čomu sme sa ani nedostali.  

Život je už taký. Mnohokrát mení naše predsavzatia 
a my, ľudia, sa musíme vedieť prispôsobiť každej situácii, 
aby sme čo najracionálnejšie a rozumne zvládali situácie, 
ktoré život prináša. Dnes opäť stojíme na prahu nového 
roka 2009, čiže je čas zhodnotiť rok 2008 a vysloviť pár 
slovami najdôležitejšie úlohy a priania na rok 2009. 

Rok 2008 sa stal z môjho pohľadu jedeným z tých 
úspešnejších v pozícií primátora mesta. Podarilo sa splniť 
úlohu, ktorú sme pripravovali viac ako 6 rokov, a to 
rekonštrukciu štátnej cesty I/73 – prieťah mestom 
s vybudovaním ľavostranného chodníka od stanice 
čerpacích hmôt Petromin až k budovám bývalého 
poľnohospodárskeho družstva. Rekonštruovalo sa verejné 
osvetlenie, mestský rozhlas, zaviedol sa kamerový systém 
v centre mesta. Vybudovali sme chodník na uliciach 
Tehelná, stará Dukelská, opravili sme chodník na 
Fučíkovej, spojovací chodník a schody medzi ulicami 
Kukorelliho a SNP, schody na Družstevnej ulici.  Začali 
sme s výstavbou 12 bytových jednotiek na Mlynskej ulici. 

V roku 2008 sme kompletne rekonštruovali budovy 
CVČ, vrátane  výmeny okien, výstavby detského 
dopravného ihriska, detského bazénu, minigolfového 
ihriska, malej ZOO pre deti, horolezeckej steny, galérie 
a malej divadelnej scény, v Dome kultúry sme   uskutočnili 
rozsiahlu rekonštrukciu vykurovacieho systému a systému 
riadenia kotolne s osadením hydroregulácie 
a termolugulácie, vrátane výmeny radiátorov. Zamestnanci   
MsÚ pripravovali projekty na získanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2008 
sme podali 2 projekty na Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR - rekonštrukcia MŠ a ZŠ, na 
Ministerstvo  zdravotníctva  SR  -  rekonštrukcia   mestskej 
polikliniky, Ministerstvo životného prostredia SR - výstavba  
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kanalizácie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
– rekvalifikácia občanov v hmotnej núdzi. Jeden projekt 
sme podali v spolupráci s poľským družobným mestom 
Ustrzyki Dolne na rekonštrukciu stavieb v Parku mieru, 
amfiteátra, hľadiska, prevádzkovej budovy a vybudovanie 
oddychových zón. 

V roku 2009 v zmysle volebného programu, s ktorým 
som sa uchádzal o dôveru vás, občanov,  v komunálnych 
voľbách, chcem pokračovať v dobudovaní autobusovej 
stanice SAD, chodníkov a miestnych komunikácií. 
V oblasti športu chceme odkúpiť telocvičňu od súkromnej 
školy a prebudovať ju na mestskú športovú halu s 
plavárňou, vybudovať tréningové futbalové ihrisko 
s umelou trávou, upraviť jazdecký areál. 

V oblasti výstavby plánujeme rekonštrukciu sály Domu 
kultúry, projekčnú prípravu výstavby bytov na roky 2010 – 
2011, chceme začať  rekonštrukciu námestia podľa 
schválenej projektovej dokumentácie (príprava žiadosti na 
výzvu Ministerstva životného prostredia SR), rekonštrukciu 
starého mestského úradu z  prostriedkov Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu, výstavbu parkoviska pri Dome 
kultúry. V roku 2009 chceme pokračovať v kultúrnom lete 
(minimálne 3 kultúrne akcie v Parku mieru) a zachovať 
tradičné kultúrno-spoločenské podujatia v meste pre 
občanov i širokú verejnosť. 

Vážení spoluobčania, 
záverom sa chcem úprimne poďakovať poslancom 

Mestského zastupiteľstva, členom komisií, spolupracov-
níkom Mestského úradu za podporu, dôveru a značnú 
pomoc. Bez nich by sme tieto úspechy v meste nedosiahli.  

Do nového roka 2009 prajem vám, milí spoluobčania, 
veľa šťastia, lásky a porozumenia, veľa úspechov 
v rodinnom i spoločenskom živote. 

Verím, že rok 2009 bude pre nás a naše mesto aspoň 
taký úspešný ako ten, ktorý je už minulosťou. 

 
 

Ján Rubis 
primátor mesta 
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Mestské zastupiteľstvo sa zišlo v utorok 16.decembra 2008 na 

svojom 13. zasadnutí. Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta 
Ján Rubis. Program rokovania obsahoval 13 bodov a mal 
doriešiť ešte posledné úlohy končiaceho sa roka. Pri kontrole 
plnenia uznesení poslanec  Stanislav Macák mal pripomienky 
k jednotlivým bodom, ktoré mu zodpovední pracovníci vysvetlili. 

Úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 predložila  vedúca 
finančného oddelenia MsÚ Iveta Kurčová. Prítomným poslancom 
vysvetlila jednotlivé rozpočtové opatrenia a zdôvodnila jednotlivé 
presuny finančných prostriedkov. Zmenu rozpočtu prerokovali 
a pripomienkovali aj členovia finančnej komisie, a tak úpravu 
rozpočtu mesta na rok 2008 poslanci bez väčších pripomienok 
schválili.  

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Giraltovce opäť predložila vedúca 
finančného oddelenia I. Kurčová. Všetky miestne poplatky, 
prepočítané konverzným kurzom na euro, poslanci schválili.  

Poslankyňa Mária Digoňová podala návrh, aby občania 
s preukazom zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) mali úľavu 25 % 
z ročného poplatku na vývoz TKO. V našom meste ide asi o 300 
občanov, mimo ZŤP v Domove sociálnych služieb,  rozpočet 
mesta bude ukrátený v tejto položke okolo 30 až 40 tisíc korún. 
Poslanci jednohlasne túto úľavu odhlasovali. 

Ostatné VZN v súvislosti s prechodom na euro, na schválenie 
predkladala opäť Iveta Kurčová. Jednotlivé položky, prepočítané 
na 1 deň a 1 osobu a konverzným kurzom premenené na euro,  
poslanci schválili. 
Ďalšie VZN predkladal prednosta MsÚ Ján Čabala,  poslanci 

ich odsúhlasili  VZN o ochrane ovzdušia, o opatrovateľskej 
službe,  o podmienkach predaja majetku mesta,  bytov, poplatky 
za prenájom ihrísk, zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta.   Schválilo ich Mestské zastupiteľstvo 16. 
decembra 2008 a účinnosť nadobudnú od 1. januára 2009. 
Dňom účinnosti nových  sa rušia Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, účinné od 1. júla 2008. 
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Písomné znenie Zásad o hospodárení s majetkom mesta platné 
doteraz sa nemení, menia sa finančné hodnoty vyjadrené 
v slovenských korunách na finančné hodnoty vyjadrené 
v eurách. 

Návrhy na zníženie výšky odpisov a nájmu z centrálnej 
kotolne pre Mestský bytový podnik predkladal na prerokovanie 
MsZ vedúci oddelenia správy majetku mesta Ľubomír Filo. 
K tomuto bodu sa vyjadril aj František Paľa, správca centrálnej 
kotolne a zdôvodnil svoju požiadavku na zníženie.  Poslanci jeho 
dôvody uznali za oprávnené. 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2009, predkladala na  
schválenie Iveta Kurčová. MsZ predložený návrh programového 
rozpočtu mesta na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 až 2011 
schválilo. Zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky mesta Margity Pachovej k programovému rozpočtu 
mesta. 

Schválenie harmonogramov zasadnutí Mestskej rady 
a Mestského zastupiteľstva na rok 2009 predkladal prednosta 
MsÚ Ján Čabala a poslanci  ich jednohlasne odsúhlasili. 

Nasledovali interpelácie poslancov, ktoré sa týkali betónových 
prekladov, dopravných značiek, úpravy prechodov pre chodcov. 
Primátor ich ubezpečil, že pri preberaní cesty sa spísali všetky 
závady a budú postupne odstraňované. Interpelácie poslancov 
sa týkali aj vianočného vývozu TKO, ich otázky a pripomienky im 
predstavitelia mesta zdôvodnili a vysvetlili. 

V záverečnom bode  rokovania MsZ požiadal primátor J. 
Rubis, aby finančné oddelenie mohlo byť doplnené o jedného 
zamestnanca v organizačnej štruktúre mesta. Posledným dňom 
r. 2008 sa končí obdobie, počas ktorého zvolená Margita 
Pachová vykonávala funkciu hlavnej kontrolórky mesta, a tak 
MsZ schválilo voľbu nového kontrolóra. Poslanec Emil Bzdil, 
predseda komisie správy majetku mesta, predložil po zasadnutí 
svojej komisie z 1. decembra t. r. žiadosť o vyradenie členov Jana 
Hlibokého, Jana Sušinku a Milana Paliana. MsZ schválilo aj 
odpredaj nehnuteľnosti, t. j. prevádzkovej budovy požičovne 
plynu pri moste cez Topľu.  

Na záver rokovania primátor mesta poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a poprial veselé prežitie Vianočných 
sviatkov.                                                                 

  ooooo (r) 
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Posledné týždne roku 2008 sa ani v Giraltovciach nezaobišli bez zásahov 

Mestskej polície. Ukázalo sa, že na páchanie priestupkov voči zákonom sú najviac 
frekventované dni pre víkendom. 

Vo večerných hodinách, 21. novembra 08, hliadka MsP zistila spáchanie 
priestupku podľa § 30, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení 
neskorších predpisov, t.j. priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami.  Priestupku sa dopustila osoba mladistvá a  požitie alkoholu jej 
umožnila iná, dospelá osoba. Jej konanie bude postihnuté Obvodným úradom 
Policajného zboru vo Svidníku. 

Vo štvrtok, 27.novembra 08,  MsP prijala oznámenie vo veci krádeže lišty do 
motorovej píly a vodovodnej batérie a následné spôsobenie vecnej škody vo výške 
2 tisíc korún. Krádež  preveruje MsP Giraltovce. 

Firma Hunter aj v minuloročnom  decembri preverovala situáciu okolo 
zabehnutých a túlavých psov. Zdá sa, že na tomto poste dochádza k celkovému 
zlepšeniu, keďže pri poslednej akcií došlo k odchytu iba jedného psa. 

V decembri vykonala hliadka MsP v spoločnom výkone služby s hliadkou 
Obvodného oddelenie Policajného zboru Giraltovce kontrolu všetkých 
reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Giraltovce, so 
zameraním sa na dodržiavanie ustanovení o zákaze podávania alkoholických 
nápojom mladistvým osobám. Počas kontroly v piatok 12. a vo štvrtok 18. 
decembra 2008  kontroly  zistili porušenie záväzných predpisov.  

V mene kolektívu Mestskej polície v Giraltovciach vám v novom roku 2009 
prajem veľa zdravia, šťastia, pohody, pracovných úspechov, porozumenia 
a vzájomnú toleranciu.  

ooooo Juraj Šima, náčelník Mestskej polície v Giraltovciach 
 
 

 
   Námestie v centre Giraltoviec  v posledný deň v roku 2008  už od 21. 
h žilo veľmi rušno. Na námestí pred budovou Mestského úradu 
vystupovali mládežnícke skupiny, ktoré na spestrenie posledných hodín 
odchádzajúceho roka pozvala na vystúpenie neformálna mládežnícka 
skupina  JOin – T. Vystúpila nádejná hudobná skupina ZAINAB 64 
a DJ KIXO. Občanov, ktorí sa zišli počas polnoci na námestí, privítal 
prostredníctvom  mestského rozhlasu primátor mesta Ján Rubis. V 
mene  svojom a v mene poslancov Mestského zastupiteľstva aj 
 zamestnancov MsÚ im poprial veľa zdravia, šťastia, radosti,  veľa 
tvorivých a pracovných úspechov.  

Odzvonením polnoci odpálil veľkolepý ohňostroj  v trvaní desať 
minút nástup Nového roku 2009, ktorý dúfajme, že prinesie občanom 
nášho mesta splnenie ich túžob a očakávaní.  

ooooo  (ak) 
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[ Tohtoročná zima je mierna, sneh dáva na seba dlho čakať, no 
má to aj svoje výhody, veríme že poplatky na kúrenie budú tiež 
mierne. 

[ Naše mestečko dostalo nový šat, vianočná výzdoba je krásna, 
prihovára sa nám rečou Vianoc, trblietavé svetielka veselo 
ohlasujú radostné posolstvo tých najkrajších ľudských sviatkov. 

[ Slávnostné oceňovanie bezprispevkových darcov krvi sa konalo 
12.decembra v Kultúrnom dome  v Giraltovciach. Zlatú plaketu 
Prof. Jana Jánskeho dostal občan  z nášho mesta Rastislav 
Mikula,  bronzovú Jánskeho plaketu dostali Ján Imrich 
a Andrea Janovičová. Slávnostné odovzdávanie plakiet sa udialo 
pod taktovkou Okresnej organizácie Slovenského červeného 
kríža. V kultúrnom programe vystúpili žiaci tunajšej Základnej 
umeleckej školy a   Folklórny súbor Topľan.  

[ Volejbalový turnaj o pohár primátora mesta sa konal 19. 
decembra 2008 za účasti 8  mužstiev: MsÚ, Domov sociálnych 
služieb, Hasičský zbor, Gymnázium, Základná škola, Centrum 
voľného času, Súkromná stredná škola a tím Podnikateľov. 
V dobrej predvianočnej atmosfére  a bojovnosti o každú loptu 
získalo na predvianočnom volejbalovom turnaji Pohár primátora 
mesta družstvo Podnikateľov. 

[ Posledné pracovné predvianočné dni sa aj v našom meste niesli 
v duchu Vianoc. Pedagógovia a deti z jednotlivých škôl pripravili 
pre občanov vianočné vystúpenia. V pondelok, 22. decembra, sa 
predstavili na námestí pred budovou Mestského úradu pri 
Betlehéme Základná umelecká škola, Materská škola 
a Centrum voľného času. Hodinovým vystúpením navodili 
atmosféru Vianoc – najkrajších sviatkov v roku. Na druhý deň, 
v utorok 23. decembra, sa to opäť podarilo žiakom zo  
Špeciálnej základnej školy, Regionálnemu centrum pre mládež, 
Základnej škole a Súkromnej základnej škole. Prispeli veľmi 
výdatne  svojím programom k vianočnej atmosfére. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu sa zišla hŕstka ľudí na námestí. Škoda, 
že poniektorí ľudia mysleli viac na nákupy a predvianočný zhon 
ako na kultúrne obohatenie. Srdečná vďaka patrí všetkým 
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školám z nášho mesta. Dúfame, že sa začne písať nová kapitola 
takýchto vystúpení pred vianočnými sviatkami. Presne tak, ako 
to povedal primátor mesta Ján Rubis vo svojom príhovore 
občanom mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betlehem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum voľného času 
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Materská škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci Základnej umeleckej školy 
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Regionálne centrum pre mládež a dospelých 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Špeciálna základná škola 
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Základná škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súkromná základná škola                                     Všetky foto: Alena Kmecová 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

11

[ Najznámejšia a najviac spievaná pieseň počas Vianoc je Tichá 
noc. Táto nádherná pesnička po prvýkrát zaznela na Vianoce v 
roku 1818 v kostolíku v rakúskom Oberndorfe. Text piesne 
zložil už dva roky predtým duchovný Joseph Mohr, rodák zo 
Salzburgu. Keď potom k nej organista Franz Xaver Gruber 
skomponoval nesmrteľnú melódiu, rýchlo sa rozšírila do ďalších 
miest a obcí nielen v Rakúsku, ale ako už dnes vieme, do celého 
sveta. Najkrajšia pieseň, Tichá noc, takto oslávila 190. 
narodeniny a všetci sme si ju veľmi radi počas uplynulých 
sviatkov zaspievali. Spieva sa nielen  u nás, ale  celom svete, 
lebo je preložená do viac ako 300 jazykov sveta, ba dokonca aj 
do jazykov kmeňových spoločenstiev v Afrike či Oceánii. 

[ Prinesenie Betlehémskeho svetla do rodín tiež vzniklo v 
Rakúsku. Vďaka tejto tradícii horelo aj počas týchto sviatkov v 
mnohých našich kresťanských rodinách. Skauti ho priniesli do 
Kežmarku a odtiaľ ho roznášali do všetkých miest a obcí na 
Slovensku. Naše poďakovanie patrí skautovi Michalovi 
Macákovi, ktorý sa zaslúžil o to, aby sme svetlo lásky a 
požehnania od nášho Ježiška mali v našich domácnostiach. 

