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Šťastné a radostné Vianoce 

všetkým vám úprimne prajeme, 

aby ste blížiace sa vianočné sviatky 

prežili v láske a v porozumení, 

pri sviatočne prestretom stole 

a v kruhu ľudí srdcu najmilších. 
 

Vinšujeme vám šťastie, zdravie, od Boha požehnanie, 

od ľudí priateľstvo a lásku. 

Starý rok v zdraví prežiť a lepšieho sa v novom dožiť. 
 

Všetkým svojim čitateľom 
praje redakcia Spravodajcu 

 
 
 
 
 
 

 
December je čas Vianoc, čas sviatkov, radosti a lásky. 

Len tej lásky je medzi nami akoby  pomenej,  hoci 
v hluku dní to až tak veľmi nevnímame. No v decembri, 
vo vianočnom čase sa všetci túžime vrátiť do krajiny 
lásky, krajiny srdca. Ale zrazu ju nevieme nájsť! Vieme, 
že existuje, ale stratili sme kľúč od jej brán. Prečo? 
V kútiku srdca sme tušili, že nám uniká jej čaro, ale 
veľmi sme sa nenáhlili ho hľadať. Veľa neodkladných 
povinností čakalo na riešenie, láska, pohladenie, pokoj 
to všetko muselo počkať. A zvykli sme si! Akosi nám 
prestali chýbať! A tak sme sa odnaučili rozprávať 
srdcom. Zabudli sme na krajinu srdca, neponárali sme 
sa  do  nej,  nekráčali   jej  zlatými  ulicami  a   voňavými 
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alejami. Chodník života sme posiali všednosťou dní. 
Zabudli sme rozprávať srdcom, ale prišli Vianoce, 
a láska sa hlási k slovu. Zrazu sa nám za ňou cnie, 
chceme sa vrátiť do krajiny srdca. S nostalgiou 
spomíname na čas detstva, čas nevinnosti, čas čistej 
radosti. Túžime načerpať novú energiu a optimizmus, 
chytiť lásku do dlaní, zohriať sa v jej teplom plameni. 
Veď ten oheň poznáme, vošiel nám do všetkých pórov, 
ako deti sme ho dýchali. Spomíname na skromné 
stromčeky so salónkami a jabĺčkami, ale nám pripadali 
čarovné, prekrásne, zvláštne. Tešili sme sa z nich celým 
srdcom a Štedrý večer bol štedrý na lásku, dobré slovo, 
pokoj a pohodu. Pod stromčekom boli maličkosti, ale 
radosť z nich bola nekonečná. Márne  to porovnáme 
s dneškom, všetkého je dosť, ba aj viac ako dosť, aj 
napriek kríze. Len láska odišla. Stratila sa, márne 
vystierame dlaň, niet jej. Láska nie je na predaj, treba 
ňou žiť! Nepríde presne na Vianoce! Krajina lásky sa 
rozprestiera v ľudskom srdci a srdce tlčie po celý rok 
človeku v hrudi. Tak si ho položme na dlaň a nechajme 
ho tam po celý rok, nech sa ho dotýkajú naši blízki, 
nech je tu pre priateľov a známych.  Pretože krajina 
srdca rozširuje svoje obzory do nekonečných diaľav, 
jedine dávaním. A každé dobré ľudské srdce presne na 
Vianoce zosilní svoju žiaru a do domovov vkročí láska. 
Stromček radostne zažiari, svetielka sa zatrblietajú a oči 
nám zvlhnú, krajina srdca otvorí svoje brány dokorán. 
Vianoce sú zasa sviatkami pokoja, čistej radosti a lásky. 
Kiežby sa tak stalo vo všetkých našich rodinách! Nech 
sú tohtoročné Vianoce radostnými sviatkami duši! 

 
 

∗∗∗∗∗  Anna  Mitaľová   ∗∗∗∗∗ 
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Aká zima v decembri , také teplo v júni.  
Blatnatý december, blatnatý celý rok.  
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.  
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 
Mrazy , ktoré v decembri rýchlo opadnú , znamenajú miernu 
zimu.  
Na suchý december nasleduje suchá jar.  
Studený december, skorá jar.  
V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho 
roku hodne žita.  
Zasplietané Vianoce - zlý rok , zlý rok - zlá úroda.  
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.  

 
01.12.= Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.  
03.12.= O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.  
04.12.= Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.  
04.12.= Po svätej Baruši daj pozor na uši.  
04.12.= Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 
06.12.= Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári 
    pole je bielô. 

13.12.= Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich 
  prať  bude.   

 
16.12.= O svaté Albíně schovej se do síně.  

 
17.12.= O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.  

 
21.12.= Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše.  

 
23.12.= Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.  

 
24.12.= Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu 

kečku vám ohreje.  
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.  
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach 
krátka nitka, dlhší deň.  
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Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.  
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na 
ľade.  
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho 
zemiakov.  
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok 
je veľa kureniec.     
Keď je na Štedrý večer mlha, bude plané počasie.  
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne 
počasie bude mračné.  
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude 
trvať po Vianociach.  
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima 
bude dlho trvať.  
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.  
Na Vianoce - po gágorče (po hrdlo, dosýtosti),  
Na Velikú noc - moc, na Ducha - do pol brucha,  
Na Trojicu - len za užicu (lyžicu).   

 
25.12.= Biele Vianoce , zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela 
    Veľká noc.  

Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo 
gazda koňa oširuje (nasadiť postroj, zapriahnuť), bude 
dobrá úroda zemek  (zemiakov).  
Na Vianoce blato , na Veľkú noc sneh.  

 
26.12.= Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie  

priekopy a záveje narobia.  
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku 
plane. 
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.  

 
27.12.= Sivý svätý Ján veští dobrý rok.  

 
28.12.= O Mláďatkách i deň sa omladzuje.  

 
31.12.= Keď je na starý rok jasno , bude v stáloch (maštaliach) 
    prázdno.  

Když na Silvestra ráno sluní a v noci prudký vítr 
zavěje, není na vína hrubé nadeje.  

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
5 

 
 
 
Ahoj Kikuš, naši išli  na víkend preč ... reklama mobilného 

operátora, ktorá obletela celé Slovensko, vryla sa do pamäti 
mnohých z nás a stala sa tak súčasťou našich dní, ale aj poslom 
a hitom nadchádzajúcich Vianoc. 

Nebolo by na tom absolútne nič zvláštne, veď reklama to je 
vkusná, aj mnohých pobavila, ale nie je naozaj skoro uviesť ju na 
konci októbra? 

Nie je možné to chápať inak, ako marketingový ťah, zneužívajúci 
Vianoce, plniaci tak snahu predávajúceho napĺňať svoje ambície. 

Dôkazom tohto faktu nie je len táto reklama, sú ním  tiež 
blikajúce vianočné stromčeky, lesknúce sa pozlátka rôznych druhov 
sladkostí, Santovia či Mikulášovia, ktorí sú  v našich obchodoch 
hneď s odchodom posledných slnečných lúčov. 

Prečo si teda nemyslieť, že Vianoce už pre nás naozaj nič 
neznamenajú a sú považované iba za komerčný sviatok, ktorým sa 
snažíme vynahradiť si všetko zameškané? Aj preto, lebo je medzi 
nami čoraz menej lásky, porozumenia, pochopenia, citu, nehy, či 
radosti? 

Niet sa čomu diviť! Stali sa z nás lovci vždy pripravení mať 
a chcieť stále viac. Sme skutočne odkázaní žiť životy podľa 
reklamných tvorcov, ktorí majú snahu každú ľudskú emóciu a pocit 
premeniť na veľký balík peňazí? ... 

Ale nechcem a nebudem moralizovať, lebo aj ja si rada pod 
stromčekom nájdem niečo pekné a milé, ale tiež som si vedomá, že 
Vianoce sa ani zďaleka nemerajú počtom nájdených balíčkov pod 
stromčekom, stupňujúcou sa nervozitou z ešte nepripravenej večere 
a často aj nezvládnuteľným stresom. 