[ Slovenská koruna ešte nedospela, ale už nás po 15-tich rokoch 
aj opúšťa. Vznikla 8. februára 1993 a 16. januára 2009 zanikne 
vstupom Slovenskej republiky do eurozóny.  Počas jej existencie 
stiahli k 31. decembru 2003 z obehu mince hodnoty 10 a 20 
halierov, ale teraz si na drobné budeme musieť znovu privykať. 
3. júna 2008 ministri členských krajín EÚ na zasadnutí Rady 
Európskej únie pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v 
Luxemburgu schválili vstup SR do eurozóny od 1. januára 2009 
a 8. júla 2008 rozhodli, že definitívny výmenný kurz slovenskej 
koruny k euru je 30,126 korún za euro, čo je  súčasná hodnota 
centrálnej parity a v tomto kurze sa zmenia všetky ceny po 
prechode na euro. Národné symboly našej republiky sa odteraz 
budú nachádzať na nových minciach tejto, v mnohých štátoch 
už platiacej meny. Bankovku s najvyššou hodnotou 5 tisíc 
korún, nahradí už 500 eúr, bude to oveľa viac, ale aj mincí 
budeme mať teraz neúrekom. Mnoho našich ľudí pracuje v 
zahraničí a zaiste radi privítali túto zmenu, numizmatici si 
rozšíria svoje zbierky aj o slovenské koruny aj o nové eurá. 
Najhoršie to budú mať starší občania, ktorí aj napriek tomu, že 
prešli rôznymi finančnými zmenami počas svojho života, ťažkajú 
si, že to je iná mena, ktorú nepoznajú a obávajú sa, že to bude 
pre nich zložité, že ich niekto oklame, či nebodaj aj okradne. 
Mladí ľudia hovoria, že euro je jednoduché, aj sa jednoducho 
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volá, no či naše hospodárenie s ním bude jednoduché, to ukáže 
čas. Bude veľmi dobré ak tí, ktorí túto novú menu poznajú 
pomôžu najmä starším pri nákupoch či pri prevádzaní iných 
platieb, jednoducho, aby im pomohli zorientovať sa v začiatkoch 
novej meny. Takto o rok už budeme na slovenskú korunu iba 
nostalgicky spomínať a tešiť sa, ako sa nám teraz dobre cestuje 
do zahraničia, lebo nemáme problémy hľadať zmenárne, alebo 
prepočítavať  čo a ako nás to vyjde. 

[ Adventný čas a Vianoce sú obdobím na stíšenie sa, 
nachádzania a rozdávania pokoja a lásky svojím blízkym aj  
tým, čo okolo nás žijú, ktorých potrebujeme a ktorí potrebujú 
nás. Mnohých naplnilo konanie dobrých skutkov či malé 
prejavy pomoci a lásky cez rôzne charity alebo len tak, pri  
náhodných stretnutiach.  Veríme, že sme ich všetky nevyčerpali 
a budeme v dobrom konaní a predsavzatí, najmä v pomoci 
druhým pokračovať aj počas roku 2009.    

[ Naše mesto tesne pred Vianocami dostalo novú podobu. Mnohí 
boli niekoľko týždňov nespokojní, lebo Giraltovce skutočne na 
hlavnom ťahu rozkopali a premávka sa zdržiavala, ale stálo to 
zato. Vlastne najviac to vidieť teraz, keď je námestie aj sviatočne 
vyzdobené. Pochvalne sa o tom vyjadrujú nielen občania nášho 
mesta, ale aj cudzinci ním prechádzajúci. Naše Giraltovce majú 
tohto roku najkrajšiu vianočnú výzdobu, ktorú mesto 
nepamätá, aj keď každý rok k nej dokupuje krajšie a 
pôsobivejšie doplnky. V tomto roku sa investovalo a dokúpilo 
ozdôb za 50-tisíc korún. Výsledný efekt svedčí, že sa  to oplatilo. 
Zvonkohru už máme niekoľko rokov, ale keď sa každú hodinu 
rozozvučí inou melódiou, veľmi nás to potešuje. Malé detičky k 
nej chodia so svojimi rodičmi a obdivujú, kto  tam tak pekne 
hrá. 

[ V decembri 08 spoločnosť s r.o. NASA SLOVAKIA zo Žiliny 
nainštalovala a uviedla do funkčnosti v našom meste kamerový 
systém.  Hodnota kamerového systému je okolo 900 tisíc korún. 
Dúfajme, že tento  systém bude nápomocný pri odhalení 
a usvedčení zlodejov a vandalov, ktorí poškodzujú spoločný 
majetok mesta. Primátorovi mesta sme po výsadbe stromčekov 
v zelených pásoch chodníkov navrhovali, aby ľahko zraniteľné 
stromy dal pod ochranu žiakov základnej školy. Pokrútil 
záporne hlavou veriac, že pozorné a nekompromisné oči štyroch 
kamier zachytia vandalov nielen v akcii, ale už v úmysle škodiť 
mestu a jeho občanom. Ak by predsa len  neverili, nechže sa 
skúsia presvedčiť! 
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[ Cestujúci, využívajúci autobusovú stanicu v Giraltovciach, sa 
naučili kultúrne a kultivovane čakať na autobusové spoje, 
vystupovať z aj  vstupovať do autobusov. Pred pár mesiacmi 
sme ich kritizovali, keď splašene naháňali autobusy 
a vstupovali  do nich uprostred parkoviska, brániac tak 
pristaveniu autobusov na určené stanovište.  Všetko 
nedorozumenie je za nami. Majitelia SAD-ky dokončili 
k všestrannej spokojnosti svoju úlohu, a tak priradili nás 
konečne k mestám s krytou autobusovou stanicou. 

[ Služby pre cestujúcich na autobusovej stanici sa neustále 
rozširujú. SAD-ka pristavila novú „chalúpku“, v ktorej obslúžia 
cestujúcich a poskytnú priestory na odpočinok pre vodičov 
autobusov. Novými službami prispievajú aj podnikatelia. 
V decembri otvorili novučičkú útulnú čajovňu a vinotéku. 
V januári majú pribudnúť potraviny, neskôr možno lahôdky 
alebo cukráreň, ba dokonca pár miest na ubytovanie pre tých, 
ktorí autobusy nestihnú, alebo si prídu len tak pozrieť 
Giraltovce a ich okolie. 

[ Mesto začiatkom decembra 2008 poslalo na Ministerstvo 
zdravotníctva SR (MZ SR) žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok vo výške takmer 50 miliónov korún, čiže 1 milión 660 
tisíc €,  na rekonštrukciu Polikliniky v Giraltovciach. Táto, vyše  
40-ročná budova, má už za sebou mnohé peripetie a ľudia, ktorí 
ju musia navštevovať, si zaslúžia krajšie prostredie, 
komplexnejšie, rýchlejšie, teda celkovo  kvalitnejšie služby, 
kopírujúce modernú dobu,  v akej žijeme.  Budova, podľa 
projektovej dokumentácie, sa zvýši o jedno poschodie, dostane 
novú strechu, opláštenie, pôvodné okná aj dvere budú 
vymenené za plastové. Do budovy sa bez problémov dostanú aj 
imobilní pacienti. Výťahom a cez bezbariérové vstupy sa 
dokonca budú môcť pohybovať po celom objekte. Projekt 
zachytáva aj potrebu rozsiahlej zdravotníckej prevencie. Lekári 
dostanú nové moderné diagnosticko-liečebné zariadenia 
a deväť, prístrojmi a nábytkom kompletne vybavených 
ambulancií. Pribudnú onkologická, kardiologická, psychiatrická 
a gastroenterologická ambulancia. Držme si  palce, aby projekt 
MZ SR schválilo. 

ooooo   (r)   ooooo 
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Katarínske trhy v Giraltovciach sa stali vhodnou príležitosťou na 

pozvanie partnerov z Poľska a Ukrajiny a podpis trojdohody 
o spolupráci v programe, pochopiteľne aj mimo neho,  Cezhraničná 
spolupráca. Hostiteľov, predstaviteľov mesta Giraltovce a poľských 
partnerov z mesta Ustrzyki Dolne pozval primátor z ukrajinského 
Starého Sambora Ivan Hris na prvú spoločnú schôdzku na 
Ukrajine. A tak v utorok 10. decembra 2008 vycestovala skupina 
Giraltovčanov – poslancov Mestského zastupiteľstva, vedúcich 
odborov Mestského úradu na čele s primátorom Janom Rubisom na 
Ukrajinu. Cestou sa zastavili v Ustrzykoch Dolnych  a do Starého 
Sambora pricestovali spolu. Vstúpili práve do prebiehajúceho 
rokovania tamojšieho mestského parlamentu, ktoré prerušili 
a vzácnych hostí si starosamborskí poslanci uctili a privítali ako sa 
na partnerov a priateľov patrí. 

Ivan Hris a primátor Ustrzyk Dolnych Henryk Suluja  na pôde 
starosamborského Mestského parlamentu podpísali protokol 
o vzájomnej spolupráci. Na tomto akte sa zúčastnili poslanci oboch 
mestských zastupiteľstiev. Giraltovčania síce zostali na pozícií 
pozorovateľov, lenže už v najbližších dňoch, do konca tohto roka, 
vypracujú protokol o vzájomnej spoluprácu na trojstrannom 
podklade tak, aby priamo špecifikovali tzv. styčné body vzájomnej 
spolupráce, ktoré by mali zužitkovať v príprave  a realizácií 
europrojektov.  Všetci traja partneri sa dohodli, že v Giraltovciach  
sa na podpise protokolu stretnú po 15. januári 2009. 

 
Nováčikom v trojuholníku Giraltovce – Ustrzyki Dolne  – Starý 

Sambor je práve posledné z menovaných miest. Nováčikom je 
hlavne pre Giraltovce, pretože prvé formálne kontakty nadviazali 
medzi sebou len nedávno, koncom novembra 2008. Preto sme chceli 
poznať situáciu v tomto ukrajinskom meste, a tak sme o rozhovor 
požiadali starostu Starého Sambora, Ivana HRISA. 

 
Predstavte nám, láskavo, mesto Starý Sambor z hľadiska 

jeho potrieb podieľať na príprave a realizácií projektov v 
programe Cezhraničná spolupráca.  

 
 „Od trojstrannej dohody o spolupráci si veľa sľubujeme, pretože 

už máme prvé skúsenosti v tejto oblasti. Prechádzali ste cez poľsko-
ukrajinský hraničný prechod, ktorý postavili z eurofondov. 
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Podľa našej dohody sa budú môcť občania Starého Sambora, 
Ustrzykov Dolnych a Giraltoviec stretávať na poli kultúry, športu, 
ekológie aj v mnohých iných oblastiach. Naše mesto má dlhodobé 
kultúrne tradície, mnoho úspešných folklórnych kolektívov, 
speváckych súborov, ktoré predstavujú piesne nášho kraja. Tieto 
umelecké súbory sa budú môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti, 
predstaviť sa so svojím umením verejnosti v partnerských mestách. 
Týmto sa vytvoria možnosti pre duchovný rozvoj, výchovu mladého 
pokolenia k tomu, aby sa nezabúdalo na tradície predkov.“  

 
Aké máte skúsenosti s prípravou a realizáciou 

europrojektov? Podarilo sa vám zapojiť do prvého obdobia 
čerpania eurofondov v programe Intereg? 

 
 „Naša spolupráca s Giraltovcami len začína, no s Ustrzykami 

Dolnymi spolupracujeme už 8 rokov. Ako som spomínal, výrazom 
tejto spolupráce je nový hraničný prechod, cez ktorý ste 
prechádzali. Predtým ste tam mohli vidieť škaredé búdky, teraz je 
vybavený najmodernejšou monitorovacou technikou  a colníci 
z oboch strán hraníc sídlia v úhľadných budovách. 

V Starom Sambore máme v centre zopár zaujímavých starých 
budov s originálnou architektúrou. Za pomoci eurofondov by sme 
ich chceli zrekonštruovať. Je to otázka najbližších 10 až 15 rokov. 
Ako som sa vyjadril, veľmi nám záleží na zachovávaní a zachovaní 
tradícií našich predkov. Mladí v súčasnosti sa viac orientujú na 
modernú techniku, počítače, mobilné telefóny a tradície sa potichu  
strácajú. Prednedávnom sme, napríklad, otvorili čitárne, no detí je 
v knižniciach veľmi málo, radšej surfujú po internete, a práve to 
zatláča kultúru a nacio našich predkov.“ 

 
Giraltovce a Ustrzyki Dolne asi pred mesiacom vypracovali 

a podali spoločný projekt na modernizáciu mestských parkov. 
Projekt je z programu Cezhraničná spolupráca. Čo myslíte, 
z ktorej oblasti by mohol byť napísaný a podaný náš spoločný 
projekt  so Starým Samborom?  

 
Myslím si, že práve z oblasti kultúry. Už som povedal, čo pre 

mňa  a pre nás, slovanské národy a ich kultúra  znamená. Potom je 
to športová oblasť, v nej sa človek nielen fyzicky, ale aj duševne 
rozvíja. Som presvedčený, že spolu budeme tvoriť kvalitné projekty, 
s premyslenou a logickou organizáciou,  schopné obstáť v silnej 
konkurencii. 

 
ooooo  Emília FILOVÁ  ooooo 
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Konečne, po dlhom roku čakania a drásania nervov, sa 

Giraltovce a medzinárodná komunikácia, ktorá mestom prechádza, 
po jej rekonštrukcii dožili dňa, keď si z investormi, zhotoviteľmi 
diela a predstaviteľmi mesta mohli povedať: „HOTOVO!“ V pondelok, 
15. decembra 2008, v popoludnajších hodinách pri príjemnej 
ľudovej hudbe z Raslavíc nastal okamih odovzdania cesty  I/73 do 
prevádzky. Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa zúčastnili: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Krajkovič, 
štátny tajomník Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii 
Slovenskej republiky  Milan Mojš, generálny riaditeľ Slovenskej 
správy ciest (SSC) Roman Žembera, jeho námestník Ivan Brecka, 
riaditeľ košickej pobočky SSC Jozef Fabian, jeho námestník Roman 
Šplichal. Na odovzdávaní diela nechýbali ani zástupcovia firiem 
(zhotovitelia diela) generálny riaditeľ TEERAG ASDAG Joachim 
Kučera a obchodný riaditeľ  Ľuboš Kučera. 

Štátna cesta bude slúžiť nám všetkým, dobrá vec sa podarila. 
Vďaka za ňu patrí aj primátorovi mesta Janovi Rubisovi, ktorý má 
veľký podiel na tomto hodnotnom diele spolu s vedúcim oddelenia 
výstavby MsÚ Emilom Matim. 

ooooo (ak) 
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Ľudský život je preto taký krásny, že je nepredvídateľný, má 

mnoho podôb a krás a človek nikdy netuší, kam ho zavedie, kde 
nasmeruje, akú tvár mu ukáže. Život si nás preverí a dôkladne 
preoseje, ty naša dlhoročná spolupracovníčka MARGITA 
GAZDIČOVÁ, to dobre vieš. Rástla si s naším Spravodajcom, aj teba 
formoval, a preto ti tak prirástol k srdcu. Určite to nepoprieš, že 
tak, ako v prípade kolegyne Alžbety Škurlovej, stal sa  tvojím tretím 
dieťaťom. Spolu sme strávili more času pri rozhovoroch o tom, čo by 
sa dalo zlepšiť, čo napraviť, aby naši čitatelia mali kvalitné číslo.  

Žila si naším Spravodajcom a on žil s tebou, vytvorili ste si 
obojstranne prospešnú symbiózu. Ako členka našej redakčnej rady 
si dlhé roky s láskou pripravovala jednotlivé čísla.  Spravodajcu si 
prijala do svojho života a rozšírila si ho do celej svojej rodiny. Vždy 
si bojovala o jeho dobro, snažila si sa ho zveľaďovať a venovala si 
mu veľa svojho času. Akosi samozrejme si patrila k nám, stala si sa 
našou hybnou silou, priateľkou aj dôverníčkou. Je dobre, ak ľudí 
spájajú rovnaké záujmy, ak žijú krásnou myšlienkou prinášať 
posolstvo dobra, posolstvo slova a informácií. A náš Spravodajca sa 
dokonale zhostil všetkých týchto atribútov. A ty, Gitka, si sa stala 
jedným z jeho poslov. Prišla však doba, keď si sa rozhodla svoj post 
v našej redakčnej rade uvoľniť. Ver, budeš nám chýbať, vždy 
budeme pozerať pri našich zasadnutiach na tvoje prázdne kreslo 
a určite v myslí si tam predstavíme teba, rozvážnu, dôstojnú, vždy 
pripravenú argumentovať. 

No každý má právo na rozhodnutie a ostatní ho musia 
rešpektovať. A tak nastal čas vysloviť ti naše úprimné poďakovanie 
za všetku tvoju usilovnú prácu, za všetku energiu, ktorou si nikdy 
nešetrila. Nášmu Spravodajcovi si dala časť svojho srdca, o tom niet 
pochýb, zanechala si na ňom svoju nezmazateľnú pečať. Už nech si 
sa rozhodla akokoľvek, vždy budeš patriť k nám, tvorcom 
Spravodajcu.  A tak ti ďakujeme za seba, aj za svojich čitateľov 
a prajeme ti veľa zdravia, životného elánu a ešte veľa krásnych 
rokov života. Keď budeš cítiť potrebu „dať niečo na papier“, ver, radi 
tvoj príspevok prijmeme my aj naši čitatelia.  

  
Redakčná rada 
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Interview s argentínskou tanečnicou Julietou Narina Arroyo 
 
  
Mladé húževnaté a temperamentné žieňa s rytmom v tele. Taká je 

Julieta Narina Arroyo z Argentíny. Svoju živelnosť a talent nám predviedla 
v Kultúrnom dome v Giraltovciach, kde vyučovala latinsko – americké tance 
záujemcov o tento druh tanca. Na kurze sa zúčastnilo mnoho detí 
a študentov nielen z Giraltoviec, ale aj z blízkeho okolia. Zo sály  
odchádzali zničení, ale zároveň nadšení Julietou a jej umením. 

 
Tancom nazývame okupované rytmické pohyby, konané jednou 

alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne spevu. Čo 
znamená pre vás tanec?  

Tanec je môj život. Keď netancujem, nežijem. 
 
Zúčastnili ste sa už na mnohých národných, ale aj medzinárodných 

súťažiach. Máte doma ocenenie, ktoré si vážite najviac?  
Mám veľa ocenení, ktoré som získala na súťažiach už počas detstva. 

Vážim si všetky.  
 
Prečo ste sa rozhodli vyučovať latinsko - americké  tance práve 

v Giraltovciach?  
Pretože môj manžel je absolventom výtvarného umenia v ZUŠ. Navrhol  

riaditeľovi Petrovi Zajacovi, či by som nemohla vyučovať tieto tance práve 
u vás. On túto ponuku s radosťou prijal a ja si to nesmierne vážim. Chcem 
sa poďakovať nielen riaditeľovi, ale aj škole a všetkým deťom, ktorí tu prišli 
a otvorili mi srdce. 

 
Krásna a očarujúca žena. Nemali ste pocit, že na vás manžel 

niekedy žiarli? 
 Nie, on nie. To skôr ja som žiarlivá. 
 
Na Slovensku žijete iba rok. Máte už obľúbené slovenské jedlo 

alebo aperitív?   
Slovenské jedlo je perfektné, obzvlášť orechový rožok. A aperitív? 

Jednoznačne hruškovica. 
 
Vieme o vás, že ste výborná kuchárka. Je to pravda?  
Na túto otázku,  by vám mohol skôr odpovedať môj manžel. On si veľmi 

pochvaľuje moju kuchyňu. 
 
Vaši žiaci o vás rozprávajú len samé chvály. Ako by ste vy 

zhodnotili výkony vašich žiakov?  
Som milo prekvapená. Sú veľmi šikovní. Deti z Giraltoviec a okolia majú 

veľký talent. 
 

ooooo  Valéria Kašperová  ooooo 
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Vicepremiér pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič si myslí, že 
vláda postupne napĺňa programové vyhlásenie vlády v oblasti 
rómskej problematiky. Podľa jeho slov však ide o beh na dlhú 
trať, situácia sa nedá vyriešiť v priebehu dvoch rokov. 
Vicepremiér tak reagoval na hodnotiacu správu Inštitútu 
rómskej politiky a nadácie Milana Šimečku, podľa ktorej 
kabinet v polčase vládnutia viac rozpráva ako napĺňa sľuby 
obsiahnuté v programovom vyhlásení v oblasti rómskych 
komunít. 

Podľa mňa má pravdu vicepremiér. Riešenie rómskej 
problematiky je skutočne veľmi ťažké. Na jednej strane je tu 
demokracia, a teda zákony, ktoré umožňujú mnohým Rómom 
žiť tak ako žijú a na druhej strane je cieľ. Cieľ, ktorý 
u mnohých Rómov a môžem povedať, že na 70% je veľkou 
neznámou. Človek, a teda aj Róm, by mal mať svoj cieľ, mal by 
vedieť, čo chce sám dosiahnuť, čo chce, aby dosiahli jeho deti 
a čo chce, aby jeho rodina ako celok dosiahla. Nie je pravdou, 
že štát ako celok nevytvára podmienky pre rómsku menšinu. 
Áno, aj u nás, v našej republike je diskriminácia, či už skrytá 
alebo neskrytá, ale dajme si my Rómovia ruku na srdce: 
„Nenapomáhame diskriminácii aj my, samotní Rómovia…?“ 
Prečo sa správame tak, ako by sme nemali, prečo sa 
nevzdelávame, prečo sa nestaráme o svoje deti? Starostlivosť 
o deti to nie je len to, že sa im dáme najesť, alebo to, že im 
dáme prístrešok. To je naša rodičovská povinnosť, ale hlavne 
to, že sa budeme snažiť, aby sa naše deti učili, vzdelávali. 

Rómski žiaci základných škôl dostávajú štipendia  (ja tomu 
hovorím, že rodičia dostávajú peniaze na svoje prilepšenie). 
Učitelia ZŠ mi iste potvrdia, že tým štipendiom sa prakticky vo 
vzdelávaní nepokročilo, a ak, tak vo veľmi mizivom percente. 
Kde vlastne je ten pes zakopaný? U nás, v Giraltovciach, 
Rómovia si žijú na primeranej úrovni. Mesto, ale aj iné 
verejnoprávne inštitúcie, vytvárajú pre Rómov porovnateľné 
podmienky s majoritou. Ja som toho svedkom a nikto ma 
nepresvedčí o opaku. A ak áno, tak iba  v tom, že v meste je 
veľmi málo pracovných príležitosti, a teda najviac nato 
doplácajú Rómovia. A tu je, veru, pes zakopaný. 
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Áno, niet zamestnania, ale dajme si ruku na srdce, koľko 

Rómov aj u nás, v Giraltovciach, si dalo za cieľ, že získa 
zamestnanie a vytrvá v ňom. Rómovia, ktorí získali 
zamestnanie u miestnych podnikateľov alebo podnikateľov 
z nášho regiónu a pracujú mimo bydliska, si pochvaľujú prácu, 
ale aj podmienky. Na počet Rómov v našom meste je malé 
percento z nich trvalo zamestnaných, a predsa aj  to je úspech. 
Škoda len, že sa prerušila aktivačná činnosť (AČ).      Áno! 
Mnoho obci a miest AČ zneužívalo a teraz doplatili na to mestá, 
medzi nimi aj  Giraltovce a obce, ktoré brali AČ poctivo. 

Ihneď, ako Rómovia stratia kontakty s prácou (trebárs aj 
AČ), tak je zle. V dobe, keď sa rozširuje hospodárska kríza, je to 
skutočne zle, lebo kríza najviac zasahuje sociálne slabých 
občanov našej republiky a medzi tých patrí hlavne Rómske 
etnikum, lebo zase sme pri vzdelaní. Veď Rómske etnikum 
dosahuje najnižšiu vzdelanostnú úroveň. Bez vzdelania nebude 
práca. Mnohým Rómom také niečo, že niet práce vyhovuje, už 
si zvykli na to, že štát sa o nich postará aj keď nebudú 
pracovať.  

Rôzne televízne šoty nám ukazujú život Rómov, a dáte mi za 
pravdu, že nielen štát je na vine, že žijú ako žijú. Ale aj 
Rómovia, žijúci v tej-ktorej lokalite, nevedia sa sami o seba 
postarať, alebo nechcú. A hlavný dôvod je zase len 
vzdelanostná úroveň – cieľ ich života. Pokiaľ si sami Rómovia 
neuvedomia, že cieľom ich života je starať sa o rodinu, 
vzdelávať sa, pracovať, starať sa o svoje životné prostredie 
a nečakať, že veď to niekto za mňa urobí, tak dovtedy to bude 
stále: „…beh na dlhé trate,“ ako to povedal vicepremiér Dušan 
Čaplovič.  

Som rád, že žijem v Giraltovciach. V našom meste sa urobilo 
pre Rómov dosť a je to hlavne na chválu mesta, MsÚ, 
poslancov, ale hlavne primátorov, predchádzajúceho Ladislava 
Hajdu a terajšieho Jana Rubisa. Chcem sa poďakovať aj tým 
Rómom v našom meste, ktorí urobili kus práce pre naše mesto. 
Verím, že spolupráca v našom meste medzi Rómskym etnikom 
a mestom bude aj naďalej aspoň na takej úrovni ako doposiaľ. 
A bol by som rád, keby sa na Rómov v našom meste pozeralo 
stále ako na súčasť mesta. 

Všetkým občanom nášho mesta prajem v roku 2009 hlavne 
zdravie, šťastie, pracovné úspechy a porozumenie! 

 
ooooo  Jozef Cina  ooooo 
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...alebo nie?  Zažívame to všade okolo nás a tí, čo cestujú 

z rôznych dôvodov mimo Giraltoviec, to pociťujú ešte výraznejšie. 
To, čo nám stačilo pred dvoma rokmi, je dnes už nuda a čo sme 
mali  super pred piatimi rokmi, je dnes šrot alebo trapošina (ak sa 
vyjadríme v slangu  mladšej generácie ). Akosi sa človek musel 
uspokojiť s tým, že Deda Mráza nahradil Santa Claus, že sa u nás 
začal (netušiac prečo) oslavovať Halloween, že sa deň Svätého 
Valentína stal neskutočným biznisom od kvetinárov, cez potraviny 
až po elektroniku. To akosi priniesol život a naša otvorenosť svetu.  

Stále sú však veci, ktoré sú, resp. boli dobré po starom, nezdá sa 
vám? Nezdá sa vám  pekné, keď vianočná nálada začínala až 
rozsvietením stromčeka na Mikuláša a nie hneď po nástupe detí do 
školy? Nenadchli ste sa, keď deti pišťali od nadšenia, že vidia 
Mikuláša a niekoľko dní mali zážitok z toho, že stáli blízko pri ňom 
a dal im do ruky cukrík? Nebolo pekné a pre deti motivujúce, keď 
po súťaži v zbere papiera  víťaza vymenovali pred všetkými a dostal 
odmenu od Mikuláša? A keď prišiel Mikuláš osobne do domu 
k deťom... To bol zážitok!  Aký zážitok majú naše deti 
z tohtoročného Mikuláša? Polonahé kočky tancujúce na pódiu a 
spev, z ktorého musia malé deti dostať depresiu, primitívne reči 
a prekvapených rodičov neveriacich vlastným ušiam a očiam. Ešte 
šťastie, že malé deti majú pomerne krátku pamäť. Pre koho vlastne 
vlastne takýto program organizázori pripravili? Pre koho 
rozsvecujeme stromček?  Komu nosí sladkosti Mikuláš? 
Pubertiakom alebo škôlkárom a deťom z nižších ročníkov?  Ale my 
sme svetoví. My nemáme len taký hocijaký nudný program. My 
máme super program, čo má od kultúry a estetiky neskutočne 
ďaleko. Niekedy menej znamená viac Po skúsenosti a kritike po 
absolútne nemožnom a pre deti nevhodnom programe v parku na 
Deň detí sa dalo čakať, že sa už podobný trapas v našom meste 
nestane. Ale stal sa. V snahe, a verme, že sa za tým skrýva  snaha 
a nie povrchné odfláknutie, byť COOL a IN organizátori poriadne 
prešvihli pomyselnú latku vkusu. 

Nespokojnosť s úrovňou programu a jeho negatívna kritika 
smeruje k mestu, pretože asistovalo pri mikulášskom programe. 
Zostáva len dúfať, že nebude snaha na smrť neuraziť celebrity 
povýšená nad našu hrdosť a kompetentní zasiahnu. Ja takisto, 
ako členka kultúrnej komisie budem apelovať na dôslednejšie 
a premyslenejšie akcie pre deti. Je nedôstojné, ak sa dospelý 
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človek cíti na akcii pre deti tak trápne, že radšej z nej svoje deti 
vezme preč, hoci sa na ňu tešili. A takáto situácia nastala ako na 
Deň detí, tak aj na Mikuláša.  

Ako matke mi nedalo nenapísať to, čo si myslím o to viac, že na 
prstoch jednej ruky sa dajú spočítať pozitívne, resp. neutrálne 
reakcie. Väčšina z nás, rodičov, či chceme alebo nie, je 
konzervatívna a vedia to aj všetci marketingoví experti, ktorí 
pripravujú vianočné pútače ľuďom na city. Telka je plná reklám 
brnkajúcich na city, samé hviezdičky, úsmevy, anjelikovia, skrátka 
pozitívna nálada. Ale načo robiť niečo tuctovo ako všetci, však? My 
máme Santu, ktorému zdochli po ceste soby a anjelov v tangáčoch. 
No a čo? Veď sme originálni a svetoví. Sme v Giraltovciach. 
 

ooooo  Katarína Hliboká  ooooo 
 
 
 
 
 

 
Reakcia na článok Sme svetoví ... 

 
Veľmi pozorne som si prečítal príspevok čitateľky Kataríny 

Hlibokej. Sme radi, ak sa okrem pozitívnych ohlasov na našu prácu 
s členmi CVČ a s verejnosťou Giraltoviec,  nájdu aj kritické, ktoré, 
keď sú myslené úprimne, posúvajú nás ďalej. Bol by som veľmi rád, 
keby čitatelia mohli posúdiť celú situáciu okolo osláv príchodu 
Mikuláša aj zo strany nášho centra a sami si urobiť záver.  

 V prvom rade chcem povedať, že na prvom mieste je pre mňa 
vždy spokojnosť vás, občanov Giraltoviec a širokého okolia. Všetko, 
čo robíme, je určené vám a vašim deťom. Obrovské množstvo akcií, 
ktoré sme spolu zrealizovali, hovorí o tom, že spolupráca je výborná 
a nemá v širokom okolí obdobu. Nesmierne si vážim spoluprácu 
s primátorom mesta Giraltovce Janom Rubisom, poslancami mesta 
a riaditeľmi školských zariadení. Bez ich podpory by sme všetku tú 
prácu nemohli realizovať. Do budúcna máme veľa ďalších 
spoločných plánov. Pri vzájomnom pochopení a podpore posunieme 
mesto Giraltovce opäť ďalej a výsledok pocítite hlavne vy, občania a 
vaše deti. Som hlboko presvedčený, že táto práca má veľký zmysel 
a stojí za to bojovať ďalej, aj keď je na ceste veľa prekážok. 

 Čo sa týka osláv Mikuláša, sčasti viem pochopiť stanovisko 
čitateľky K. Hlibokej. Musím však povedať, že je veľmi zložité 
pripraviť oslavy Mikuláša na verejnom priestore a pre širokú 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

23

verejnosť. Treba si uvedomiť, že na toto podujatie majú prístup 
škôlkari, deti zo základných škôl, stredoškoláci, ako aj študenti 
vysokých škôl. Urobiť program pre tak široké spektrum, dá veľmi 
veľa úsilia. Nikdy sme sa nepasovali do pozície, že vieme všetko 
najlepšie a veľmi si ctíme tradície v našom regióne. Vždy sme 
pripravovali Mikuláša a nie Santa Clausa. 

   Mimo tohto podujatia sme pripravili ešte rad osláv príchodu 
Mikuláša, a to v materských školách, základných školách, 
stredných školách, nemocniciach, ako aj sociálnych zariadeniach. 
Samozrejmosťou sa stala aj návšteva Mikuláša v domácom 
prostredí, ak o to niekto požiadal. Naša práca sa stretla s veľkou 
odozvou u širokej verejnosti, a verte mi,  úprimné slová vďaky 
a uznania venovali nám  tí, ktorých sme navštívili. 

   Čo sa týka vystúpenia na Deň detí  (DD) v roku 2008, 
pravdepodobne ste mysleli hercov z Westernového mestečka, 
k čomu chcem podotknúť, že títo herci svojou tvorbou dennodenne 
zabávajú škôlkarov, žiakov, študentov a dospelých  vo westernovom 
mestečku v Liptovskom Mikuláši a majú  veľký úspech. S touto 
scénkou divadelníci zo Šiklovho  mlyna  reprezentujú westernové 
mestečko po celej Európe. Snažili sme sa o to, aby sme ukázali 
návštevníkom amfiteátra na DD skupinu hercov z európskej špičky 
westernových mestečiek, a verte, vôbec nie je  ľahké dostať ich na 
ďaleký východ Slovenska. Z môjho pohľadu, ako aj z pohľadu 
mnohých ďalších, publikum, vrátane detí, ich prijalo vrelo a som 
presvedčený, že oslavy DD sa zaradili medzi úspešné. Ak máte na  
mysli  večerný program hudobných kapiel, tak  CVČ  s večerným 
programom nemalo nič spoločné.  

   V závere svojho vyjadrenia by som chcel podotknúť, že činnosť 
a prácu CVČ treba hodnotiť komplexne. Treba sa pozrieť, čo tu bolo 
pred tromi rokmi a čo je teraz. Výsledky práce sú viditeľné a nie je 
to len moja zásluha, ale aj vás všetkých, s ktorými spolupracujeme. 
Sme si však vedomí aj toho, že pri takom počte akcií, 
organizovaných CVČ,  môžu vzniknúť aj chyby. No verte mi, nikdy 
nie vedomé a nikdy nie s tým, aby sme sa chceli niekoho dotknúť, 
nebodaj uraziť. 

 
Ján Vook 

riaditeľ CVČ Giraltovce 
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Do našej redakcie prichádzajú články s rôznymi nápadmi, 
názormi, opisujúc rôzne situácie alebo podujatia. Uverejňujeme ich 
na základe našich prijatých stanov a vedomia, že za každé 
vyjadrenie sa v tlači je zodpovedný jeho podpísaný autor a že články 
nie sú urážlivé či poburujúce čitateľskú verejnosť. Každý z nás môže 
mať na jednu a tú istú vec rôzny názor, tak ako je to aj v nižšie 
uvedenom príbehu.    
 