Veď prečo nemať také malé Vianoce stále, byť  k sebe milí, 
pozorní a usmiati každý jeden deň v roku aj bez darčekov 
a všetkého toho zhonu? Nechceme, nemôžeme?! Jeden múdry raz 
povedal: „Kde je vôľa, tam je cesta ...“ 

Preto sa teda snažme, aby tieto Vianoce boli zase o rok raz 
usmievavejšie, šťastnejšie a radostnejšie ako v roku minulom, 
a menej ako v tom  budúcom, a aby všetky nasledujúce dni v roku 
boli pre nás takými malými Vianocami aj bez decembra. 

Tak teda šťastné a veselé ... 
 

Miriama  Kendrová 
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Mestské zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 18. novembra 2009 na 18. riadnom 

zasadnutí. Primátor mesta Ján Rubis ho otvoril a viedol. Z 11- tich  bodov programu 
vyberáme najdôležitejšie. 

Po kontrole uznesení z predošlého zasadnutia MsZ vedúca finančného odboru 
Iveta Kurčová predložila  úpravu rozpočtu na rok 2009. V súlade s ods.2 písmenom  
b/ paragraf 14 zákona  č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripravila návrh na 
rozpočtové opatrenie. Po vzájomnej diskusii poslanci zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č.2 odsúhlasili.      

Nájomnú zmluvu na časť budovy na parc. č. 511, 512/1, 512/3 a 499/1 v k.u. 
Giraltovce pre firmu Gira energia s.r.o. – predkladal Emil Mati, vedúci oddelenia 
výstavby. Mesto Giraltovce chce umožniť na jeho katastrálnom území výrobu 
elektrickej energie a tepla formou splyňovania odpadovej biomasy /peletizovaný 
komunálny odpad a drevný odpad/ v termochemickom splyňovači a v kogeneračnej 
jednotke. Mesto tým  sleduje zníženie ceny na obstaranie tepla pre zásobovanie 
teplou vodou bytových a nebytových objektov, výrobu teplej úžitkovej vody 
a zníženie množstva komunálneho odpadu z územia mesta Giraltovce, za 
uskladnenie ktorého občania mesta Giraltovce platia poplatky v zmysle platného 
všeobecného záväzného nariadenia mesta Giraltovce. 

Termochemický splyňovač a kogeneračná jednotka by mali byť umiestnené na  
Tehelnej ulici pri centrálnej kotolni na pozemkoch a v objekte v majetku mesta na 
základe nájomnej zmluvy, ktorej podmienky v zmysle zákona č.128/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov musia byť stanovené verejnou 
súťažou. 

Plán zimnej údržby mesta Giraltovce na rok 2009-2010, predložil Ján 
Magdoško, konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Giraltovce,s.r.o. Ubezpečil 
prítomných, že operačný plán zimnej údržby je pripravený k plnej spokojnosti. 

Návrh na úpravu poplatkov za cintorínske a pohrebné služby k 1.1.2010, 
predkladal opäť Ján Magdoško . Tento bod sa stal predmetom diskusie viacerých 
poslancov, na podnet poslanca Miroslava Deutscha  sa dohodli pri výkonoch typu 
A, ostať na spodnej hranici sadzieb. Nasledovali interpelácie, poslanci vznášali  
pripomienky,  týkajúce sa mestského rozhlasu, renovácie strechy MŠ, chodníka pri 
gymnáziu , autobusového parkoviska a iné, ktoré je potrebné v dohľadnej dobe 
riešiť. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo Operačný plán zimnej údržby mestských 
komunikácii, chodníkov, schodov a verejného priestranstva na obdobie od 
15.11.2009 do 15.3.2010.  

Mestské zastupiteľstvo uložilo E. Matimu zverejniť zámer Mesta Giraltovce 
prenechať svoj majetok /1,2,3,4,5 z návrhu nájomnej zmluvy/ na účely umiestnenia 
termochemického splyňovača odpadovej biomasy a kogeneračnej jednotky 
a v prípade, že záujemcov bude viac ako jeden, vykonať obchodnú verejnú súťaž 
v súlade s paragrafom 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 

Zároveň poslanci uložili J. Magdoškovi predložiť cenník výkonov pohrebných 
a cintorínskych služieb v skupine B na schválenie v PSK a následne predložiť na 
decembrové zasadnutie MsZ.            

∗∗∗∗∗  Anna Mitaľová 
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Dňa 14. novembra 2009 sa konali voľby  predsedu a poslancov 

Prešovského samosprávneho kraja. V našom meste boli  tri volebné 
okrsky. Po sčítaní hlasov okrsková volebná komisia zistila tieto 
výsledky: 

 
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do 
zoznamu voličov .......................................................... 3 016 
Počet voličov , ktorým boli vydané obálky ……………………….. 
……………………….........................................................  995 
Počet odovzdaných obálok ..................................................... 
.....................................................................................  995 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do 
zastupiteľstva ................................................................ 977 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 
predsedu ....................................................................... 943 
 
Vaše hlasy  získali kandidáti  na poslancov takto :  
Ján Rubis –766 hlasov 
Pavol Tchurík – 314 hlasov 
kandidáti z obvodu : Mikuláš Mašlej, starosta v Lúčke – 207 
hlasov 
Jozef Malačina, starosta v Radome – 96 hlasov 
Kandidátov na predsedu PSK sme volili takto :  
Peter Chudík, MUDr. -  626 hlasov 
Ján  Hudacký              -  128 hlasov 
 
Predsedu PSK sme si zvolili o dva týždne neskôr 28. 
novembra 2009. 
Tu sú výsledky :  Peter Chudík   -  589    hlasov 
                           Ján Hudacký    -   197    hlasov 
                             
 
Za župana nášho kraja sme si takto zvolili -  Petra Chudíka  

s počtom hlasov  63 179   v celom  prešovskom kraji. 
                                                                                                              
/ r / 
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 November nás neprivítal snehom., trošku sme ho na 
východe mali počas dvoch dní v októbri, ale očakávaný 
Martin na bielom koni neprišiel. Všetci sa nádejáme, že 
takto bude tento mesiac lebo  Mikuláš a Vianoce bez 
bielych vločiek nie sú také čarovné. Mnohí si potom radšej 
zájdu do Tatier, ktoré sa už teraz pýšia svojou belobou. 

 Na prestížnej súťaži Slovenská pivná korunka 2009 
o najlepšie slovenské pivá bodoval  Topvar 11 % tmavý 
výčapný ležiak, ktorý sa v kategórii tmavých pív umiestnil 
na prvom mieste Zlato získal tiež Smädný mních a to 
v kategórii 10% svetlé pivá. Podľa druhov  najviac nám 
chutia pivá :I. kateg. 10% svetlé  –1. Smädný mních, 2. 
Kelt, 3. Corgoň  , II.kateg. 12% svetlé –1. Urpiner, 2. 
Martiner, 3. Šariš, III.kateg.-tmavé pivá -1. Topvar 11%, 
2.Šariš 11%, 3. Urpiner 11%. Nesúťažná kategória- 
nealkoholické pivá sa umiestnili takto – 1. Zlatý Bažant, 2. 
Urpiner Nealko a 3. Radegast Birell. Samozrejme že vy, 
ktorý máte radi tento druh moku, sa budete riadiť podľa 
svojich chuti  a peňaženiek a nie podľa tejto súťaže. 

 Kulturisti CVČ  nás, naše mesto , ale i Slovensko znovu 
krásne reprezentovali a to na Majstrovstvách sveta 
v Anglicku, odkiaľ priniesli 4 zlaté medaily a 1 bronzovú 
získal súťažiaci Štefan Sokoly, ktorý  tiež reprezentoval SR. 
O tom si môžete prečítať v  samostatnom rozhovore 
s vedúcim výpravy a zároveň aj majstrom sveta M. 
Berežňákom. 