NE-MUDRÁ ŽENA  
 Do dediny vošla žena držiac za ruku malého syna a v druhej 

ruke viedla osla. O chvíľu počula: „Aká to nemúdra žena, ide okolo 
osla, nie aby si na neho sadla.“ Žena spravila ako počula a keď 
prešla ďalší kus cesty, počula: „Tak to je matka, ona sa nesie na 
oslovi a malý syn ide peši.“ Nuž zišla z osla a vysadila tam chlapca. 
Prešli kus cesty, asi do polovice dediny a tu znova počuje: „Tak to je 
nemúdra matka, syn sa nesie na oslovi a ona, stará, ide peši, veď 
na oslovi sa môžu niesť obidvaja.“ Keď to počula, znova sa jej takáto 
kritika dotkla, nuž vysadla si aj ona a prechádzali ďalej cez dedinu. 
V tom počuje: „Osol je taký malý a slabý a ona s dieťaťom na ňom, 
veď ich neunesie.“ Žena si vzdychla, zamyslela sa nad toľkými 
pripomienkami a keďže už vyšli z dediny, rozhodla sa urobiť po 
svojom a nepočúvať žiadne reči, lebo aj tak všetkým nevyhovie. 

 
ooooo  Zamestnanci CVČ  ooooo 

 

 

 
 
 
Pre CVČ zaznamenal 20. november veľkolepú akciu. Personál na 

čele s riaditeľom Jánom Vookom totiž verejnosti predstavil nové 
priestory. Konalo sa slávnostné otvorenie malej scény a kinosály s 
názvom KukáDko, na ktorom sa zišli zúčastnení v hojnom počte. 
Medzi hosťami sa ukázala a verejnosť svojou prítomnosťou potešila 
mladá herečka a speváčka Mirka Partlová. Hoci je za už za ňou 
osem rokov driny na divadelnej scéne, ľuďom je známa 
predovšetkým ako Angie z úspešného seriálu Panelák. Počas 
podujatia si zanôtila pieseň Fontána lásky z muzikálu Fontána pre 
Zuzanu, v ktorom účinkuje. A niet sa ani čomu čudovať, veď aj ona 
sama tvrdí, že sa od malička túžila stať speváčkou. Vychádzajúca 
hviezda však žiadne maniere nemá, veď sa o tom presvedčte sami. 
Pri otázke či je šťastná vo svojej hereckej profesii, usúdila slovami: „ 
„Nesmierne ma to baví." To, ako sa bude vyvíjať jej seriálová postava 
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a samotný dej, však odmietla prezradiť, pretože jej to zmluva 
nepovoľuje. Ak ste zvedaví, kde sa rodáčka z Malaciek chystala 
tráviť sviatky a o všeličom inom, prečítajte si nasledujúci rozhovor. 

 
Pracujete ako herečka na Novej scéne v Bratislave. Ako ste 

sa dostali k tejto práci, čo vás k nej priviedlo? 
 
V podstate nie som zamestnaná, lebo som na voľnej nohe. 

Pracujem iba na Novej scéne ako externistka. Čiže ja tam len 
prídem, odspievam, odohrám a odídem preč. Nie som viazaná 
nejakou zamestnaneckou zmluvou. Mám to šťastie, že pôsobím len 
na Novej scéne. Z časového hľadiska sa mi tak nekryjú 
predstavenia. Teda, ak si naplánujem, že mám divadlo, tak viem, že 
mám divadlo len v jednej budove a nikam nemusím cestovať. Tým, 
že som od pätnástich rokov v tomto divadle, považujem to, 
samozrejme, aj za moju domácu scénu. Spievala som na amatérskej 
módnej prehliadke a tam ma istá agentúra odfotila a natočila. 
Zhodou okolností prišiel do agentúry Andy Hryc, tam ma zbadal, 
zobral ma na konkurz a už som bola v divadle. Dá sa povedať, že 
ma objavil. 

 
Spomínate si na svoje herecké začiatky? 
 
Samozrejme, veľmi dobre. Na javisku som bola ako sloník, 

nevedela som chodiť a bola som úplne ťažkopádna. Keď sa človek 
pozerá javisko, tak si povie, v pohode, veď to prejdem. Okrem toho 
bola u mňa veľkým problémom reč, tým, že som Záhoráčka. 
Hovorila som tvrdo, keďže nemáme mäkčene. Keďže moja 
slovenčina nefungovala ako mala, veľa ľudí mi miestami 
nerozumelo. Takto vyzerali moje začiatky. Pomaličky som sa 
zaúčala, učila som sa priamo na javisku, takže som získala 
skúsenosti prostredníctvom praxe. Pomaly ďalej zájdeš. Myslím si 
teda, že klopom je to vždy najlepšie. 

 
Ktorými muzikálmi ste v rámci svojho „zaúčania" v divadle 

prešli a čo konkrétne ste sa v nich naučili? 
 
Pamätám si, ako ma učili chodiť a podliezať, keď som hrala 

Hamleta. Na hlavu mi dali natáčky, tým som mala ťažkú hlavu a 
tak som sa učila držať telo. Dokonca som chodila na javisku po 
špičkách bosá. Teda také sú moje začiatky v chodení. Čo sa týka 
rečových začiatkov, učila som sa postupne. V každej postave, ktorú 
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mi dávali, som mala viac a viac textu. V Hamletovi som vôbec 
nerozprávala. Potom som účinkovala v Klietke bláznov, kde už 
pribudlo pomaly aj slovo, ale napriek tomu som mala za úlohu 
povedať iba minimum viet. Vždy toho bolo viac a viac. 

 
V ktorých predstaveniach ste už účinkovali, môžete ich 

všetky vymenovať? 
 
Všetky? No dobre, len či si spomeniem, ale mala by som. 

Muzikály Hamlet, Klietka bláznov, Hair, Hello, Dolly, Na skle 
maľované, Neberte nám princeznú, West side story, Fontána pre 
Zuzanu sú všetky na Novej scéne. Hosťovala som v Slovenskom 
národnom divadle v predstavení Dom nad oceánom a v divadle 
Aréna som urobila Hriešny tanec a operetku s názvom Pod cudzou 
vlajkou. Fíha, myslím, že som nevynechala nič. Celkom veselé, osem 
rokov stačí. 

 
Ste spokojná vo svojej profesii? Čo je podľa vás 

najdôležitejšie na práci herečky? 
 
Veľmi ma to napĺňa. Ako každý z nás občas na svoju prácu 

nadávam, preklínam sa, že som sa mohla lepšie učiť, mohla som 
robiť niečo úplne iné a mohla som mať možno aj  spokojnejší život. 
Mňa to však baví a musím dokonca povedať, že bez toho môjho 
celého hereckého kolotoča si už ani neviem predstaviť život. Na 
svoju prácu som najviac hrdá, pre mňa je to najväčšie šťastie. Som 
zástancom toho, že herectvo sa nedá študovať, herectvo musí mať 
človek jednoducho v sebe, lebo cítiť vás nikto nenaučí. Takže môj 
názor je, že by sa mali učiť len technické veci, ako napr. stáť na  
javisku, aby ste sa nekryli a taktiež uhli, aby diváci videli aj cez 
desiate rady a popracovať možno aj s rečou. Ale cítiť vás nikto 
nenaučí. Podľa mňa  to je najdôležitejšie. 

 
Pokiaľ viem, máte silný vzťah aj k hudbe. Odkedy sa vlastne 

venujete spevu? 
 
No asi už od malička, ako každý. Pre mňa je hudba aj spev takou 

samozrejmosťou, je to akási ďalšia reč a myslím si, že je to reč 
celosvetová.  Ja som vlastne herečkou nikdy nechcela byť, vždy som 
však ako malé dieťa obdivovala, ako herci dokážu zahrať ten plač 
alebo smiech a nešlo mi do hlavy, ako je to možné. Ich umenie som 
považovala za úžasné. Spievala som však odjakživa, chcela som 
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vždy len spievať a keď som dostala príležitosť, využila som ju. Keď 
som sa prvýkrát stretla s herectvom, stalo sa to pre mňa takým 
prirodzeným, že som to vôbec neriešila. Ani to v podstate vôbec 
neriešim, nejak to tak ide samovoľne, myslím si. Ale spevu sa 
venujem už dlhšie. Hoci sa nevenujem popu, spievam v muzikáloch. 
A touto cestou by som raz rada vydala aj CD-čko. Neviem, či sa dá 
muzikál v pravom zmysle slova zachytiť na CD, lebo je to trošku iné.  
Sú však nejaké plány, je niečo vo hviezdach, ale všetko je to ešte 
s veľkými otáznikmi.  

 
  V divadle v podstate aj tancujete. Ako ste na tom 

s tanečnými výkonmi? 
Priznám sa, že k tancu veľmi neinklinujem. Tanec ako taký  

mám síce rada, dokonca sa naň  rada pozerám. Som však 
presvedčená o tom, že tanec neovládam a neviem, ako mám v sebe 
vsadený rytmus. Aj keď sa viem hýbať, nie som z tých, ktorí idú na 
diskotéku zatancovať si a zabávať sa. Musí sa mi presne povedať, čo 
sa odo mňa žiada a musí sa mi to aj ukázať. Svoje pocity neviem 
prejaviť tancom, viem to skôr spevom. 

 
Ako zvládate oboje naraz, divadlo aj seriál? 
Ťažko, či už časovo alebo komunikačne. V každej produkcii, 

televíznej i divadelnej ste dôležití. Tieto dve produkcie musíte 
nejakým spôsobom donútiť, aby medzi sebou komunikovali, aby sa 
dohodli, a to býva niekedy veľmi obtiažne. Hlavne je to časovo 
náročné, keď sa skúša v divadle. Úplný maratón som mala najmä 
teraz, keď sme pripravovali Fontánu pre Zuzanu, a to bolo niečo 
šialené, lebo zhodou okolností som práve v tom období veľa točila. 
Skúšky v divadle boli dosť dlhé a robili sme to dvojfázovo, medzi 
tými časmi aj niekedy večer po divadle som točila. Predstavenie sa 
zvyčajne nacvičuje tri mesiace a v prípade Fontány to trvalo mesiac, 
teda dosť narýchlo. 

 
V čom je vlastne zakotvená náročnosť, ak porovnávame film 

a divadlo?  
V seriáli sú náročné najmä tréningy. Časovo je to určite divadlo. 

Niekedy nestojíte štyri hodiny v kuse na javisku, ale trebárs dve 
hodiny spolu len sedíte a pozeráte sa na kolegov, ktorí práve robia 
inú scénu. Ale musíte tam byť, lebo sa môže povedať nejaká 
pripomienka k vám. Keď točím v seriáli, je to naozaj od – do,  na 
scéne som len ja, samozrejme, s kolegami. Takže časovo náročnejšie 
je divadlo. 
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Do akej miery ste sa stotožnili so svojou postavou Angie 
v seriáli Panelák?  

Myslím si, že som sa s ňou celkom stotožnila. Je to vlastne 
postava, ktorá pôvodne nastúpila ako kulisa do baru, čiže taká 
malinká postavička  a časom sa táto rola rozvila, čo ma veľmi 
potešilo. Bolo to veľmi milé sledovať, ako sa zrazu moja postavička 
dostávala viac a viac do popredia. V niektorých veciach sa 
s filmovou Angie dosť podobám, no možno nie som až taká naivná. 
Keby som mala mať, napr. aj v skutočnosti, Karola za muža, tak ho 
asi už dávno zabijem. V tomto smere sme trošku odlišné. Každá 
postava však musí mať aspoň niečo z toho daného herca, ktorý ju 
hrá, jednoducho niečo spoločné tam musí byť. 

 
Čo máte spoločné so svojou seriálovou postavou a čo, 

naopak, odlišné? Ktoré scény sa vám hrajú ťažšie? 
Mne osobne sa ťažko hrá, keď mám kričať. Tým, že v súkromí 

nekričím a ani neviem kričať, pripadá mi to úplne zbytočné. Kričiaci 
sú to podľa mňa šťastní ľudia, lebo zlosť dostanú zo seba von a po 
niekoľkých minútach sú úplne pokojní. Ja si to vstrebávam skôr 
vnútorne a  dlhšie to trvá. Ak musím byť v scéne zlá, tak sa s tým 
trošku trápim. S filmovou postavou sme v podstate v niečom 
podobné. Ale ja samú seba nemôžem ani len počúvať a tobôž sa na 
seba pozerať, takže je to ťažké posúdiť. Nechám to na iných. 

 
Máte aj v reáli vzťah k deťom? 
Priznám sa, že na rozdiel od svojej hrdinky, ktorú stvárňujem, by 

som ešte dieťa určite nechcela mať. Pri nacvičovaní muzikálu 
Neberte nám princeznú som schytala takú malú antikoncepciu, keď 
sme skúšali so štrnástimi malými chlapcami a dovtedy som 
netušila, že  vo veku 5 až 12 rokov existuje puberta. Takže stačilo 
sa s nimi pohrať také štyri hodinky  a dosť, povedala som si, zoberte 
si to rodičia. Boli síce milí a zlatí, ale dieťa by som ešte veru 
nechcela mať. Možno trochu čakám, kedy sa vo mne objaví 
materinský pud, ale zatiaľ akosi neprichádza. Veď kam by som sa aj 
ponáhľala, na to je ešte čas. 

Čo je pre vás emotívne najsilnejšie, divadlo, tanec alebo 
spev? Dá sa povedať, že k niečomu inklinujete úplne najviac? 

 
Pre mňa bude spev stále prvoradý. Myslím, že je to dané tým, že 

spev musí vychádzať vždy zo srdiečka. Ak je tam aj niečo 
neidentifikovateľné, čo prechádza na diváka, pretože to nemá každý 
iný. Podľa mňa to majú len niektorí ľudia. Je však ťažké porovnať 
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vzťahy v týchto oblastiach. Je  úplne iné stáť na javisku, iné je tiež 
stáť pred kamerou, ale nemožno ich  špecificky rozlíšiť. Je to iné 
v mimike i výrazových črtách.  

 
Čomu sa ešte venujete okrem toho všetkého, ak vôbec máte 

nejaký čas navyše? 
 
Napríklad aj cesta sem je to pravé. Veľmi sa teším, že som tu, 

lebo teraz som asi v celom svojom živote najďalej na Slovensku. 
Doslova si užívam každé voľno, aj keď býva také polopracovné ako 
teraz, ale veľmi sa z neho teším. Ale je to milé, keď sa môžem občas 
len tak flákať, hoci je času málo. Väčšinou som hore na Kolibe alebo 
zavretá v divadle na Novej scéne, takže je to buď alebo.  

 
V ktorých predstaveniach a s ktorými hercami by ste si rada 

zahrali?  
Nikdy som nemala nejakú vysnívanú postavu, ktorú by som 

chcela veľmi hrať. No vždy sa mi páčila postava Baby v muzikáli 
Hriešny tanec a za túto úlohu som nesmierne vďačná. Je to možno 
ovplyvnené aj filmom, lebo on je moja srdcovka. Hráme veľa 
muzikálov z filmov, napr. aj Fontána pre Zuzanu a Hello, Dolly. 
Hriešny tanec som si videla najviac, tak preto. V podstate sa mi 
každá moja postava páči. Nie je nič také, čo by som nejak nechcela 
hrať. Herecké idoly nemám, takže ťažko povedať, s kým by som si 
zahrala. Asi s kýmkoľvek. 

 
     S ktorými hercami konkrétne zo sveta divadla či televízie sa 
vám hrá najlepšie, prípadne s ktorými najlepšie vychádzate? 

 Keď to mám takto zhodnotiť, tak so všetkými.  Snažím sa 
s každým nájsť nejakú spoločnú reč a nemáme spolu prečo bojovať. 
Pokiaľ dotyčná či dotyčný nebude bojovať so mnou, nemám dôvod 
ani ja s ním. Takže s každým prehodím to, čo chcem, to, čo chce on. 
Nechcem separovať ani to, či je niekto lepší alebo horší, alebo 
s ktorými  vychádzam najlepšie. 

 
Nie je to pre vás občas ťažké vyrovnať sa s faktom, že vás 

ľudia často dávajú do súvislosti len s tou seriálovou hrdinkou 
a nevedia, čo všetko je za tým? 

To je sila médií a sila televízneho denno-denného vysielania, 
takže to je zase o niečom inom. Na druhej strane to má dosť veľkú 
výhodu, lebo v podstate vďaka tomu seriálu môžem propagovať 
svoje roly v muzikáloch na Slovensku. Ľudia si tam povedia: „Á, to 
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je tá Angie z Paneláku a ona aj spieva. A v čom to spieva? V tomto. 
Poďme sa pozrieť.“ Hm, a tak máme diváka. Nie je to síce najlepší 
plán, ale funguje to takto. 

 
Môžete nám poodhaliť svoje najväčšie neresti alebo pikošky 

zo svojho súkromia? 
 
Možno ste už niekde počuli, že som miestami dosť naivná. Stále 

napr. verím, že dobro zvíťazí nad zlom, aj keď to, samozrejme, nie je 
vždy pravda, alebo málokedy je to tak. Niekedy sa človeku ublíži 
a trošku dlhšie to potom trvá, takže človek musí byť zásadne 
opatrnejší v niektorých veciach. Každý z nás raz dostane facku od 
života a učí sa na vlastných chybách. Dostala som ju tiež, 
a zavčasu! Či mediálne, ale ani na javisku nie som dokonalá. Tiež si 
občas kvôli tomu veľa pretrpím, ale človek sa tým učí. Mojou veľkou 
neresťou je tiež náladovosť. Som čistokrvný baran, takže u mňa je 
to vždy iné, zo sekundy na sekundu, ale dá sa to občas zhodiť na 
nejaké herecké maniere. Sama to neviem dostatočne posúdiť, som 
však ospravedlnená prívlastkom šibnutá herečka. 

 
Vravíte, že média vám dosť ublížili. Ako bojujete proti 

spomínaným mediálnym fámam či klebetám okolo vás? 
  
 Práve tam človek ani nemá čo riešiť, je na ľuďoch, či tomu 

uveria alebo nie. Ak sa však  do toho opriete a budete proti tomu 
bojovať, tým si ešte viac uškodíte. Niekedy to netreba riešiť, ale 
radšej to nechať tak. Väčšina ľudí tým klebetám, bohužiaľ, aj verí. 
Niekedy je dosť smutné a bolestivé, keď vás označia za tú, čo 
havarovala a nikoho pritom nezaujíma, že už robím muzikály osem 
rokov. Zabolí to cez umeleckú stránku alebo ľudskú, ale dá sa s tým 
žiť. Jednoducho sa s tým človek musí vyrovnať. 

 
Nechystáte sa v blízkej budúcnosti hrať v nejakom filme 

alebo v novom pripravovanom seriáli? 
  
S tým máme na Slovensku malý problém. Ešte sa veľa netočí, 

a preto sme vďační za každý   seriál a každý sitcom, ktorý tu je. Je 
super, keď môžeme mať  pôvodné slovenské vecičky. Už sa pomaly 
začína točiť, hoci sa o tom ešte veľa nehovorí. Takže ono to chce 
všetko čas. Nezáleží, samozrejme, odo mňa, ale od konkrétnych 
ponúk, takže vôbec sa tomu nebránim, Uvidíme, čo príde v novom 
roku. 
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Môžete nám prezradiť, ako sa bude vyvíjať vaša seriálová 
postava a samotný dej? 

Ha-ha. Nie ste prvá, ktorá sa ma na to pýta. Nemôžem to 
povedať, mám to, samozrejme napísané v zmluve ona mi to 
nepovoľuje. Takže, bohužiaľ, nedá sa. 

 
Kde sa chystáte tráviť tieto sviatky? 
Určite chcem byť doma, v rodných Malackách. Na Vianoce mám 

vlastne len tri dni voľna, ináč hrám každý večer. A dokonca som 
schytala aj Silvestra, takže začiatok nového roka privítam v divadle 
a oslávim niekde s kolegami, zatiaľ sa ešte neviem kde. V podstate 
ma to vôbec neprekvapilo, lebo hrám na každého Silvestra, takže 
som si už zvykla. 

 
Čo by ste chceli odkázať našim čitateľom a divákom, ktorí 

sledujú Panelák? 
Nech robia to, čo chcú robiť a hlavne to, čo vedia. Nech všetko 

robia s láskou, radosťou a predovšetkým s úsmevom na tvári. 
ooooo   Martina Štofková  ooooo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirka Partlová                                       Foto: ak 
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Uplynulý mesiac sme v CVČ začali zberom 

papiera, do ktorého sa zapojilo 63 detí, pedagógov 
a rodičov. Spoločne sme nazbierali 3170 kg 
papiera. Chvályhodné je to, že aj napriek 
chladnému decembrovému počasiu bola druhá 
časť zberu úspešná. Keď v prvej časti zvíťazila 
Súkromná základná škola (SZŠ),v druhej časti 
úspechy žala ZŠ. Papier nazbierali takto: ZŠ 1716 
kg a SZŠ 1354 kg. Najlepší jedinci, ktorí nazberali 

nad 100 kg sú: 1. 666 kg Diana Tomková - 2.A ZŠ, 2. 500 kg Michal 
a Roman Pavlíkovci - 2.A ZŠ, 3. 220 kg Tomáš Pankuch -1.A SZŠ, 4. 135 
kg Anna Mária Miheličová - 4.A SZŠ, 5. 133 kg Simona Brenišinová – 3.B 
ZŠ, 6. 123 kg Marián Jadlovský – 3.A. SZŠ. Víťazi obidvoch kôl si touto 
činnosťou vyslúžili výlety do niektorej kultúrno-historickej pamiatky nášho 
regiónu, ktoré zrealizujeme v jarnom,  teda teplejšom období. Najlepší 
jedinci získali pekné vecné ceny a všetci zberači sladké odmeny. Oceňovať 
sme sa rozhodli nie na Mikuláša (ako po iné roky na základe našich 
skúsenosti sme to uznali za lepšie), ale na Vianočnej besiedke CVČ, kde 
sme pre deti pripravili aj pekný program. A čo sa týka besiedky,  tak v 
tomto peknom programe vystúpili mažoretky a  spevácky súbor zo Svidníka 
aj deti divadielka KukáDko. Ocenení, ktorí sa nezúčastnili na tomto 
programe a nevyzdvihli si ceny, môžu si prísť po prázdninách do CVČ, kde 
im ich odovzdáme.  Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí starostlivo 
odkladajú počas roka papier a pri vyhlásení zberu takto pomáhajú svojim 
deťom a vnúčatám. Naše poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí spolu 
s deťmi papier na skládku po vyučovaní nosili. Teraz už im len ostáva  
spoločný výber  zaujímavej lokality, aby sme sa vybrali na sľúbené výlety. 

Ďalším už tradičným podujatím je program s názvom Vitaj Mikuláš. 
Mikuláš so svojou družinou,  anjelikom a čertom, najprv navštívili deti 
v Regionálnom stredisku pri Špeciálnej Základnej škole v Giraltovciach. 
Potom prišli k rómskym deťom v MŠ a potom všetky ročníky ZŠ v dolnom 
pavilóne C. 

Odtiaľ sme sa presunuli do DSS, kde sme ležiace deti navštívili v izbách 
a ostatné spoločne v telocvični, tie si aj s mikulášskou družinou spoločne 
zatancovali. Primátor mesta  Ján Rubis s Mikulášom odovzdali klientom 
domova nový výkonný počítač. V Súkromnej základnej škole nás už  
netrpezlivo čakali a tiež pekným programom privítali všetky tri ročníky 
žiakov. Naša cesta viedla do horného pavilónu ZŠ k rómskym deťom 
v nultých ročníkoch. Odtiaľ sa znovu, rozdávajúc sladkosti po meste, 
presunula mikulášska skupina do Špeciálnej základnej školy. Aj tu mali 
rómske deti v každej triede pripravený program pre Mikuláša.  Po menšej 
prestávke sa potom s mikulášskym programom predstavili na námestí a po 
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jeho ukončení navštívil Mikuláš tie domácnosti s malými deťmi, ktoré si ho 
objednali. 

Náš druhý Mikuláš navštevoval aj MŠ a ZŠ vo Svidníku. Navštívil aj 
chorých v nemocnici, ktorým to zaiste dobre padlo, veď aspoň na chvíľku 
zabudnú na svoje bolesti a môžu sa potešiť z pekného slova a darčekov. 

Silový päťboj sme usporiadali 8. decembra. Súťažiaci zápolili pod 
pozorným dohľadom trénera Michala Berežňáka. Tento amatérsky trojbojár 
sa tesne pred súťažou vrátil z Majstrovstiev sveta profesionálov v silovom 
trojboji zo Spojených štátov amerických s krásnou striebornou medailou, ku 
ktorej mu srdečne blahoželáme. Takýto tréner - víťaz (na mnohých 
súťažiach) veľmi inšpiruje mladých chlapcov k zdravému využívaniu 
voľného času, teda športovaniu a pre nás je výhodné, že pracuje aj 
v našom centre. Víťazi našej súťaže sa potešili nielen pekným cenám, ale 
aj spoločným fotom s medzinárodným víťazom (ich foto je na webovej 
stránke CVČ). 

Tento deň naši mladí divadelníci účinkovali so svojím programom 
a Miklovcami v MAX-e v Prešove a  vzápätí, 9. decembra vystúpilo 
KukáDko v Stropkove. 

Oddychovým, ale zároveň aj pekným a hodnotným programom sa pre 
nás stala Ľadová revue v Košiciach, na ktorej sa zúčastnil  plný autobus 
našich deti. Podujatie sa všetkým veľmi páčilo a tešilo ich, že CVČ sa 
podarilo zabezpečiť na neho vstupenky. 

Žiaci štvrtých ročníkov zo šiestich ZŠ nášho regiónu sa zapojili do 
dlhoročnej súťaže Rastlinky a zvieratká, ktorej prvé kolo sme uskutočnili  
12. decembra. Po traja súťažiaci zápolili v poznávaní drevín pod názvom 
Farebný les v štyroch oblastiach,  a to test, poznávanie, popis a herbár. 
Test súťaže bol pre mnohých náročný skladal sa z piatich odvetví - 
botanika, ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a ekológia, poskytla 
nám ho základná organizácia (ZO) Zväzu záhradkárov, ktorí  pre našich 
súťažiacich zabezpečili aj pekné vecné ceny. Súťaži predchádzala aj 
exkurzia do Botanickej záhrady v Košiciach a mnohí mohli čerpať poznatky  
na odpovede z nej. Porotkyne,  Alenka Kmecová, predsedníčka giraltovskej 
ZO Zväzu záhradkárov a  Eva Michalková z CVČ mali plné ruky práce a po 
vyhodnotení sa súťažiaci umiestnili takto: 

1. Včielky - ZŠ Želmanovce. 
2. Zvončeky - ZŠ Marhaň.  
3. Múdre sovy - ZŠ Kračúnovce. 
Do súťaže sa zapojili aj ZŠ Okruhlé, Giraltovce a Kalnište, ktoré môžu 

umiestnenie v budúcich dvoch kolách zmeniť a zabojovať o celkového 
víťaza tejto prírodovednej súťaže. 

Aj počas decembra sa priaznivci hokeja zúčastnili  na niekoľkých 
zápasoch v Košiciach a môžu sa na nich znova zúčastniť aj v tomto 
mesiaci. Prehľad a ponuku nájdete na webovej stránke www.cvcgir.edu.sk  
a plagátoch CVČ.  

Po prázdninách čakajú na deti a mládež rôzne podujatia, na ktorých ste 
všetci srdečne vítaní.                                     ooooo   Zamestnanci CVČ 

http://www.cvcgir.edu.sk
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Prežili sme Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc a starší z nás 

potrebujú  teplo Vianoc oveľa viac. Primátor mesta Ján Rubis na to 
nezabúda. A tak v závere roka pozval 28 dôchodcov, ktorí sa dožili 
v tomto roku okrúhleho jubileá  60, 70, 80 rokov do obradnej siene. 
Prišli radi, v očiach im blikali svetielka a milo sa usmievali. 
Každému dobre padne, ak sa na neho nezabudne. Tešili sa milým 
slovám, podaniam ruky, oceneniam aj malým darčekom, prežili 
pekné popoludnie. Posedenie obohatili kultúrnym programom žiaci 
zo  Základnej školy z nášho mesta pod vedením učiteliek Táne 
Sabolovej a Moniky Mihálikovej. Starkých to určite dlho bude tešiť. 
Je dobré ak sú takéto akcie a ak prinášajú ľuďom potešenie, lebo 
práve o tom je život človeka. 

Po skončení slávnostnej časti primátor Ján Rubis a viceprimátor 
Ladislav Tomko rozprávali s prítomnými o akciách, ktoré sa v meste 
urobili a čo nás v najbližšej budúcnosti ešte  čaká. 

ooooo (r) 
 
 
 
 
 
Promenáda Vianoc na javisku v podaní žiakov a pedagógov 

Základnej umeleckej školy 
 
Deň mláďatiek, 28. december 2008, mohli Giraltovčania 

a návštevníci popoludní prežiť v radostnej atmosfére kultúrneho 
sviatku Základnej umeleckej školy (ZUŠ), ktorým je Vianočný 
koncert. Zhruba od 90-eho roku minulého storočia koncert 
každý druhý rok pripravia pedagógovia so svojim žiakmi pre 
verejnosť. A tá je veru nielen vďačná za hodnotný kultúrny 
zážitok, ale aj chtivá  podobných podujatí z dielne giraltovskej 
ZUŠ-ky. Ani tentokrát si diváci nenechali koncert len tak újsť. 
Sála Kultúrneho domu praskala vo švíkoch a mnohí sklamane 
museli odísť. Viac ako 600 divákov vychádzalo po predstavení 
rozžiarení, ale so spokojnosťou nad výkonmi účinkujúcich.  

Koncert pod názvom Vianoce v Európe v sprievode školského 
orchestra spevom otvorili Jaroslav Micenko a Tamara 
Tchuriková. Vzápätí nasledovalo pásmo trinástich kolied 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

35

z trinástich krajín Európy. Pozoruhodnosťou tohto pásma sa 
stali slovenské verzie, nádherne korešpondujúce s hudbou. Ako 
sme sa dozvedeli neskôr z úst autorky scenára  Ivety Zajacovej, 
zostavili ich sami z českých prekladov. Záverečných päť kolied 
vybrali zo Slovenska a zneli nádherne. Ľudovú hudbu viedol 
riaditeľ ZUŠ Peter Zajac. 

Leit motiv Vianoc a zimy sa niesol celým podujatím. Prispeli 
k nemu tancom aj Svätojánske mušky pod vedením učiteľky 
z tanečného odboru Evy Dávidovej, či žiaci literárno -
dramatického odboru rozprávkou Ukradnuté Vianoce, ktorú 
s nimi pripravila Viktória Baranová. 
Ďalšej časti koncertu sa ujal školský orchester pod vedením 

Barnabáša Hangonyiho. Predstavili sa skladbou Norberta 
Bodnára My Christmas (Moje Vianoce). Školský orchester 
sprevádzal aj Tamaru Dikyovú, ktorá zaspievala známu pieseň 
Ave, Maria. 

Akordeónový orchester priviedla na scénu Inga Michalková. 
V Alžbetinskej serenáde od Ronalda Bingeho akordeonistov 
doplnila hrou na husle Dominika Bília, v skladbe Georga 
Friedricha Händla s názvom Largo na saxofón hrala Michaela 
Rejdovjanová. Akordeónový orchester sa s divákmi rozlúčil 
skladbou Edvarda Hagerupa Griega s názvom Nórsky tanec. 

Mária Urbanová si podriadila pod vedenie spevácky zbor 
v skladbe Jazzová omša od Boba Chilcotta. Audiemus v podaní 
speváckeho zboru doplnil tanec.  

V záverečných častiach si diváci vypočuli známu skladbu Sen 
o Vánocích (pôvodne v podaní Karla Gotta). Tentokrát ju 
zaspieval Peter Cyprich a sprevádzal ho školský orchester. 
V predposlednom bode bohatého programu opäť dostal priestor 
talentovaný spevák J. Micenko, ktorý zaspieval Vianočnú 
baladu.  

Scéna sa zaplnila úplne na záver zboristami a sólistkami 
Mariannou Štefánikovou a Silviou Baranovou. Školský 
orcherster ich sprevádzal a oni  zaspievali pieseň Šťastné 
Vianoce a nový rok.  

Do programu prispeli Jana Koreňová, ktorá viedla spevácku 
skupinu,  zároveň aj ako sólistka. Poďakovanie z úst riaditeľa 
ZUŠ P. Zajaca si vypočul aj sólista Peter Cyprich. Scénu na 
Vianočný koncert pripravili žiaci výtvarného odboru pod vedením 
Beáty  Daňkovej. Riaditeľ, ktorý  sa  ujal  záverečného  slova, po- 
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ďakovaniami nešetril. Spomenul aj to, že do koncertu prispeli aj 
bývalí žiaci giraltovskej ZUŠ-ky. Úprimné poďakovanie Petra 
Zajaca a jeho zverencov patrili primátorovi mesta Janovi 
Rubisovi, osvetľovačovi, zvukárovi Róbertovi Koreňovi 
a pochopiteľne všetkým divákom, ktorí atmosféru koncertu 
dotvárali.  

Účinkujúci nám  odkázali: „Želaj si, čo máš tak rád.“ 
Vidiac sklamaných divákov, ktorí sa do sály nezmestili, 

spotených ľudí, ktorí zo sály vychádzali, či deti, ktoré pobiehali 
pomedzi tlačiacich sa dospelákov a navzájom sa vyrušovali, 
spýtali sme sa, či by sa predsa nedalo koncert rozdeliť na dve 
predstavenia, povedzme aj v jeden deň. Iveta Zajacová, ktorá 
stála pri zrode vianočných koncertov a celom 20-ročnom 
úspešnom fungovaní giraltovskej ZUŠ-ky, nám odpovedala: 
„Koncert rozdeliť  pre deti a pre dospelých zvlášť v žiadnom 
prípade nemôžeme. Chodia k nám deti zo širokého okolia 
Giraltoviec, ktorým posledné autobusové spoje odchádzajú 
okolo 17. hodiny. Aj pri vyučovaní sa musíme zmestiť len do 
troch až štyroch popoludňajších hodín, kedy k nám žiaci 
prídu a vzápätí sa ponáhľajú na autobus. Urobiť koncert 
popoludní pre deti a večer pre dospelých by nám veľmi 
skomplikoval problém ako dopraviť deti po 19. hodine 
domov.“ 

Dúfajme, že predsa len riešenie sa nájde a najbližší koncert 
o dva roky si budeme môcť vychutnať tak, ako sa na hodnotné 
kultúrne podujatie patrí. Pani Zajacová nám prezradila, že 
príprava takéhoto podujatia trvá asi 4 mesiace. Aj tohotoročný 
pripravovali už od začiatku školského roka. „Treba sa nad tým 
zamýšľať už od septembra,“ vravela I. Zajacová, „a teraz sme 
skúšali už každý deň.“     

Nenechali sme sa len tak odbiť bez prísľubu a podarilo sa 
nám doslova vypátrať, že ľudová hudba, ktorú je srdcovkou pána 
riaditeľa pripravuje vydanie prvého cédéčka. „A čo tak, pani 
Zajacová, pripraviť krst cedéčka na amfiteátri?“ spýtali sme sa. 

„Nebránime sa, možno sa stretneme nielen záverom tohto 
kalendárneho, ale aj záverom tohto školského roka.“ 
neodolala nášmu nátlaku I. Zajacová. 

Nuž, berieme vás za slovo...  
 ooooo  Emília Filová 
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Rýchlo plynúci čas nás opäť posunul do najkrajšieho obdobia roka, do 

Vianoc. 
Vianoce – čas, kedy každý z nás prežíva neopakovateľnú jedinečnú 

atmosféru. 
Všetci sa snažíme byť prívetivejšími a láskavejšími v zosobnenej štedrosti, 

ľudskosti a človečenskej blízkosti. Skoro s určitosťou môžeme povedať, že 
vianočné sviatky sú pre nás obdobím príjemného očakávania, peknej 
spomienky, každý z nás má pre svojich blízkych srdečný vinš a pre seba 
novoročné predsavzatie. 