 V minulom čísle sme uverejnili článok o prieskume záujmu 
o bytovú výstavbu v našom meste. Do každej domácnosti 
bol dodaný aj dotazník s termínom jeho odovzdania do 
16.novembra 2009. Tento termín sa však predlžuje do 
konca tohto roka. 
                                                                              / r / 
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1. V mesiaci október mestská polícia prijala od občanov celkom šesť 

oznámení na podozrenie z priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu. Na základe vykonanej previerky na mieste hliadka 
rozhodla o vybavení veci dohováraním s prihliadnutím na okolnosti tohto 
protiprávneho konania.   

2. Mestská polícia vykonala v Spojenej škole v Giraltovciach besedu so 
žiakmi na tému: Bezpečné správanie a postihnuteľnosť za priestupky a 
trestné činy. Besedu MsP zorganizovala primeraným spôsobom pre 
každý ročník s celkovou účasťou 35 žiakov.  

3. Na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 
sa Mestská polícia zamerala na Kukoreliho ulicu v miestach, kde vodiči 
nerešpektujú dopravné značenia a tým ovplyvňujú plynulosť premávky 
na miestnej komunikácii. Z celkového počtu 24 zdokumentovaných 
dopravných priestupkov MsP vybavila dohováraním na mieste  19 
priestupkov s prihliadnutím na ich závažnosť priestupku, v piatich 
prípadoch išlo o vybavenie veci v blokovom konaní s použitím 
blokovacieho zariadenia na zabránenie odjazdu vozidla. V jednom 
prípade hliadka MsP pristihla vodiča premávať vozidlom po komunikácii 
v opačnom smere, ako je stanovené(jazda v protismere). Vec bola 
vybavená na mieste v blokovom konaní. 

4. Konanie občanov pod vplyvom alkoholu na verejnosti hliadka MsP 
v dvoch prípadoch vyriešila ako priestupok proti verejnému poriadku 
(vzbudzovanie verejného pohoršenia) a proti občianskemu 
spolunažívaniu v zmysle zákona o priestupkoch. Správu o výsledku 
objasňovania priestupku predloží Obvodnému úradu vo Svidníku na 
prejednanie. 

5. Počas októbra 2009 MsP vykonala odchyt  piatich zabehnutých 
a túlavých psov na území mesta, pričom v dvoch prípadoch si psa 
prevzal majiteľ.  

6. V poslednom období sa na území mesta vyskytol fenomén vypúšťania 
psov z idúceho vozidla  na území mesta osobami bývajúcimi mimo 
Giraltoviec, ktoré na území mesta, ktorí si takýmto spôsobom vyriešia 
svoj problém so psom. MsP preto žiada o spoluprácu občanov mesta, 
aby akýkoľvek takýto čin hlásili na t.č.: +421547322229 alebo 
+421905246076. 

                                                                    ∗∗∗∗∗  Ondrej Cina 
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Jubilejný  XV. ročník obľúbenej súťaže našich 

spevákov, ale aj speváčikov  ľudových piesní – Giraltovský 
hudák, sme pripravili 12. novembra 2009 v zasadačke Mestského 
úradu. Súťaž je pre ľudí, ktorí  ľudovou piesňou žijú,  akousi 
previerkou ich práce. Veľmi radi k nám každoročne prichádzajú 
súťažiaci zo svidníckych a bardejovských škôl. Tohto roku si prišlo  
sily zmerať 33 súťažiacich, ktorí sa predstavili v piatich kategóriach 
rozdelených podľa veku. 

Súťaž výborne moderátorsky zvládla Tamarka Tchuríková, celú 
prehliadku pozorne sledovala trojčlenná odborná porota v zložení: 
Anna Lechmanová,  Anna Poráčová a predsedníčka poroty bola Eva 
Zacharová. 
 

Výsledky súťaže: 
 
I. kategória do 6 rokov 

1.miesto   Samuel Štefaník 
2.miesto   Dávid Surgent 
3.miesto    Kristián Schrenk 

 
II. kategória do 9 rokov 

1.miesto  Magdaléna Perželová 
2.miesto   Gabriela  Manduľová 

                   Igor Diky 
 

III. kategória do 12 rokov 
1.miesto   Marianna Vasilenková 
2.miesto   Pavla Pavelčáková 
3. miesto  Martin Slota 

 
IV. kategória do 15 rokov 

1.miesto  Valéria Polčová 
                            Tamara Dikyová 

2. miesto  Vladislava Lesňáková 
3.miesto    Petronela Harčaríková 

 
V. kategória do 18 rokov 

1.miesto neudelené 
2.miesto Ivana Sotáková 
3. miesto Veronika Kočišová 

/ r / 
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Ocenení súťažiaci z najmladšej kategórie.                                  Foto:R. Koreň 
 
 
 
 

 
 
„A smrť je zlo, tak bohovia dali, veď keby bola krásna, 

tiež by umierali. „ 
 
Slovami starogréckej poetky Sapfó  by som sa chcela  

zamyslieť nad týmto krutým slovom. Smrť.  Aj keď je  
krutá, je súčasťou nášho každodenného života. Čítame 
o nej v novinách, počúvame o nej z rádia, dívame sa ňu 
v televízií.  

A smrť je zlo, tak povedala poetka. Ale iní múdri ľudia 
povedali, že smrť je vykúpením. Kto má teda pravdu? 
Áno, smrť je to najväčšie zlo, ak zomrie človek mladý, 
zdravý, človek plný síl, plný ideálov, plný plánov do 
budúcnosti, plný lásky k rodine, ktorá s ním už nikdy 
nezasadne za spoločný stôl, plný lásky k deťom, ktoré už 
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nikdy nepohojdá na svojich kolenách.  

Je naozaj až taká zlá?  
Nie je zlá, ak je skutočným vykúpením. A to je vtedy,  

ak zomrie človek, ktorý už nevládze ďalej žiť. Keď zomrie 
človek, ktorý už vykonal všetko, čo chcel, vyčerpal 
všetky svoje plány, Keď zomrie človek chorý, človek, 
ktorý umiera v bolestiach a prosí smrť aby si preň 
prišla.  

V novembri si spomíname na všetkých tých, ktorí od 
nás odišli. Sviatok všetkých svätých ustanovili pápeži 
Gregor III. a pápež Gregor IV. ako výročný deň 
posvätenia rímskeho Pantheonu na kresťanský kostol, 
venovaný všetkým svätým. 

Mesto nezabudlo na všetkých našich občanov, ktorí 
za  v uplynulom roku od nás navždy odišli. V Dome 
smútku sme sa pietnym aktom rozlúčili s 25-mi našimi 
občanmi položením kvetov a zapálením sviece. 

 
∗∗∗∗∗  Mária Osifová   ∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné
                Jozua 23:14 

 
Rodina EMY NAVRÁTILOVEJ,  rod. Krupovej , 

oznamuje príbuzným, priateľom a známym, že dňa 
5 . novembra 2009 ju pán života a smrti odvolal 

z nášho stredu do veľkej slávy vo veku 98 rokov. 
                                                                             

/ r / 
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OTVORILI PREDVIANOČNÉ NÁKUPY 
Katarínske trhy evokujú Giraltovciam a ich okoliu príchod 

Vianoc. Tak sa stalo aj v tomto roku, keď mesto navštívilo množstvo 
ľudí už so zreteľom obdarenia svojich najbližších, alebo len tak, 
vyraziť si na  jeden z krátkych dní a  z dlhých zimných večerov. 
Tomu však počasie vôbec nenasvedčovalo, práve naopak, cítili sa 
tam skôr ako v chladnejšom septembrovom dni. Teraz aj dážď 
ušetril návštevníkov, ale hlavne hostí, tak kupujúcich aj 
predávajúcich, ktorí si v bohatej ponuke mali z čoho vyberať.  

Katarínske predvianočné trhy otvorili primátor mesta Ján Rubis 
v piatok 20. novembra t. r. Medzi hosťami na otvorení nechýbal ani 
Peter Chudík, predseda VÚC Prešov.  Piatkové popoludnie 
spríjemnili rezkými country melódiami hudobníci zo skupiny  
Veteráni. 

Tovary od výmyslu prišlo ponúknuť 86 vystavovateľov.  Trvalo sa 
udomácnili stánky s občerstvením, no chvályhodné je, že 
Katarínske trhy v Giraltovciach čoraz častejšie navštevujú aj 
remeselníci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poľský košikár predvádzal svoje majstrovstvo priamo pred kupujúcimi. 

                                                                      Foto. E. Filová 
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Zaujali poľskí košikári, ktorí ponúkli noše z lubov. Tento 
materiál sa zdal už takmer zabudnutý a pritom pred polstoročím 
ešte patril neodmysliteľne do domácnosti našich babičiek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K tradičným remeslám našej oblasti patrí aj tkanie handrových 

kobercov. Ani tie na tohtoročných trhoch v sortimente nechýbali. 
Pravda, handry nahradili už modernejšie materiály, ale efekt je ten 
istý                                                                        

Foto: Emília Filová 
 
Odchádzali spokojní, iní však šomrali, že manželky minuli 

niekoľkomesačné úspory.  Predajné stánky, ktoré sa tiahli cez ulice 
Hviezdoslavovu a Fučíkovu zaplnili predajcovia, ktorí sa tešili 
bohatej návštevnosti  a tovar sa im míňal jedna radosť.  Sobotňajšia 
noc patrila skalným, ktorí ešte po polnoci neutíchali v bujarej  
zábave. Nesklamala ani sobota.  To už je trochu netradičné, pretože 
sobotu zvyčajne fanúšikovia trhov vynechávajú. Teraz sa zabávali  
a holdovali oveľa dlhšie, než je zvykom.  

                                                                   
Emília Filová 
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„ Máme dve ruky. Jednu, aby sme podali tomu, s kým kráčame. 

Druhú podať tomu, kto spadol.“  
Jednoduché slová, no s bohatým obsahom. Prajem nám 

všetkým, aby sme mali v živote tú ruku komu podať a s kým kráčať 
a tou druhou pomôcť a podať ju tomu, kto to práve potrebuje. 
A takých možností a príležitostí máme všade okolo nás dosť. Naša 
organizácia  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ( ZPCCH)  
sa snaží svojím programom aspoň sčasti napĺňať obsah tohto 
výroku. Aj preto na naše stretnutia pozývame hostí, ktorí priamo či 
nepriamo môžu prispieť podľa svojich možností a svojej pracovnej 
náplne k realizácii poslania našej organizácie. Sú to naši lekári, 
zástupcovia inštitúcií zo sféry zdravotnej aj sociálnej, zahŕňujúcej 
v sebe aj oblasť zdravotníckych pomôcok a potrieb, zástupcov  
posudkovej komisie a iných organizácií z nášho aj susedného 
okresu, predstaviteľov nášho mesta. 

Tí všetci buď priamou pomocou, alebo radou, informáciou či 
usmernením  nám pomáhajú  zorientovať  sa v súlade s našimi 
potrebami. 

Poslednou našou akciou  v tomto kalendárnom roku aj tentoraz  
bolo tzv. katarínske stretnutie s menej pracovným , ale viac 
zábavným charakterom. Teší nás, že nám pribúdajú noví členovia. 
Svedčí to o ich záujme  a zároveň to je aj hodnotením našej práce, aj 
odpoveďou na naše úsilie, ktoré nie je malé pri príprave a priebehu 
každého stretnutia, ktoré nie je malé. Zišlo sa nás takmer 80, čo 
sme si vychutnali bohatý program. Pozdravy hostí, vystúpenie –
pozdrav našich druháčikov pod vedením p. učiteľky Šoltýsovej 
a Študyovej, ľudové piesne našej speváckej skupiny, blahoželanie 
jubilantom, vyžrebovanie cien tomboly, slávnostná večera, a veselší 
záver pri hudbe Ondreja Majera. 

Vítané sú každé ruky, ktoré pomôžu pri takýchto aktivitách. Aj 
tentoraz ich bolo okrem priamych organizátorov dosť. Aspoň 
takouto sa formou im chceme poďakovať, rovnako veľké 
poďakovanie patrí aj našim ženám, ktoré veľmi bohatou nádielkou 
domácich koláčov a iných dobrôt obohatili a zaplnili stoly, Martinovi 
Mikulovi, vždy štedrému sponzorovi, za krásne šťavnaté jablká, 
nášmu mestu za využitie  priestorov v Dome kultúry a Súkromnej 
strednej škole podnikania za veľmi chutne pripravenú a podanú 
večeru. Ďakujeme tiež Ondrejovi Majerovi, ktorý sa aj teraz postaral 
o dobrú hudbu a zábavu.  

Prajeme všetkým šťastné a veselé Vianoce a v novom roku ďalšie 
stretnutia, ktoré nás zbližujú. 

∗∗∗∗∗  Margita Gazdičová 
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Členovia ZPCCH na katarínskom posedení.                         Foto: A. Kmecová 
 
 
 

 
Uplynulo pár mesiacov od priateľského stretnutia Giraltovčanov 

a poľských partnerov vo Wielopoli a naše mesto usporiadalo 
recipročné podujatie. V Dome kultúry sa v piatok 27. novembra 
konal Večer partnerstva spojený s Oslavou storočnice pečenia 
kysnutého chleba v topľanskej oblasti Horného Šariša. Podobne ako  
vo februári sa stretnutie nieslo v duchu vzájomných prejavov úcty, 
priateľstva, výmeny skúsenosti a artefaktov kultúrneho dedičstva 
predkov z oboch strán hraníc.   

Piatkové stretnutie konferenciérka večera Beáta Daňková  
pozvala otvoriť primátora Giraltoviec Jána Rubisa a wujta gminy 
Wielopole Skrzyńskie Czeslawa Leju. Pestrý program otvorili  
sólovým spevom Peter Cyprich a tancom Šikovnice zo Základnej 
umeleckej školy.  Aj ďalšie čísla programu pochádzali z dielne ZUŠ-
ky. Postupne sa predstavili v sólovom speve Petra Harčariková 
a Tamara Dikyová, obdivuhodným sólo tancom s obručou zaujala 
Beáta Iličková. Skvelý výkon ukázalo divákom  aj  Flautové kvarteto. 
Prvú časť programu zavŕšila spevácka skupina Giraltovčan ľudovou 
piesňou  Jedna hodzina. 
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Chlapčenská spevácka skupina Giraltovčan zo ZUŠ Giraltovce. 
                                         Foto: Ladislav Lukáč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanečnice zo súboru Topľan.                                                      Foto: L. Lukáč 
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Gminu Wielopole Skrzynskie, ale aj míľniky z piatich rokov 
vzájomného partnerstva medzi gminou a naším mestom, predstavili 
prítomným poľskí hostia. Svoj vstup do programu uzavreli rezkými 
ľudovými piesňami hudobníci Kapely ludowej z Nawśie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vystúpenie hudobníkov Kapely z Newsia.                                 Foto: L. Lukáč 
 
Potom nasledovalo najmä hosťami očakávané vystúpenie 

Folklórneho súboru Topľan. Tanec  Veśeľe patrí medzi najnovšie 
naštudované choreografie a je plný radosti a rytmov, 
zachytávajúcich založenie novej rodiny. 