Vianoce – to je pre každého iný pocit, iná predstava, iná forma a spôsob 
ich sprítomnenia. 

Vianočný expres dorazil do cieľovej stanice. Už máme nakúpené, navarené 
aj napečené. 

Dokonca aj štedrý večer je za nami, darčeky sú rozdané aj rozbalené. 
Jeden vianočný darček však zostal nerozbalený. Nie je v ňom sveter, 

čiapka ani šál, ktorý by nás mal v zime zahriať. My vám chceme darovať niečo, 
čo vás bude hriať na duši – krásne slovo, nezabudnuteľné vianočné melódie, 
nádherný spev, čaro rozprávky, ladnosť a nežnosť tanečného pohybu, to 
všetko zabalené do vianočnej atmosféry. 

Áno, naším darčekom pre vás je vianočný koncert pod názvom Vianoce 
v Európe, ktorý pripravili učitelia a žiaci ZUŠ pod vedením Ivety Zajacovej,  
autorky scenára a réžie. 

V prvej časti koncertu sa predstavila Detská ľudová hudba, ktorú vedie 
Peter Zajac, spevácka skupina pod vedením Jany Koreňovej a protagonisti 
Tamara Tchuríková, Jaroslav Micenko a Jana Koreňová, ktorí sa stali 
sprievodcami po štátoch Európy a priblížili ich vianočné zvyky, tradície 
a národnú kultúru. 

Na koncerte sa predstavil školský orchester, ktorý dirigoval pán Barnabáš 
Hangonyi, akordeónový orchester so sólistami Dominikou Bílou a Michaelou 
Rejdovjanovou, ktorých viedla Ingrid Michalková a spevácky zbor pod vedením 
Márie Urbanovej. Žiačky tanečného odboru v pestrých kostýmoch a s 
nápaditými choreografiami Evy Davidovej sú neodmysliteľnou súčasťou 
každého koncertu. Žiakom literárno-dramatického odboru  sa v ich predstavení 
podarilo nájsť škriatka, ktorý chcel zrušiť Vianoce. Obdiv si vyslúžili vystúpenia  
sólistov Tamary Dikyovej, Petra Cypricha, Marianny Štefaníkovej a Silvie 
Baranovej. Nezabudnuteľnú atmosféru koncertu pomohol technickým 
zabezpečením, ozvučením a osvetlením vyčariť Róbert Koreň. 

Sme radi, že úsilie  a snaha obdarovať vás originálnym darčekom vyšla 
a želáme vám, aby ste dokázali dať svojim blízkym niečo, na čo nikdy 
nezabudnú. 

Dokonalý dar je taký, ktorý sa dotkne srdca rovnako, ako pravé Vianoce. 
Prajeme vám, aby ste mali Vianoce po celý nový rok 2009.  

ooooo   (bd)  ooooo 
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Workshop s názvom Latino dance zorganizovala Základná 

umelecká škola v Giraltovciach pre všetkých tancachtivých, ktorí už 
podľahli čaru a kráse latino rytmov, ako aj pre tých, ktorí zatiaľ 
nemajú skúsenosti s tancom, ale majú chuť a odhodlanie sa niečo 
naučiť. 

Tanečné kurzy sa konali v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorila 
učiteľka tanca Julieta Marina Arroyo, pochádzajúca z Argentíny. 

Počas troch decembrových víkendov sa účastníci tanečného 
workshopu naučili, pod vedením profesionálnej inštruktorky 
Juliety, základy latinskoamerických tancov. Niektoré z nich sú 
zaradené medzi súťažné spoločenské tance. 

Salsa je jedným z nich a práve ňou sa workshop začínal. Salsa je 
zmesou afro-karibských rytmov. Podľa niektorých je to kubánsky 
tanec, iní tvrdia, že pochádza z Portorika. To však nič nemení na 
fakte, že tento tanec účastníkov kurzu zaujal a zrazu sme 
v tanečnej sále videli dav mladých ľudí, ktorí vlnili bokmi v afro-
karibskom rytme a s úsmevom na tvári vytvárali družnú atmosféru. 
To je salsa! 

Druhým tancom, jedným z najstarších tancov v oblasti Karibiku, 
je merengue. Pre tento tanec je typický kĺzavý krok, pri ktorom sa 
váha tela prenáša striedavo z pravej nohy na ľavú. 

Tanečnou sálou zaznel aj rock and roll, pri ktorom sa ukázala 
fyzická kondícia jednotlivých tanečníkov. Nasledovala bachata 
a program  zvaný Dance Now. 

Workshop začínal nácvikom základných krokov, správneho 
držania tela,  točenia a tancovania v pároch. Toto všetko využili 
tanečníci pri spoločných choreografiách, ktorými sa predviedli 
v závere tanečného kurzu. 

Pred nami je obdobie plesov a decembrový tanečný workshop sa 
stal skvelou prípravou na plesovú sezónu 2009. 

Poďakovanie patrí šarmantnej, profesionálnej, temperamentnej 
a veľmi sympatickej inštruktorke Juliete Marine Arroyo, ktorá 
dokázala zaujať takmer  stovku mladých ľudí a vzbudiť u nich 
záujem o tieto, pre nás ešte, exotické tance. 

 
ooooo   (bd)  ooooo 
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Zábery z workshopu                                                       Foto: Beáta Daňková 
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Spomeňme si, priatelia, na zrýchlené tempo v predvianočnom 

zhone. Napriek všetkému škaredému,  čo najkrajšie sviatky v roku 
so sebou prinášajú, objavujú sa v ich eufórií aj skutočné perly, 
ktoré si vieme a chceme pripraviť, navzájom sa nimi potešiť a 
pripomenúť si, že nielen chlebom je človek živý a že aj Vianoce sú 
najmä o daroch duchovných. 

Pondelok 15. decembra si vybrali giraltovskí školáci zo Základnej 
školy za deň konania 8. ročníka  Vianočnej akadémie. V podvečer 
obsadili sálu Kultúrneho domu, zaplnili javisko aj hľadisko. 
Tohtoročnú vianočnú akadémiu pripravili tretiaci z I. stupňa a 
siedmaci z II. stupňa ZŠ. Pod vedením učiteliek Janky Čelárovej, 
Martiny Čižekovej, Silvie Goliášovej, Kataríny Hlibokej, Moniky 
Michlíkovej a Tatiany Sabolovej sa v rôznych javiskových formách 
predstavilo 60 tretiakov a 53 siedmakov. Milým prejavom 
v temperamentných tancoch  s príťažlivou scénou prispeli aj 
vychovávatelia so svojimi chovancami z giraltovského Domova 
sociálnych služieb. 

Akadémiu zhodnotila zástupkyňa riaditeľa Mária Štefániková, 
ktorá na otázku, prečo vystupovali len tretiaci a siedmaci 
odpovedala: 

„Skúšali sme aj podujatia podobného charakteru so všetkými 
žiakmi, ale neujali sa pre prílišnú zdĺhavosť. Okrem toho sa 
objavovali vždy len tí najlepší, skúsení a osvedčení účinkujúci 
spomedzi žiakov. Chceme a dávame priestor pre všetkých 
žiakov, aj keď vystúpia len raz na vianočnej akadémii 
a podujatie má nižšiu kvalitu. Rodičia tento prístup prijali, 
tešia sa, že uvidia aj svoje, povedzme, menej nadané dieťa. 
Dokazujeme im, že  nie je odstrkované do kúta.“ 

Vianoce sa vždy spájajú s tradíciami našich  predkov. Zanechali 
nám a my od nich preberáme piesne, hry, zvyky, obyčaje a napriek 
úplne inej dobe sa aspoň na chvíľu chceme vžiť do  chvíľ, keď oni, 
v materiálnej skromnosti, ale v oveľa bohatšej atmosfére, Vianoce 
prežívali. Preto nečudo, že M. Štefániková vravela: „ K tradíciám sa 
vždy a radi vraciame. Aj teraz sme ich na verejnosti v podaní 
našich žiakov prezentovali: piesňami a básňami s vianočným 
podtónom, prestretým štedrovečerným stolom aj stromčekom 
na scéne. Z vystúpení vyžaroval odkaz, že narodený Ježiš je 
najväčším darom pre ľudstvo, aj keď v súčasnosti pod darmi si 
predstavujeme najmä bohaté stoly a honosné dary pre seba od 
najbližších.“               ooooo   (ef) 
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Vážení čitatelia, 
 
ponúkame vám literárne práce, zaradené do Vianočného projektu 

Rádia Slovensko, realizovaného od 11. do 26. decembra 2008. 
Študentky giraltovského Gymnázia,  pod vedením učiteliek  Blanky 
Vaľovskej a Marty Lehetovej,  sa do projektu zapojili svojimi prácami 
na vopred určenú tému: „Keď svietia všetky hviezdy“. 

Gymnázium Giraltovce (kpš) 
 
 

 
 

Sobota, ale nie obyčajná. Čarovná. A prečo? Dnes je 
trinásty december. Na stole horela adventná sviečka a moja 
sesternica Lucka oslavovala meniny aj narodeniny. My dve 
sme najlepšie kámošky. Máme spoločné  tajomstvá a máme aj 
utajené miesto.  

Aj dnes sme sedeli na našom tajnom mieste,  na orechu.  
Aj keď to  tajné miesto už dávno nie je utajené, lebo sa 
odtajilo, keď z neho opadalo lístie, a ukázalo, kto sa v jeho 
korune schováva. Stmievalo sa. Vietor fúkal a zhadzoval 
posledné jablká z jablone. Zozimilo sa, až mysleli sme, že nás  
vietor zhodí tiež, ale nezhodil.  

„Keby konečne nasnežilo! Taká zima, nezima. Bez snehu to 
nie je ono,“ hovorila  Lucka. 

 „Aj Mikuláš bol bez snehu. Ešte dve soboty a budú 
Vianoce a ono vôbec nesneží. Vieš o tom, že náš ocko nebude 
na Vianoce doma? Musí ostať v Škótsku v práci, ak ju nechce 
stratiť. Možno by mohol prísť aspoň na jeden deň, ale letenky 
sú na Vianoce najdrahšie. Nie je to hlúposť? Vtedy by mali byť 
najlacnejšie, aby všetci ľudia mohli byť pohromade.“ Lucka 
ma aj tak nepočúvala. A možno počúvala. Neviem.  

„Tvoj ocko sa po Vianociach vráti a určite ti donesie aj 
darčeky a pôjdete na lyžovačku alebo sánkovačku. Ale môj sa 
už nikdy nevráti, “ povedala a zamávala smerom ku kostolu. 
Od cintorína kráčala jej mamka. Bola zapáliť sviečku na hrobe 
ich ocka. Potom Lucka zoskočila zo stromu a urobila mlynské 
kolo. Urobila som to tiež. 

„Ja nemôžem byť smutná a ani nechcem, lebo by som 
musela byť smutná stále. A ja chcem byť veselá a na Vianoce 
najviac, lebo ja sa na Vianoce teším. Veľmi.“  Sadli sme si na 
hojdačku v záhrade. Boli  sme  ticho, štípal  nás mráz a hojdal 
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vietor. Vedela som, prečo sa Lucka na Vianoce doma tak teší, 
lebo svoje prvé Vianoce strávila v nemocnici. Bola malé 
bábätko a museli ju operovať. Všetci boli doma, ale veľa detí 
bolo v nemocnici a Lucka tiež. Doma sa najprv tešili, že sa im 
narodilo dievčatko, a potom smútili, lebo dievčatko nemôže 
normálne papkať a má  problém s bruškom. Z prešovskej 
nemocnice ju previezli do Košíc. Jej mamku poslali domov. 
A tak bola Luckina mamka doma aj so svojím manželom 
a synčekom Radkom, ktorý vtedy vôbec nevedel, prečo jeho 
malá sestrička nie je doma a prečo ju nemôže  vidieť. Na 
Štefana teta odišla za Luckou do nemocnice. Z Košíc ich 
odviezli do Bratislavy. Domov sa vrátili, keď sa topil sneh 
a Radko už poznal všetky písmenká. Napísal svoj prvý list 
môjmu bratovi a my sme sa šli na Lucku pozrieť. Neviem, ako 
vtedy vyzerala, lebo som bola tiež veľmi malá. Teraz je takmer 
ako ja. Ale ona si narozdiel odo mňa musí  dávať pozor na to, 
čo zje, a nesmie si namáhať bruško. Aj tak sa stále na Vianoce  
preje s koláčmi. 

„Dievčatá, poďte dnu, lebo zamrznete,“  volali naše mamky. 
„Ešte chvíľku,“ povedali sme spoločne a usmiali  sa na 

seba.  
„Môj  bratranec Marek bude na Vianoce tiež bez ocka. Ale 

len na jeden deň. Jeho rodičia sa tohto roku rozviedli.“ 
 „Tí dospelí sú niekedy zvláštni... Aj moji rodičia sa chceli 

rozviesť. A keď ocko ochorel, chceli všetko zmeniť, ale už to 
nestihli,“ hovorí Lucka. 

Pouličné lampy sa rozsvietili a v ich svetle bolo vidieť, ako 
niečo poletuje vo vzduchu.  

„Sneží!“ zvolali sme spoločne. 
Svet je taký krásny, keď sneží. Keď môžem chytať vločky do 

dlane. A je fakt super, keď sa môžeme tešiť na to, že budú 
Vianoce a že príde..., aj keď to nebude práve vtedy, keď po 
tom najviac túžime. 

Aj napriek tomu všetkému som šťastná, lebo hviezdy 
mojich najbližších svietia, aj keď každá na inom mieste. 
 
 

Janka Andrijková 
Gymnázium Giraltovce, sekunda 
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Daruj lásku, daruj úsmev, 
veď najkrajšie je mať 

lásku svojich blízkych 
a vidieť, ako im úsmev 

na perách žiari ako 
na nebi hviezdičky.  

 
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne. 

Radostné, pokojné, bohaté, čarovné, láskyplné... Iba Vianoce 
majú toľko krásnych prívlastkov. Prinášajú teplo domova 
a radosť, ale i chlad, smútok a bolesť zo samoty. Cez Vianoce 
sa v srdciach ľudí rodí pokoj a láska, ale mnohí pociťujú práve 
beznádej a bezmocnosť.  

Jedného dňa som sa zobudila do krásneho zasneženého 
rána. Môj pohľad hneď zamieril na vianočný kalendár, 
v ktorom som odškrtávala dni do Vianoc. Veľkými číslicami 
tam svietilo číslo 24. Bola som ešte ospalá a očami som len 
striedmo vnímala vonkajšok. Odtiahla som záves a vonku som 
uvidela plno „práškového cukru“, ktorý moje oči hneď 
rozjasnil. O pár hodín vyšlo zubaté slniečko. Vyzeralo to, 
akoby na snehu tancovali rozbité škrupinky starých 
vianočných gúľ. S bratom som sa vybrala vonku. Cesta bola 
šmykľavá, dalo sa na nej šmýkať ako na klzisku. Čoskoro sme 
sa vrátili dnu, pretože nosy sme mali červené ako klauni 
a potrebovali sme sa ohriať teplým čajom. Mamka nás 
zavolala, aby sme jej pomohli s prípravou štedrovečernej 
večere. Prestreli sme na stôl. Zapli sme vianočné koledy a tým 
sme vlastne dotvorili tú krásnu atmosféru Vianoc. Do okna 
nám hľadeli hviezdičky. Tým hviezdičkovským okom akoby sa 
nám prihovárali a priali dobrú chuť. Už sme sa chystali 
zasadnúť okolo stola, keď zrazu zazvonil zvonček. Prekvapene 
sme sa pozreli jeden na druhého. Kto to môže byť v takýto 
sviatočný večer? Veď nikoho sme nečakali! Otec podišiel 
k dverám a otvoril ich. Vo dverách stála stará žena ľahko 
oblečená a uzimená. Prosila o trochu jedla a o nepotrebné 
šatstvo. Otec ju pozval dnu. V takýto vianočný a pokojný večer  
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sa predsa nepatrí odohnať ľudí od dverí. Kde sa zmestia 
štyria,  zmestí  sa  aj  piaty.  Stará  Rómka  si  sadla  k  stolu.  
Prežehnala sa a hltavo začala jesť. Z taniera všetko rýchlo 
zmizlo. Vstala od stola, srdečne poďakovala a poberala sa 
preč. Mamka ju nepustila s prázdnymi rukami. Nabalila jej 
koláčikov, jedla a ako darček jej poskytla svoj starý kabát, do 
ktorého sa už nezmestila. Rómke zažiarili očká. V tej chvíli sa 
podobali rozžiareným hviezdičkám svietiacim na nebeskej 
oblohe. Odišla spokojná, aj keď netuším, kde zložila svoje 
staré údy. Mamka sa usmievala. Zo srdca jej želala, aby jej 
hviezdičky svietili stále a aby aspoň trochu pocítila teplo 
rodiny. Premiestnili sme sa k stromčeku. Pod ním sa ukrývali 
darčeky. Vrhli sme sa na ne... 