K naplnenie osláv storočnice, ktorá uplynula od doby, kedy sa 
v našom kraji začal piecť kysnutý chlieb za pomoci umelo 
vyrábaných kvasiniek a droždia, prispela prezentácia a krst knižky.  
Knihu vydala nezisková organizácia Vidiek, ktorá sa podieľala aj na 
príprave a organizácii celého piatkového podujatia. Knižka 
poskytuje súčasníkom pôvodné recepty a technologické postupy 
pečenia chleba, priplankov, ľapčanikov a tepšovníkov, na ktoré si 
spomínajú 80 a viac ročné pamätníčky.  Zaujímavosťou je, že 
recepty a úkony spojené s pečením sú v knižke Pečenie chleba 
v Topľanskej oblasti Šariša  zapísané v šarišskom dialekte.  Autorka 
Emília Filová ju predstavila  a krstnými otcami sa stali primátor 
Giraltoviec a wujt Gminy Wielopole Skrzyńskie. Namiesto vody ju 
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posolili  a chlieb, upečený podľa pôvodnej receptúry, wujt Czeslaw 
Leja poctil aj  bozkom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krstenie chleba primátorom mesta Jánom Rubisom a poľským primátorom 
Czeslawom Lejom.                                                                       Foto: L. Lukáč 

 
Keďže vydanie publikácie podporili Komunitná nadácia Prešov, 

Topvar Pivovary a Mesto Giraltovce jej prvé vydanie je záujemcom 
poskytnuté zadarmo a prítomní si ju so záujmom prezreli a zobrali 
do svojich zbierok.  Priestor v knihe je venovaný aj tradíciám 
pečenia chleba v poľskej prihraničnej oblasti, 

Partnerský večer uzavreli novou pesničkou o chlebe a na oslavu 
chleba Východniarky, ktoré hrou na harmonike sprevádzal Ondrej 
Majer. 

Poslednej časti večera sa ujal primátor J. Rubis.  Odovzdal 
poľským partnerom ďakovné listy za 5-ročnú spoluprácu a oficiálne 
poďakoval za organizáciu večera riaditeľovi Vidiek, n.o. Ľubomírovi 
Filovi, Márii Osifovej a Emílii Filovej. 

Potom nasledovala pestrá zábava s ochutnávkou šarišských 
chlebových špecialít, pirohov a mačanky. Poliaci ponúkli svoj 
neodmysliteľný bigos a šmalec.               

(ef) 
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Gymnazisti  mieria do Európy 
 
V septembri malo 10 mladých ľudí z Prešovského kraja, vrátane mňa, 

nečakaný telefonát. Predstavila sa nám pani PhDr. Iveta Tarabčáková 
z odboru pre školstvo a  nasledovala otázka, na ktorú sme mohli 
odpovedať dvoma spôsobmi. Tí z nás, ktorí odpovedali ÁNO, pocestovali 
17. októbra na medzinárodné stretnutie mládežníckych lídrov pod názvom 
„Priateľské kraje v zjednotenej Európe“. Stretnutie sa konalo v meste 
Weimar, v Spolkovej republike Durínsko, kde sa okrem Slovákov stretli 
študenti z Malopoľského vojvodstva, regiónu Picardia (Francúzsko), 
Spolkovej republiky Durínsko a Ľvovskej oblasti ( Ukrajina).  

Prvé, čo mi vo chvíli, keď som sa toto všetko dozvedela napadlo – Plní 
sa mi sen! J Veď ktorý mladý človek by netúžil cestovať, spoznať cudziu 
krajinu, nových ľudí, získať cenné skúsenosti do života a more zážitkov . 

To všetko mi dalo toto stretnutie. Pochopila som, že nezáleží na tom, 
odkiaľ pochádzate, akým jazykom hovoríte alebo aká je farba vašej pleti. 
Dôležité je mať snahu niečo robiť, niečo dokázať a vtedy  zaniká aj 
jazyková bariéra, ktorá sa na prvý pohľad zdá obrovská. Pri komunikácii 
sme využívali všetky svetové jazyky a keď to bolo potrebné, dohovárali 
sme sa, ako sa vraví, rukami nohami J.  

 Cestujeme, cestujeme... 
Cesta do cieľa trvala 15 hodín. Keďže sme boli z rôznych kútov 

Prešovského kraja, túto dlhú cestu sme využili na  lepšie spoznanie sa. 
Každý z nás bol členom žiackej Školskej rady, mali sme rovnaké alebo 
podobné záľuby a celkovo, aj vďaka tomu, sa z nás vytvoril skvelý tím, 
ktorý hrdo reprezentoval svoju krajinu, mesto a školu. 

V prvý deň nás čakalo uvítanie, spojené s malým prekvapením, totiž ani 
jeden z nás nemal spolubývajúceho zo Slovenska, ale niekoho z inej 
zúčastnenej krajiny. Mne sa celkom pošťastilo. Dostala som skvelú 
spolubývajúcu  Xaniu – študentku z Ukrajiny, s ktorou sme si celkom dobre 
rozumeli a dobre sa porozprávali.  

V jedálni sa mi potvrdilo, akí sú Nemci pohostinní. Raňajky, obed 
a večera boli podávané vo forme švédskych stolov, s ich tradičnými 
špecialitami, na ktoré som si ja osobne každý deň do sýta vychutnávala J. 

 Čarovný Weimar... 
Každý deň sme začínali hrami, ktoré nás „nútili“ spolu komunikovať, 

skamarátiť sa a značne dopomohli k tomu, aby naša neskoršia spolupráca 
prebehla bez najmenších problémov. Aktivita, ktorá sa mi najviac vryla do 
pamäte, bolo spoznávanie Weimaru trošku netypickým spôsobom. Toto 
mesto, ktoré bolo kedysi centrom kultúry a umeleckého života, sme museli 
prejsť sami, v národnostne pomiešaných skupinách. V rukách sme mali 
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papiere s  adresami jednotlivých miest, ktoré sme museli nájsť a večer 
z našej prehliadky urobiť krátku dokumentáciu. V mojej skupinke boli 
dievčatá z Poľska, Francúzska a Ukrajiny, navštívila som s nimi naozaj 
nádherné miesta. Videli sme mnoho kostolíkov, cintorínov, ktoré vyzerali 
ako parky, pomníky slávnych umelcov a pod. Navštívili sme aj dom 
jedného z najväčších velikánov nemeckej literatúry - dom Johanna 
Wolfganga von Goetheho. 

 Sme tu my a naše mesto... 
Hlavnou myšlienkou celého stretnutia bolo zveľaďovanie našich 

regiónov a takisto vzájomná spolupráca medzi našimi regiónmi. Už tradične 
v skupinkách sme vytvorili malé mapy, ktorými sa predstavil každý 
zastúpený región, ukázal, čo má iné, s čím by sa chcel pochváliť, no 
zahrnuli sme tam aj spoločné znaky, ktoré naše kraje spájajú. Všetky tieto 
mapy sa nakoniec spojili a vytvorili „panáka“, ktorý symbolicky prepojil 
všetky naše krajiny. 

Večer sme predstavovali svoje kraje. Väčšinou  sa predstavoval folklór, 
ale aj národné jedlá a podobne. Do nášho programu sme tiež zahrnuli 
slovenský východniarsky folklór, dokonca sme sa ostatných snažili naučiť 
tancovať polku a valčík, myslím, že celkom úspešne. Pokračovali sme 
spievaním slovenskej hymny a tiež aj neoficiálnej hymny Prešova, piesne 
skupiny Komajota- Mesto v nás.  