Neskoro večer, poriadne unavená a plná dojmov z krásneho 
večera, som si ľahla do postele. Spánok nie a nie sadnúť na 
moje oči. Vstala som a podišla k oknu pokochať sa tou 
nočnou krásou. Pri pohľade na nebo preplnené hviezdami sa 
mi zakrútila hlava. Sledovala som ich tanec na nočnej oblohe. 
Šantili, spúšťali sa mliečnou dráhou ako po šmýkačke. 
Predstavovala som si, že sa menia na svetelné lúče a vnikajú 
do sŕdc ľudí, ako keď sa v hustej hmle zapália plamienky 
sviečok. V očiach sa mi vynoril obraz starej Rómky, ktorej 
ruku k nášmu zvončeku určite viedla jedna z týchto 
rozšantených hviezdičiek, akoby jej hovorila, že v našom 
príbytku nájde porozumenie a ľudské teplo. Zrazu som na 
oblohe zazrela padajúcu hviezdu. Spomenula som si na 
mamkine slová, že v takejto chvíli mám vysloviť nejaké 
želanie. A čo som si priala? Priniesť viac tepla tam, kde vládne 
chlad, viac radosti, kde prevažuje smútok, viac lásky, kde 
panuje nenávisť. Nie však iba počas sviatočných dní, ale aj 
počas celého roka. Nech tie hviezdičky sa stanú svetlom pre 
každého z nás a pri pohľade na ne nech všetci spievajú od 
šťastia. 
 
 

Nikola Juríková 
Gymnázium Giraltovce, tercia 
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Žiaci Gymnázia v Giraltovciach pod vedením svojich 
učiteľov slovenského jazyka a literatúry sa pravidelne 
a každoročne zúčastňujú rôznych literárnych súťaží, 
v ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky. Dokazujú to 
aj tohtoročné umiestnenia žiakov osemročného 
gymnázia v literárnej vlastnej tvorbe, ktoré dosiahli pod 
vedením Marty Lehetovej. 

 
V 7. ročníku celoslovenskej  autorskej literárnej 

súťaže Gerbócova literárna Snina získali žiaci 
osemročného gymnázia nasledujúce ocenenia: 

 
Lívia Staškovičová - kvinta  

– kategória B – 3. miesto za poéziu 
Miroslava Molitorisová - kvinta  

– kategória B – čestné uznanie za poéziu. 
 
V 2. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže 

Timravina studnička, ktorej vyhlasovateľom je mesto 
Lučenec, obsadil: 

 
Kevin Kaščák, žiak primy osemročného 

gymnázia, v 1. kategórii 3. miesto za prózu. 
 
 
 

          Gymnázium Giraltovce 
        (kpš) 
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SAD Prešov, a.s. zabezpečuje základnú dopravnú 
obslužnosť v spádovej oblasti mesta Giraltovce. Popri nej je 
realizovaná cez mesto Giraltovce diaľková a medzinárodná 
doprava s orientáciou hlavne do Košíc a Českej republiky. 

V spolupráci s mestom Giraltovce SAD Prešov, a.s. 
vybudovala nové nástupištia na autobusovej stanici, ktoré 
majú zlepšiť kultúru cestovania autobusmi  pravidelných 
liniek. Zmenila sa aj orientácia pohybu autobusov. 
Autobusová stanica sa funkčne prerozdelila. Severná časť je 
určená na parkovanie autobusov, východná na vystupovanie, 
na západnej sú osadené nástupišťa a v južnej časti je vjazd 
a výjazd autobusov.  Uzatvoril sa severný vjazd na stanicu, 
čím sa výrazne obmedzil prejazd a parkovanie automobilov, 
hlavne kamiónov na autobusovej stanici, čo vytváralo krízové 
strety s autobusmi a cestujúcou verejnosťou. Stanovišťa 
autobusov sú v zásade smerovo orientované nasledovne: 
ü stanovište č. 1 - Praha, Bratislava, Košice, Prešov,  
ü stanovište č. 2 - Štefurov,  Domaša, Svidník, 

Stropkov, Medzilaborce, Vyšný Komárnik, 
ü stanovište č. 3 - Vranov, Kobylnice, Hanušovce, 

Babie, 
ü stanovište č. 4 - Bardejov,  Bardejovské Kúpele, 

Lopuchov, Raslavice, 
ü stanovište č. 5 - Prešov, Kalnište, Dukovce, Železník. 
V novovybudovaných priestoroch je umiestnená predajňa 

cestovných lístkov a informácie a pre zlepšenie práce vodičov 
autobusov je tam ak krátkodobá odpočiváreň. 

SAD Prešov, a.s. v predajni cestovných lístkov zabezpečuje: 
• predaj cestovných lístkov na vnútroštátne a 

medzinárodné linky, 
• predaj leteniek, 
• predaj a nabíjanie dopravných čipových kariet, 
• informácie o cestovných poriadkoch. 
Pre pohyb cestujúcej verejnosti je vybudovaný prístupový 

chodník a kryté nástupište, čím sa má zamedziť stretu 
cestujúcich s autobusmi. Výstupište je umiestnené vo 
východnej časti stanice (pri ceste smer Svidník). Dve 
výstupišťa   sú   predpokladom   pre   plynulé   vystupovanie 
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prichádzajúcich cestujúcich. Počas plnej prevádzky (po 
dokončení opráv cesty 1/73 smerom na Svidník) na základe 
prevádzkových skúsenosti sa dá pristúpiť k ďalšej 
optimalizácii nástupných a výstupných priestorov. 

Aj napriek snahe okamžite informovať o cestovných  
a iných dopravných aktualitách, dochádza od časti obyvateľov 
k poškodzovaniu informačných tabúľ, vývesných štítov 
odchodov, označníkov a ďalších zariadení. Aj prostredníctvom 
Spravodajcu teda  prosíme o pomoc cestujúcu verejnosť pri 
ochrane všeobecne využívaných zariadení na autobusovej 
stanici. Sprejovanie, podpaľovanie a iné ničenie informácií 
neprispieva ku kultúre cestovania a vyžaduje každoročne 
nemalé prevádzkové náklady. 

SAD Prešov, a.s. cez svojich zamestnancov a vodičov 
autobusov bude aj naďalej monitorovať a zbierať poznatky na 
zlepšenie cestovania autobusmi a skultúrňovanie dopravy na 
autobusovej stanici. Sme presvedčení, že týmito zmenami sa 
zlepšia podmienky cestovania. 

V ďalšom období predpokladáme inováciu informačného 
systému a rozšírenie ponuky o predaj ďalších dopravných 
produktov. 

 
Jozef Kičura 

generálny riaditeľ SAD Prešov, a.s. 
 
 
 
Kontaktné informácie:    
 
tel. číslo       054 7781880 
mob. číslo      0902 962826 
e-mail:      sadpo-giraltovce@slovanet.sk 
 
Info číslo o cestovných poriadkoch  0900 211153 
 
Pokladničné hodiny: pondelok   7,30 - 15,30 hod. 
                                    utorok        7,30 - 15,30 hod. 
                                    streda         8,30 - 16,30 hod. 
                                    štvrtok       7,30 - 15,30 hod. 
                                    piatok        7,30 - 15,30 hod. 

 

mailto:sadpo-giraltovce@slovanet.sk
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Štefana Šiváka, 
Štefana Fedáka, 
Rebeccu Ruth Skorohidovú, 
Libušu Kurejovú. 
 

V mesiaci január svoje životné jubileá oslávia : 
 
Ján Breniš          80      Anna Krajňaková          55 
Jozef Chromý       75         Pavel Jacko        50 
Mária Osifová            65      Milan Šváč               50 
Oľga Buchtová          65      Dušan Hliboký          50 
Anna  Furmanová         65      Helena Šiváková       50 
Karol Kristiňák        60      Anna Cidilová          50 
Štefan Bačkay, PaedDr.   55        Terézia Jacková        50 
Ján Bubanec, Ing.            55        Anna Zorská           50 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Patrik Druska     -     Monika Berecká 
  Dolný Kubín                    Giraltovce 
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Výkonný výbor MFK Slovan Giraltovce má za sebou rok svojej 

činnosti.  Jeho predseda Emil  Mati ml. nám ochotne odpovedal na 
aktuálne otázky týkajúce sa chodu futbalového klubu. 

 
Ako hodnotíš  uplynulý rok z pohľadu predsedu MFK Slovan 

Giraltovce ? 
 
Na výročnej členskej schôdzi v decembri roku 2007 pri vysokej 

účasti členov klubu som sa v riadnych voľbách stal jeho predsedom. 
Rozhodol som sa pokúsiť o zmeny, ktoré súvisia so zavedením 
koncepčnej práce. Nerozhodol som sa zo dňa na deň, vedel som, ako 
čo funguje, pretože aj v predošlých 5 - 6 rokoch som pomáhal 
funkcionárom. Veľmi som si vážil prácu Františka Štinčíka a prínos 
Jozefa Matiho. Avšak vzhľadom na zlú komunikáciu vo výbore, 
prejavy vulgárnosti na štadióne počas futbalových zápasov, navyše 
keď chlapci z domácej liahne odchádzali na nevýhodné hosťovania, 
videl som, že treba zmenu. S primátorom Giraltoviec Janom 
Rubisom sme sa dohodli, že sa pokúsime spolu s mestom,  aj ako 
hlavný sponzor, o dohľad nad chodom tohto obľúbeného športu, 
ktorý je kultúrno-spoločenskou udalosťou.  

Chcem sa teda pokúsiť o zlepšenie podmienok pre mládežnícke 
mužstvá, hlavne žiakov. Musia mať riadne murované šatne so 
sprchami a stálym praním športového výstroja, musia mať lepšie 
tréningové plochy, športové pomôcky a výstroj, veci oddaného 
a odmeneného trénera. Za tým účelom začíname s prístavbou dvoch 
šatní so sprchami v severnej časti prevádzkovej budovy (pri 
verejných záchodoch). Požiadali sme o štátnu podporu pre futbalovú 
triedu pri Základnej škole v Giraltovciach, kde nám pridelilo 
Ministerstvo školstva SR dotáciu 250 tisíc korún  na futbalové 
pomôcky, dresy, kopačky, mzdy trénera. Od leta 2008 
prostredníctvom Centra voľného času a jeho riaditeľa Jana Vooka 
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máme stáleho, zanieteného trénera žiakov Patrika Partilu. Ohľadom 
tréningových plôch zlepšili sme rovinatosť plochy „Marakany“ na 
Bardejovskej ulici, ktorú chceme pravidelne kosiť, čím by malo 
vzniknúť primerané tréningové ihrisko v daždivom počasí. Naviac 
rozhodli sme sa, že na škvárovej ploche pod lesným závodom 
vybudujeme namiesto plánovaného trávnatého ihriska   nové, 
s rozmermi  105 m x 65 m s umelým povrchom, trávou najnovšej 
generácie aj s osvetlením. Týmito opatreniami sledujem vytvorenie 
podmienok nato, aby rodičia talentovaných malých futbalistov 
z Giraltoviec a širšieho okolia nám ich dali do opatery ako 
kmeňových futbalistov klubu. Mohli by sme teda čakať, že 
v budúcnosti eliminujeme počet hosťujúcich futbalistov 
v A mužstve. 

Ak mám zhodnotiť rok 2008, tak ten mal pozitívne aj negatívne 
stránky. Zlepšili sme prejavy kultúrnosti na štadióne (správanie sa 
ku hosťujúcim mužstvám, kultúrny prejav hráčov všetkých našich 
mužstiev), verejné záchody, opravili vedľajšie tribúny, vynovili 
sociálno-hygienické priestory dorastencov a pre hosťujúce mužstvá. 
Futbalové výsledky A mužstva, mladších a starších dorastencov 
aj starších žiakov sú veľmi dobré a sú prísľubom do budúcnosti. 
Pokračujeme, aj keď podľa môjho gusta pomaly, v zlepšení 
technického zabezpečenia klubu (nové tréningové ihriská, nový 
športový výstroj a pomôcky). Za negatívnu stránku považujem slabé 
výsledky mladších žiakov, nízky podiel vlastných hráčov 
v mládežníckych mužstvách a hlavne v mužstve dospelých. Veľkým 
negatívom je to, že žiaci nemajú svoje šatne a sprchy a neperieme 
im výstroj, pričom donedávna sprchy, šatne v prevádzkovej budove 
futbalového štadióna a malé ihrisko s umelou trávou používali pre 
klub neperspektívni športovci zadarmo.  

Pripúšťam, že v našej práci sa môžu vyskytnúť nedostatky. Sme 
amatéri a futbal nie je našou obživou. Počúvam aj nejakú kritiku, 
no nepočul som kritiku konštruktívnu od skutočne schopných ľudí, 
ktorým naozaj záleží na futbale v meste a ktorí aj niečo pre futbal 
urobili a vedia urobiť. Futbalový výbor klubu tvoria ľudia, ktorí túto 
činnosť vykonávajú vo svojom voľnom čase v amatérskych 
podmienkach, nezištne, bez nároku na odmenu a robia ju veľmi 
dobre, začo im môžem len poďakovať. V záujme futbalu 
v Giraltovciach však vyzývam všetkých, ktorí si myslia, že to budú 
robiť lepšie, aby v rozumnom rozhovore predostreli svoju predstavu 
o správnej činnosti klubu.  Keď ju budú vedieť zaručiť, ja, ako 
predseda, spolu s členmi terajšieho výboru im veľmi radi odovzdáme 
mandát. Bol by som teda rád, aby skončilo kadejaké „kvákanie“ za 
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oplotením futbalového ihriska bez toho, aby „kvákajúci“ vedeli, čo je 
to „ to zelené“ na druhej strane oplotenia. 

 
Aká je finančná situácia klubu? 
 
Činnosť klubu (pranie, cestovanie, rozhodcovia, časť odmien 

hráčom, sústredenia, občerstvenia hráčom pri zápasoch vonku) je 
zabezpečovaná z priamych dotačných prostriedkov Mesta Giraltovce 
vo výške 1 milión korún ročne. Náklady na energie, mzdy trénerom, 
mzdy hospodárovi a upratovačke, opravy a údržby budov 
a športových plôch, časť odmien hráčom vo výške ďalších cca 1 
milióna korún  kryje ďalšia sponzorská pomoc Mesta Giraltovce 
a jeho primátora Jána Rubisa. Ďalej peniaze na odmeny hráčom, 
cestovné, iné potrebné výdavky neoceniteľne poskytuje Bohuš 
Digoň, v menšej miere aj Laco Lukáč, Jan Foltín, Dušan Fečkanin, 
František Chrzan, Jozef Mati, Martin Končár, Stano a Martin 
Vargovci, Jozef Plančár, Radoslav Duda. Nemôžem zabudnúť aj na 
jednorázovú sponzorskú pomoc od ostatných sponzorov pri 
domácich zápasoch A mužstva cestou tomboly, ocenenia hráčov 
zápasu a poskytnutia pohostenia pre hostí a rozhodcov. Možno teda 
povedať, že zatiaľ veľké finančné problémy nemáme a pri 
skromnosti nielen výboru, ale aj hráčov,  sa futbal v Giraltovciach 
na súčasnej úrovni udrží. Nie je však jednoduché peniaze 
a potrebnú pomoc zabezpečiť, je veľmi ťažké presvedčiť podnikateľa 
v chudobných Giraltovciach bez priemyslu, aby svoje prostriedky 
investoval do futbalu. To chce skutočne len futbalové srdce 
a osobnú zanietenosť.  

Poznamenávam, že klub má všetky nami dohodnuté záväzky 
splnené a finančne vysporiadané.   

V ďalšom období celosvetovej finančnej krízy však očakávam 
finančné problémy vo futbale na Slovensku a aj v našom klube. 

 
Aké boli najväčšie starosti so zabezpečením chodu klubu ? 
 
Starosti nám robia tréningové plochy, čo sa chystáme odstrániť 

prípravou a  vybudovaním  veľkého ihriska s umelou trávou 
s osvetlením. Veľkým problémom bola slabá mládežnícka základňa 
v meste u najmenších futbalistov, čo chceme riešiť zriadením 
športovej triedy v Základnej škole a podporou futbalových krúžkov 
prostredníctvom centra voľného času, podporou zlepšenia 
technického zabezpečenia (vlastné murované šatne, sprchy, výstroj 
a jeho pranie). Starosti máme aj s tým, že hráči A mužstva nechcú 
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byť kmeňovými hráčmi klubu, čo sťažuje prácu na budovaní 
mladého perspektívneho mužstva. No a  obávame sa finančnej krízy 
vo svete a jej vplyvu v budúcom roku na náš klub. 

 
Si spokojný s prácou výboru MFK Slovan Giraltovce?   
 
Futbalový výbor prevažne zasadal pravidelne, rokoval a konal 

konštruktívne a vecne. Aj takto všetkým členom výboru ďakujem za 
nezištnú neoceniteľnú prácu pre giraltovský futbal, dovolím si 
povedať, že sú to ľudia, ktorí futbal milujú a robia pre neho všetko 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. S ich prácou 
v minulom období som spokojný. 

 
Aké sú ďalšie plány a ciele v budúcom roku?   
 
   V roku 2009 chceme: 
 

a) stabilizovať A mužstvo vlastnými hráčmi realizovaním prestupov 
z iných klubov a prechodom vlastných dorasteneckých 
odchovancov,  udržať jeho výkonnosť a umiestnenie v súťaži; 

b) zlepšiť výsledky mladších žiakov; 
c) udržať výkonnosť ostatných mládežníckych mužstiev; 
d) začať s výstavbou tréningového ihriska rozmerov 105 m x 65 m 

s umelým povrchom a vybudovať jeho prevažnú časť (najmenej 
70%); 

e) vybudovať murované šatne a sprchy pre žiakov, doplniť im 
zápasovú a tréningovú výstroj, zabezpečiť pranie výstroja; 

f) dokončiť terénne úpravy okolo hlavnej tribúny na futbalovom 
štadióne a postupne opravovať betónové oplotenie štadióna. 