 Creative day... 
K zaujímavým dňom určite patril tzv. Creative day, v rámci ktorého sme 

tvorili a tvorili a tvorili... Animátori si pre nás pripravili 4 workshopy:  
1. creative - vytvárali sa šperkovničky, tašky s farebnými motívmi, 

pohľadnice a mnoho ďalších zaujímavých prác,  
2. foto - celý deň sme mohli fotografovať, vymýšľať, tvoriť, hľadať 

netypické, zaujímavé predmety alebo ľudí a potom vytvoriť záverečnú koláž 
fotiek  

3. video - originálnym spôsobom, v krátkom zostrihu, spracovanom na 
spôsob televíznych novín a reportáží študenti ukázali, čo sa im na tomto 
pobyte páči, a taktiež čo by urobili trochu inak, 

4 .theatre - tu sa predviedli nádejné herecké talenty. Študenti 
zmobilizovali svoje sily a vymysleli 2 vtipné scénky, ktorými pobavili celú 
miestnosť.   

Naša celodenná práca mala večer svoju výstavu, kde sme mohli 
ukázať, aký typ umelca v nás drieme. J 

 „Zelené srdce Nemecka“...  
Predposledný deň bol najoficiálnejším bodom programu. Navštívili sme 

mesto Erfurt, hlavné mesto spolkovej republiky Durínsko, kde sme začali 
prehliadkou parlamentu. Stretli sme sa s tromi politikmi, ktorí boli voči 
naším otázkam ústretoví a snažili sa vždy diplomaticky odpovedať, aj keď 
niekedy s úsmevom. Zaujímalo nás postavenie žien v politike, spolupráca 
Durínska napríklad s Malopoľským vojvodstvom, využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie a taktiež ich platy. J 
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Ďalšou zastávkou bola historická budova Štátnej kancelárie. Práve 
v tomto sídle durínskeho kancelára, ktoré bolo kedysi sídlom samotného 
Napoleona, vyvrcholil náš zahraničný pobyt. Kancelár bol veľmi šťastný 
a hrdý na to, že sa tento projekt podarilo zrealizovať a po krátkom 
príhovore nám slávnostne odovzdal certifikáty.  

 Rozlúčka... 
V posledný deň pobytu, sa azda nikomu nechcelo odísť. Za týždeň  tam 

vzniklo množstvo priateľstiev a dobrých vzťahov, ktoré nikto nechcel 
prerušiť. Našťastie, 21. storočie ponúka skvelé vymoženosti typu Facebook 
J, ktoré nám pomáhajú udržiavať medzi sebou kontakty. Myslím, že 
zážitková forma štúdia, akou bolo celé toto stretnutie vytvorené, nám dala 
oveľa viac, ako hodiny presedené na prednáške o týchto regiónoch, a tak si 
všetci z toho stretnutia odnášame veľa zážitkov a inšpirácií. Som šťastná, 
že som sa zúčastnila tohto stretnutia, pretože som spoznala veľa úžasných 
ľudí. Týždeň strávený v ich spoločnosti bol takým mojím únikom 
z každodennej reality... 

Je skvelé, že sa takého veci robia pre mladých ľudí, že „dospeláci“ 
akceptujú náš názor a berú nás ako seberovných. Doba stále napreduje 
a my, mladí, kráčame súčasne s ňou. Chceme byť zapojení do diania 
v meste, aktivizujeme sa v rôznych činnostiach, mnohé veci nám nie sú 
ľahostajné. Ďakujem všetkým tým, ktorí nám takúto možnosť ponúkajú. 

    Lucia  Bačkayová, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slávnostné odovzdávanie certifikátov kancelárom Durínska. 
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Symbolické spojenie zúčastnených európskych krajín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návšteva Durínskeho parlamentu.                                                 Foto: autor 
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Základná škola v Giraltovciach má už od septembra dve nové špeciálne 

triedy pre žiakov so zdravotným postihnutím, ktoré pracujú pod vedením 
svojich učiteliek. Sú to zvedavé, usmievavé a šťastné deti, pre ktoré je 
radosť chodiť do školy a nadväzovať nové priateľstvá i zároveň získavať 
vzácne poznatky, či skúsenosti. To bolo radosti, keď sa v jedno 
novembrové predpoludnie v priestoroch Regionálneho strediska objavili 
dve milé tetušky, p. Mitaľová a Sušinková z mestskej knižnice, ktoré si pre 
naše deti pripravili rozprávkové knižné predpoludnie. Deti od zvedavosti 
takmer ani nedýchali, keď sa dozvedali o rozprávkových tajomstvách 
a knižných záhadách, ktoré sa ukrývajú v knižkách. Niektoré z nich si už 
sami čítavajú tieto príbehy, iným pomáhajú rodičia, či súrodenci. Všetci boli 
prekvapení tým, ako vznikali, či vznikajú rozprávky a najmä tým, že i z nich 
sa môžu raz stať šikovní rozprávkoví spisovatelia. Ako je to možné? Úplne 
jednoducho, lebo podaktoré deti majú toľko fantázie a predstavivosti, že by 
to všetko stačilo dať na papier, napísať a rozprávka by bola na svete. 
Možno to znie príliš jednoducho, no naše deti vedia, že spisovateľmi sa 
môžu stať až vtedy, keď sa budú usilovnejšie učiť a pripravovať. A o tom, 
že oni radi prekračujú svoje schopnosti a možnosti nás už neraz 
presvedčili. Veď každý jeden človek rád sníva a brať sny takýmto deťom by 
bolo neoprávnené, a tak raz dúfame, že sa raz spoločne stretneme pri 
nami vymyslenej rozprávke. Zatiaľ do rozprávkova... 

          Učiteľky špeciálnych tried                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Žiaci špeciálnych tried ZŠ Giraltovce.                                               Foto: autor  
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V jeden pekný októbrový deň sme v MŠ Giraltovce uskutočnili 

s deťmi „ŠARKANIÁDU.“ Deti mali v rukách šarkany, ktoré si 
predtým zhotovili a poďme na kopec. Šarkany sa nad našimi 
hlavami pretekali a deti z toho mali veľkú radosť.  

Na záver sme vyhodnotili, ktorý šarkan bol najzaujímavejší, 
najzubatejší, najokatejší, najväčší a najveselší. Pri návrate do MŠ 
boli deti odmenené medailou „ŠARKANIÁDA.“  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deti z MŠ Giraltovce pózujú so svojimi šarkanmi.                             Foto :autor 
 
 
 
 
 

V poslednom októbrovom týždni si deti z MŠ Giraltovce 
pozvali do škôlky svojich starkých. Babky a dedkovia  prišli 
v hojnom počte. Deti sa predviedli v kultúrnom programe. 
Potom ich čakala spoločná tvorba jesenných pozdravov pri 
stole so svojou babkou, či dedkom. 

Na záver sme im pripravili malé pohostenie a občerstvenie. 
Nálada starkých a ich vnúčat bola vynikajúca.   

 
Anna Jurčová 
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Základná umelecká škola pracuje pod vedením Mgr. Petra Zajaca, ktorý bol 

vymenovaný ministrom školstva  za člena  kurikulárnej rady.  
V škole sú zriadené všetky odbory – hudobný, tanečný, výtvarný a literárno 

– dramatický.  V hudobnom odbore sa vyučuje hra na 15 hudobných 
nástrojoch. Na škole vyučuje celkom 13 interných a  9 externých 
zamestnancov. 

 Žiaci ZUŠ  sa svojím vystúpením aktívne podieľajú na všetkých kultúrnych 
podujatiach v meste.  O ich úspechu svedčia výsledky mimo mesta dosiahnuté 
v týchto súťažiach: 

- 7VII. ročník piesňovej súťaže Bohuslava Martinu 
            v kat.II.C získal Cyprich Peter. 
- Okresná tanečná súťaž – choreografia Oheň – 1. miesto. 
- Krajské kolo prehliadky speváckych zborov – zlaté pásmo. 
- Celoslovenská súťaž Akordeónový festival Giraltovce 2009 – III. 

kategória – 2. miesto Andrea Foltínová, IV. kategória 3. miesto Ľudmila 
Moľová. 

- Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch – 3.miesto 
Peter Cyprich. 

- Medzinárodná súťaž Koncertný akordeón v Tvrdošíne - II. kategória 2. 
miesto Kristína Daňková, III. kategória 2. miesto Andrea Foltínová, 4. miesto 
Žaneta Miženková, IV. kategória 2. miest Ľudmila Moľová. 

- Súťažná spevácka prehliadka populárnej piesne Bojnická perla 
Tamara Dikyová a Mariana Štefaníková strieborné pásmo. 

- Stropkovská klavírna jar – I. kategória 1. miest Jozef Kovalčík, II. 
kategória 1. miesto Anna Goliášová, III. kategória 1. miesto Ľubomíra Macková 
a Dominika Šinaľová. 

- Medzinárodná klavírna súťaž v Dolnom Kubíne I. kategória  5. miest 
Alexandra Vaňková, II. kat. 4. miesto Jozef Kovalčík, III. kat. 6. miesto Anna 
Goliášová a Ľubomíra Macková. 

- Medzinárodná  gitarová súťaž v Zruči nad Sázavou III. kat. 1. miesto 
Lenka Chrzanová. 

- Celoslovenská súťažná prehliadka speváckych zborov v Prievidzi- 
zlaté pásmo. 

- Medzinárodná akordeónová súťaž euro Musette a Golden Tango v 
Rajeckých Tepliciach I. kat. strieborné pásmo Maroš Hliboký, II. kat. strieborné 
pásmo Kristína Daňková, III. kat. strieborné pásmo Andrea Foltínová, IV. kat. 
strieborné pásmo Žaneta Miženková a Ľudmila Moľová. 

Celkovo na škole pracuje 7 kolektívnych zoskupení – školský orchester, 
akordeónový orchester, detská ľudová hudba, ľudová spevácka skupina, 
folklórny súbor Giraltovčan, spevácky zbor a tanečná skupina.  Základnej 
umeleckej škole blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a dúfame, že bude aj 
naďalej pracovať na rozvoji a skvalitnení svojej práce.  

∗∗∗∗∗  / r /   
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Novembrové pochmúrne, daždivé a nie veľmi vľúdne 
počasie nám neumožňovalo podujatia v prírode , ale 
niektorých sme sa aj napriek tomu zúčastnili. Centrum 
miesto má členov z rôznych oblasti činnosti, záujem je nielen 
o šport, turistiku, volejbal  či kulturistiku, ale aj o históriu, 
kultúru , prírodovedu, divadlo a rôzne iné voľnočasové 
aktivity. Do „Sveta rozprávok“ sme sa preniesli spolu s deťmi 
špeciálnej triedy ZŠ. Besedu o rozprávkach, povestiach, 
básničkách či prísloviach sme spolu s Ankou Mitaľovou, 
vedúcou knižnice, zrealizovali šiesteho novembra. Obidve sme 
boli milo prekvapené vedomosťami týchto detí, ich záujmom, 
ale aj otázkami pre nás a ich fundovanými odpoveďami. Bolo 
vidieť, že aj keď je práca s takými žiakmi náročná, prináša 
svoje plody. Veľmi cenné je to, že učiteľky pristupujú k svojím 
zverencom s veľkou láskou a trpezlivosťou. V triedach majú 
ich pekné výtvarné práce, deti ich robili  s námahou, ale 
výsledky sú nádherné. Na tomto podujatí mi odovzdali svoje 
výkresy z návštevy filmu „Pán Včielka“ a veruže si každý 
z nich zaslúžil odmenu. Túto súťaž, ktorej sa zúčastnili aj 
žiaci 3.B sme už vyhodnotili. To, čo deti  najviac zaujalo, 
zachytili na svojich výkresoch, ktoré sú na výstavke v Galérii 
Slniečko. Aj tento školský rok pripravujeme súťaž 
s dlhoročnou tradíciou „ Rastlinky a zvieratká našich lesov“. 
Pre prihlásené družstvá už  tradične organizujeme exkurzie do 
týchto oblastí, ktorých sa súťaž týka. Vybrali sme si pekné 
historické mesto Bardejov, ktoré má veľmi pekné a zaujímavé 
prírodovedné múzeum. Medzi jeho exponátmi bolo dosť 
takých, s ktorými sa naši súťažiaci stretnú v súťažných 
otázkach. Mnohí si vzorne robili poznámky aby  do súťaže 
nezabudli. V tento deň nám počasie neprialo, nuž prehliadku 
mesta sme urobili len autobusom a skanzen  v Bardejovských 
Kúpeľoch navštívime inokedy. 

Halloweensku oslavu sme si urobili 13.11. a po sprievode  
masiek po meste nasledovala diskotéka v Centre, kde bolo aj 
vyhodnotenie najlepších masiek. Pravidelní návštevníci 
počítačových hier tiež veľmi radi súťažia o čom svedčilo ich 
zapojenie do  PC turnaja  FIFA.  Súťaž  prebiehala v divadelnej 
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miestnosti, formou projekcie na veľkom plátne je pre 
súťažiacich príťažlivejšia, k tomu sme  pridali vecné ceny 
a výsledok? Deti chcú ďalšie kolo!! /zrealizujeme ho 
v decembri /. Podujatia zamerané na inú tému sú pod názvom 
„ Po stopách druhej svetovej vojny“.  K nim samozrejme patrí  
obec Tokajík, ktorú sme navštívili v nedeľu 22.11.2009. V 
tomto dni si obec pripomenula  65. výročie Tokajíckej tragédie 
a na spomienkové stretnutie bolo naše Centrum pozvané. 
Zúčastnili sme sa ho s našimi členmi zo ZŠ Želmanovce a 
Giraltovce, a aj niekoľko rodičov strávilo nedeľu so svojimi 
deťmi. Kultúrny program pozostával z pietneho aktu - 
kladenia vencov, príhovorov hostí a panychídy. Naši účastníci 
takéto niečo ešte nevideli a bol to pre nich ohromný zážitok, 
keď sa aj oni mohli pokloniť pri pamätníku a takto vzdať úctu 
neľútostne  zavraždeným nevinným občanom, zavraždeným za 
to, že pomáhali partizánom, že chceli chrániť svoje rodiny 
a svoju obec. Vtedy bolo mnoho našich obci vypálených, o tom 
sa hovorilo v príhovoroch hostí, ktorí zastupovali významné 
zložky našich politických a kultúrnych ustanovizní. Pre mňa 
osobne bol veľmi pekným zážitkom príhovor a prednes básne 
hercom Jurajom Sarvašom a neskôr aj osobný rozhovor s ním 
ma veľmi potešil. Po kultúrnom programe sme sa z cintorína 
premiestnili k lesu , kde nám členovia Klubu vojenskej 
histórie Čapajev z Michaloviec previedli ukážku partizánskych 
bojov. Tak sme mali možnosť vidieť vojakov a vojačky v 
nemeckých, partizánskych  a sovietskych uniformách 
a taktiež v ich reči počuť vojenské povely. Streľba sa ozývala 
celým okolím,  „postrieľaní „vojaci padali,  nemeckí sa  
vzdávali do zajatia, víťazi  radostne vykrikovali  a my sme 
s úžasom pozerali ako to všetko niekedy naozaj bolo. Po 
skončení ukážky mali prítomní možnosť fotografovať sa 
s vojakmi, vyskúšať si streľbu z jednotlivých zbraní a mnoho 
chlapcov zberalo po bojisku prázdne nábojnice na pamiatku, 
ale zaiste aj ukázať kamarátom rukolapný dôkaz ich  akože 
„vojnových „zážitkov. Po tomto pobyte v studenej a zablatenej 
prírode nám veľmi dobre padli horúci čaj a guľáš, ktorými nás 
usporiadatelia pohostili. Spoločne sme si ešte pozreli múzeum 
a naplnení dojmami a túžbou, aby vojna už nikdy a nikde vo 
svete neničila životy ľudí, a vôbec, aby nikdy nebola   sme   sa   
vrátili   domov.   Záver   mesiaca  už   patril  zábavnejšej  časti 
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našej činnosti. Naši divadelníci sa v dňoch 25.11.-29.11.2009 
zúčastnili „Prehliadky pantomímy a pohybových divadiel 
v Liptovskom Mikuláši, kde sa organizátor chce pokúsiť 
o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Či sa im to podarilo 
dozviete sa to neskôr . Bábkové divadlo Babadlo  pripravilo 
pekné predstavenie pre deti pod názvom: John, Mary 
a kozliatka. Plný autobus našich detí si ho bol pozrieť v DJZ 
v Prešove, kde túto hru uvádzali. Aj v decembri nás čaká 
návšteva  divadla,  organizujeme ju pre dospelých 15.12.2009 
–informácie nájdete na Web a našich plagátoch. 
 