 
    Takto zároveň si dovoľujeme čitateľov, priaznivcom futbalu 

informovať o tom, že popri mestom pripravovanej rekonštrukcii  
Parku  mieru cez program Cezhraničná spolupráca s mestom 
Ustrzyki Dolne v Poľsku, kde sa predpokladá generálna 
rekonštrukcia amfiteátra s hľadiskom, prestavba skladovej budovy 
pri amfiteátri na športovú budovu s posilňovňou a fitnes 
priestorom, oprava osvetlenia, lavičiek a ciest a chodníkov parku, 
vybudovanie cyklistického chodníka popri násype okolo Tople, 
chystáme generálnu rekonštrukciu starej hospodárskej budovy 
štadióna, kde zriadime priestory pre poskytovanie služieb športovej 
verejnosti pri futbalových, tenisových, volejbalových a nohej-
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balových zápasoch (myslím nové šatne, sprchy, kaviareň, či bufet 
a izby na ubytovanie v podkroví). 

 
    Sú pri A mužstve nejaké problémy s hráčmi?  
     
V A mužstve máme problémy s dvoma hráčmi. Erik Partila 

požiadal v júli 2008 o zlepšenie podmienok realizovaním pravidelnej 
úhradou mzdy  bez prémii podľa štatútu vo výške 5 tisíc korún 
a úhradou cestovného z obce Železník na tréning a zápasy. Uvedené 
požiadavky nevieme splniť, pretože by vznikol precedens  s potrebou 
vyplácať miezd a cestovného aj ostatným hráčom z blízkeho okolia 
(Kračúnovce, Chmeľov, Prešov). Erik hrával pri pôvodných 
podmienkach do októbra 2008, potom bez udania dôvodu už 
neprišiel a na môj telefonický pokus o stretnutie nereagoval. 
Domnievam sa preto, že dôvodom sú financie. O stretnutie  
a vysvetlenie veci sa pokúšam ďalej, pretože Erik je kmeňovým 
hráčom klubu. Vlado Keresteš prestal hrať futbal v našom klube po 
tom, čo ho tréner nenominoval na domáci zápas pre porušenie 
životosprávy, pričom tréner prihliadal aj na predošlé chybičky 
v správaní sa hráča. Potrestanie za porušenie životosprávy sa 
vyskytlo v minulosti u iných lepších aj u horších hráčov, no tí si 
stále uvedomili chybu a po ospravedlnení riadne fungovali ďalej.  Ja 
aj tréner sme s týmto konaním nerátali, hráča je škoda, je to 
talentovaný futbalista. Pokúsim sa s hráčom vysvetliť si  veci, a tým 
chcem vyčerpať všetky možnosti komunikácie. Vlado nie je 
kmeňovým hráčom klubu, je na hosťovaní z Chmeľova do leta roku 
2009. práca s mladými futbalistami je v dnešnej dobe veľmi 
náročná a chce to veľa trpezlivosti a prijatí rôznych kompromisov na 
oboch stranách. 

Inak výrazné problémy vo vzájomnej komunikácii s hráčmi 
A mužstva nemáme, robia si svoju robotu dobre, začo som im 
poďakoval na tradičnom vyhodnotení roku a ďakujem aj touto 
cestou. 

Veľmi dobrým ťahom sa ukázalo angažovanie Ľubomíra Puháka 
do funkcie hlavného trénera. Je to inteligentný a komunikatívny typ 
človeka. Dokázal sa rýchle prispôsobiť podmienkam giraltovského 
futbalu. Verím, že pomôže pri jeho rozvoji a má moju plnú dôveru 
ako aj výboru MFK. 

 
Za rozhovor ďakuje Miroslav Deutsch 
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Ďalšie športové podujatie má v našom meste za sebou úspešnú  

premiéru. Futbalový turnaj Porozumenie CUP  sme mali možnosť 
vidieť 27. decembra 2008 v telocvični Súkromnej SOŠ. Zúčastnilo 
sa na ňom 6 mužstiev  z mesta a okolia.  

Prítomní diváci sa stali svedkami zaujímavých duelov a aj 
kultúrneho programu medzi zápasmi, pri ktorom vystúpila Sylvia 
Baranová.  Podujatie spestrili  aj súťaže pre aktérov podujatia. 
Nečakaným víťazom sa stalo družstvo Tatrana Kračúnovce, ktoré vo 
finále porazilo mužstvo Topľan Kalnište. Tretiu priečku si vybojovalo 
domáce družstvo Slovan Giraltovce, ktoré porazilo 1. FC Fijaš až pri 
streľbe pokutových kopov. Posledné priečky obsadili mužstvá 
Družstevník  Kuková a FK Hanušovce nad Topľou.  

Pri vyhodnotení hlavný organizátor a zástupca firmy Westton  
Miroslav Mackulín vyslovil presvedčenie, že  s týmto turnajom chcú 
založiť trvalú tradíciu organizovanú v závere roka. Záverečné 
ocenenia dali bodku za týmto úspešným podujatím.    

 
ooooo  Miroslav Deutsch  ooooo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazné družstvá: Tatran Kračúnovce, FC Fijaš, a Slovan Giraltovce. 
Foto: Alena Kmecová 
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Tatran Kračúnovce – viťaz súťaže.                                   Foto: Alena Kmecová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najlepší prekažkár (vpravo) Martin Eliaš s organizátorom súťaže Miroslavom 
Mackulinom (vľavo).                                                          Foto: Alena Kmecová 
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Pozemný hokej namiesto ľadového nad očakávania úspešný 
 
Bez ľadu, no vo vynikajúcej nálade, veľmi priaznivom slnečnom a 

mrazivom počasí, sa na asfaltovej ploche multifunkčného ihriska 
Centrum pri Radomke v Giraltovciach stretli nadšenci hokeja 
z mesta a jeho širokého okolia. Známy giraltovský krčmár Rasťo 
Paľa a  Pali Filo  so svojimi priateľmi a zákazníkmi  usporiadali 30. 
decembra 2008 nultý ročník hokejového turnaja, aby, ako sám 
organizátor vravel: „... mohli chlapi aj chlapci spustiť pár kíl po 
sviatkoch.“ 

Prvé informácie o príprave turnaja sa na verejnosť dostali zo 
stránok Spravodajcu a dlho sa nič nedialo. A potom nastal nápor. 
Asi týždeň pre Vianocami už mali naplnené kvóty, no záujemcovia 
sa hlásili ešte aj večer a v noci pred turnajom.  

Zúčastnilo sa 5 mužstiev a hrali  systémom každý s každým. 
Pozemný hokej má tiež svoje čaro a nikto nepochyboval, že 
zúčastniť sa oplatilo.  Okrem Giraltoviec si zahrať prišli  hokejisti 
z Prešova, Lascova, Marhane, Kukovej, Kračúnoviec, Kučína, 
Svidníka, Koprivnice, Kalnišťa, Hanušoviec nad Topľou, Železníka. 

Aby sa na prvých nadšencov nezabudlo, zistili sme si 
a uverejňujeme súpisku všetkých hráčov. Päť súťažných družstiev 
malo len troch brankárov, ktorí si veru „zamakali“ ako sa patrí. 
V brankách sa striedali Jakub Svocák, Lukáš Juha a  Pavol 
Bochnovič. 

Hokejový klub (HK) Slovan Giraltovce viedol kapitán Martin 
Končar a hrali  Ján Čabala, Jakub Kočiš, Jaro Breniš, Jakub Kočiš, 
Jaro Breniš, Jakub Harčár, Patrik a Erik Partilovci, Peťo Uhrík 
a Daniel Harčarík. 

HK Mony viedol kapitán Rasťo Paľa, hrali Maroš a Peter 
Gašparíkovci, Peter Janovič, Zdeno Goč, Dušan a Tomáš  Mitaľovci, 
Adrián Maťaš, Stano Paľa a Pali Filo. 

HK Citrus viedol kapitán Matúš Hudák, hrali Lukáš a Rado 
Hudákovci, Damián Šramko, Daniel Švač, Matúš Sokol, Jozef 
Halek, Daniel Denčo a Jaro Hasara. 

HK Centra voľného času viedol kapitán Vlado Maďoran, hrali 
Dominik Tomáško, Lukáš Jurč, Jozef Kovalčík, Peter Košč, Peter 
Krivák, Matúš Hliboký a Daniel Eliáš. 

HK Korea viedol kapitán Ľubo Kmec, hrali Dušan Digoň, Pavol 
Bochnovič, Stano Luščák, František Kočiš, Jozef Homa, Jozef 
Pankuch, Ján Harčár, Peter Knašinský a Maroš Harčarik.. 

Počas celého dňa bez prestávky účastníci turnaja odohrali 10 
vzájomných súbojov, pri ktorých sa poriadne zapotili. Najviac, teda 
20  gólov, sa podarilo vsietiť HK Korea. Z tohto mužstva pochádzal 
aj najúspešnejší strelec turnaja Jozef Pankuch. 
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O víťazovi turnaja rozhodli vzájomné zápasy a skóre, keď 
najúspešnejší, HK  Korea zvíťazil s lepším skóre v troch 
súbojoch. Druhé miesto patrí HK Mony a na treťom mieste sa 
umiestnil HK Slovan Giraltovce s dvoma víťaznými zápasmi 
a najlepším skóre zo zostávajúcich troch družstiev.  

Víťazi aj účastníci za svoje výkony dostali aj vecné ocenenia. Prví, 
z HK Korea, dostali šiltovky a tričká, druhí, z HK Mony si odnieli 
sadu pohárov a tretí, z HK Slovan dostali tričká. Všetky družstvá 
dostali sadu piva (CVČ len nealkoholické), po fľaši šampusu a vína.  

Úspechy sa rodia z nadšenia a ochoty pomôcť a spolupracovať. 
Preto za krásny športový deň organizátori a účastníci turnaja  
ďakujú všetkým, ktorí sponzorsky prispeli k spokojnosti hráčov a k 
dobrému priebehu zápasov. Spozormi podujatia sa stali Vladimír 
Juha, Ján Vook, Mikuláš Maťaš, Jozef Mati, Jaroslav Križanek, 
Mesto Giraltovce, Vidiek, n.o., Rastislav Paľa, Marián Stekláč, 
majitelia čínskeho obchodu na Letisku. 

Nadšenie neopadlo ani po turnaji. Celodenný mráz dovolil aj 
prinútil správcov multifunkčného ihriska Centrum pripraviť ľadovú 
plochu pre veľkých aj malých nadšencov korčuľovania a hokeja tiež.  

ooooo   (ef)  ooooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prestávke . . .                                                                 Foto: Alena Kmecová 
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V zápale hry.                                                                    Foto: Alena Kmecová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mužstvo HK Citrus.                                                           Foto: Alena Kmecová 
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Z tých riešiteľov sudoku, ktorí splnili podmienky, sme vylosovali 

jedného výhercu, ktorému predseda klubu MFK Slovan Giraltovce 
odovzdá permanentku na všetky futbalové zápasy v roku 2009.  

 
Výherca SUDOKU z decembrového Spravodajcu mesta  

 Katarína Regecová, Francovce 21, 087 01 Giraltovce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riešenie : Prémia SUDOKU 
VSETKO NAJ 

 V NOVOM ROKU 2009 ŽELÁ AUTOR SÚŤAŽE 
 
               JOZEF PANTIKÁŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V S E N O K J A T 
T K O A E J S N V 
N A J T V S K O E 
E V T J S A N K O 
S J K O V N E T A 
A O N E K T V J S 
J N V S T O A E K 
O E A K J V T S N 
K T S N A E O V J 
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Dukelská 33, Giraltovce 
Tel/Fax: 054 7322510, 0918340777 
E-mail: zssgiralt@szm.sk 
Vaša najlepšia investícia 
je do vzdelania Vašich detí! 
Pozývame budúcich prváčikov 
a ich rodičov na zápis  
do prvého ročníka 
 
štvrtok 15.01.2009 
v čase od 12.00 do 16.00 hod. 
 
Naša škola ponúka 
pre vaše ratolesti  : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

individuálny prístup 

odbúranie zdĺhavých 
domácich príprav žiakov 
na vyučovanie  

výučba  cudzieho jazyka 
v každom ročníku  

množstvo netradičných 
mimoškolských aktivít  

priateľskú až rodinnú 
atmosféru  

príjemné a estetické 
prostredie školy  

kvalifikovaných 
a skúsených pedagógov 
v triedach  
kvalitné a plnohodnotné 
stravovanie  

mailto:zssgiralt@szm.sk
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Z každej strany na nás doliehajú slová kríza, či recesia. Každé 
vydanie denníkov, každé televízne aj rozhlasové správy sú plné 
informácií alebo konštatovaní o týchto najsledovanejších 
fenoménoch dnešných dní. Svoju pomyselnú kvapku do ohňa 
prilievajú aj naši politici. Každý, kto túto situáciu pozorne sleduje, 
už isto objavil veľké množstvo protirečení jednotlivých vyhlásení 
politikov alebo médií. Na jednej strane nás informujú o tom, že 
sporitelia v II. pilieri už prišli o svoje úspory, že podniky pripravujú 
hromadné prepúšťania, že ... Na druhej strane si máme všimnúť, že 
aj v tak nepriaznivej situácii nám klesajú ceny pohonných hmôt, 
nehnuteľností ... Naša vláda, banky, ako aj Európska únia prijímajú 
rôzne opatrenia na zmiernenie dopadu krízy, zvyšujú garanciu 
vkladov pre občana... 

Kto sa má v týchto horách informácií vyznať? Ako si máme z toho 
množstva vybrať to podstatné pre nás?  

V dnešnej uponáhľanej dobe nemáme toľko voľného času, aby 
sme dokázali prefiltrovať tieto informácie.  Výsledkom toho je 
neistota a neuvážené kroky niektorých z nás, ktoré môžu mať 
katastrofické následky na našu finančnú situáciu. Tak, ako 
v každom obchode, aj v našom živote, ak chceme byť úspešní, 
nakupujeme vtedy, keď je lacno a predávame vtedy, keď je draho. 
Finančná kríza nám prináša aj výhodnú cenu investičných 
nástrojov, dalo by sa povedať „výpredaj“ akcií. Využime tento 
výpredaj a zabezpečme si našu budúcnosť teraz, keď je to 
najlacnejšie. 

Ak chcete vedieť viac o finančnej kríze a o možnostiach, ako ju 
využiť vo svoj prospech, navštívte nás v našich kanceláriách, kde 
vám odborne spôsobilí finanční konzultanti ochotne zodpovedia 
všetky otázky, týkajúce sa tejto témy. Stretnutie si vopred dohodnite 
na kontaktných telefónnych číslach: 
Pre oblasť Bardejova: 054/474 44 80, resp. 0903/572 696 
Pre oblasť Giraltoviec: 0903/173 647 

1. Chcete vedieť viac o finančnej kríze a o možnostiach, ako ju 
využiť vo svoj prospech? Dohodnite si s nami stretnutie! 
0903/572 696 (Bardejov), 0903/173 647 (Giraltovce) 
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2. Hľadáme šikovných cieľavedomých ľudí na spoluprácu 
s nadnárodnou finančnou skupinou s možnosťou nadštandardných 
príjmov. Kontakt: 0949/168 855 

3. Pracovali ste pre DSS-ky? Zúčastnite sa na  projekte, ktorý 
vám zabezpečí dlhodobo nadštandardný príjem! Bližšie informácie 
na tel. č. 0918/444 969, 

      e-mail: dss@akoplatitmenej.sk 
4. Máte obchodnú sieť alebo schopnosť vybudovať ju pre 

najzaujímavejších finančných  partnerov? Kontaktujte nás e-mailom 
na: petrus@centrum.sk 

5. Máte auto? Určite chcete znížiť náklady na jeho prevádzku! 
Viac informácií na www.akoplatitmenej.sk/auto.htm 

6. Hľadáte zmenu? Využite najnovší trend úspory nákladov na 
energiách a zapojte sa s nami do zaujímavého projektu! Minimálne 
stredoškolské vzdelanie a osobné stretnutie nutné. Stretnutie si 
dohodnite na: energia@akoplatitmenej.sk  
 
 

GERALT, s.r.o. 
 
Na trhu pôsobíme 12 rokov a  
v novootvorenej predajni v Giraltovciach ponúkame: 

Okná PVC a eurookná: 
Ø 5-komorový profil KBE, 
Ø nemecké kovanie WINKHAUS s mikroventiláciou, 
Ø vonkajšie a vnútorné parapety,  
Ø retiazkové žalúzie. 
Kompletné práce: 
Ø montáž,demontáž a výspravky okien, 
Ø termín dodania 2-4 týždne 
Ø zameranie a doprava  zdarma, 
Ø 5 rokov záruka,  

certifikát.  
Dodaný tovar neobsahuje olovo. 

Garantujeme Vám kvalitné okná za dobrú cenu. 
Nájdete nás v budove starého mestského úradu 
(RIAPC), 
Na Dukelskej ul.č. 69/70, 087 01 Giraltovce    
               Kontakt: 0917 637 475 
0903 789 569 
e-mail: martina.pavukova.@centrum.sk 
 

mailto:dss@akoplatitmenej.sk
mailto:petrus@centrum.sk
http://www.akoplatitmenej.sk/auto.htm
mailto:energia@akoplatitmenej.sk
mailto:martina.pavukova.@centrum.sk
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
  MRAZNIČKY 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
    KLIMATIZACIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM 

v Giraltovciach ponúka služby: 
● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizáciaprojektov 

 na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných dňoch. 
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