Z vyššie  spomínaných podujatí nájdete foto na našej 
webovej stránke kde sú tiež aj rozpis a výsledky pravidelne 
organizovanej MVL /mest. volejbalovej ligy/. Na všetky 
ponúkané a avízované podujatia sa môžete osobne alebo cez 
svojich vedúcich prihlásiť v Centre voľného času 
v Giraltovciach. 

 
                       ∗∗∗∗∗  Helena Sušinková, CVČ  

 
 
 

 
 
 
 

Centrum voľného času v Giraltovciach vás pozýva 
na „Mikuláša“, ktorý sa uskutoční dňa 

7.12.2009 na hokejbalovom ihrisku o 16 00 hod. 
Predtým Mikuláš navštívi  školy a školské 

zariadenia v meste. 
 

Dňa 5.12.2009 vás pozývame na 
„Majstra kulturistiky“, ktorý bude 

prebiehať v sále Kultúrneho 
domu o 14.00 hod. 

 
Tešíme sa na vašu účasť. 
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Evanjelici v Giraltovciach si pripomenuli na nedeľných 
službách Božích 22. novemba t. r. tradičnú posviacku chrámu 
zo 17. storočia, ale aj  210. výročie  posvätenia rozšírenia 
tohto stánku Božieho. Pri tejto príležitosti privítali bývalého 
biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Jána Midriaka.  

Od prvej polovice 16.storočia sa z Nemecka začali šíriť 
myšlienky reformácie po celom Uhorsku. Rozsievali ich 
študenti nemeckých univerzít a nemecké obyvateľstvo 
v uhorských kráľovských mestách, ktoré si stále udržovalo 
čulý kontakt so svojím pôvodným prostredím. 

Keďže sa k evanjelickému vyznaniu začala hlásiť  šľachta,  
zákonite  tak robili aj ich poddaní.  Preto na konci 16. storočia 
patrilo deväť desatín obyvateľstva v Uhorsku k protestantom. 
Avšak protireformácia a rekatolizácia, vedené 
rimskokatolíckou cirkvou a za výdatnej podpory vládnuceho 
cisárskeho rodu Habsburgovcov a jezuitského rádu, proces 
šírenia  reformácie zastavila. Na konci 17. a v prvej polovici 
18. storočia evanjelikom odoberali  chrámy, fary  a školy. 
Počas rôznych súdov boli evanielickí kňazi a učitelia odsúdení 
na rôzne tresty, cez  väzenie, vyhnanstvo a galeje až po trest 
smrti. Napríklad,  počas  tzv. bratislavských súdov  v rokoch 
1671 – 1674, bolo takýmto spôsobom odsúdených vyše sto 
evanjelických kňazov. V roku 1687 prebehli prešovské krvavé 
súdy, kde bolo popravených 24 evanjelických šľachticov, 
mešťanov a kňazov. 

Zmena nastala v roku 1780 po smrti Márie Terézie, keď sa 
jediným panovníkom v habsburskej monarchii stal jej syn a 
dovtedajší spoluvládca Jozef II. Ten 25.októbra 1781 vydal 
Tolerančný patent, ktorým zrušil mnohé nariadenia 
predchádzajúcich vládcov. Týmto patentom umožnil v krajine 
slobodu vyznania.  Evanjelici už mohli vlastniť,  aj  nadobúdať 
majetok, mohli zastávať verejné úrady a funkcie a   smeli 
nadobúdať meštianske práva.  Jozef II.  zrušil povinnosť 
evanjelikov dodržiavať katolícke sviatky. Patent zakazoval 
odoberať kostoly a naopak umožňoval stavať nové, aj keď bez 
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veží a zvonov. Tiež umožňoval vizitácie evanjelickým 
superintendentom. 

V Šarišskom senioráte bol patent vyhlásený v januári 
1782. Evanjelici zo seniorátu sa zišli v Giraltovciach, aby 
vzdali vďaku za dobrodenie. Na slávnosti sa zišli všetci kňazi, 
evanjelickí šľachtici a evanjelický ľud.  

Slávnostné služby Božie sa konali 7. februára 1782. Začali 
sa o 9.hodine. Chrám bol zaplnený a veľa ľudí ostalo stáť pred 
kostolom. Na službách Božích liturgovali  giraltovský farár a 
senior Imrich Berzeviczy, sabinovský farár Matej Clementis a 
prešovský farár Samuel Nikolai. Za sprievodu vojenskej hudby 
zástup oduševnene spieval Lutherovu pieseň Hrad přepevný 
jest Pán Bůh náš. Slovo Božie zvestoval Ján Migyelka, 
seniorátny rečník. Po kázni sa senior Berzeviczy modlil za 
cisára a následne zbor spieval Te Deum – Tě Bože chválime. 
Áronovské požehnanie slúžil senior Berzeviczy. Po skončení 
prvých služieb Božích sa konali druhé pre tých, ktorí sa na 
prvé nedostali. Poriadok služieb bol rovnaký. Obidve 
bohoslužby trvali do 14. hodiny. Po službách Božích bolo pre 
vyššie spomenutých pánov na troch miestach pripravené 
pohostenie. Na nešporných službách Božích zvesťou Slova 
poslúžil Matej Liptay, marhaňský farár, liturgoval senior 
Berzeviczy. 

V dobe po Tolerančnom patente dovtedajší chrám prestal 
vyhovovať svojou malou kapacitou,  preto sa miestni evanjelici 
rozhodli v roku 1798 chrám rozšíriť o južnú a severnú časť 
zvanú („chyžka“ a sakristiu). Posviacka obnoveného kostola sa 
konala 6. januára 1799. Giraltovský chrám Boží vysvätil 
Samuel Nikolai,  potiský  superintendent. 

∗∗∗∗∗   (jj) 
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„Stojíme v bránach milého, vzácneho adventného času. Advent 

nám pripomína  príchod Pána Ježiša na túto zem. Je dobou 
očakávania zrodu, ktorý nám prináša začiatok nového života.  

Sviatky vianočné so svojím Štedrým večerom prinášajú 
čarovného kúzla, rodinnej pohody, lásky a darov. Ide hlavne o ten 
najvzácnejší dar -  o Ježiša Krista – dar spasenia, ktorý je potrebné 
prijať vierou. Len vtedy prežijeme s Ním život v istote a v nádeji, 
ktorá nesklame.“  

 
 Druh bohoslužieb Dátum 

konania 
Miesto 
konania 

Začiatok 
o hod. 

II. Adventná  
nedeľa  

Nedeľné Služby Božie (SB) 
s Večerou Pánovou (VP) 

6.12.2009 Giraltovce 9. h 

 Nedeľné Služby Božie (SB)  6.12.2009 Železník 11. h 
 Nedeľné Služby Božie (SB) 

s Večerou Pánovou (VP) 
6.12.2009 Svidník 14,30 h 

Každý utorok Biblická hodina Od 1.12.2009 Mičakovce 17,30 h 
 Večerné SB  Od 1.12.2009 Železník 19. h 
Každá streda  Biblické hodiny Od 2.12.2009 Lužany pri 

T. 
18. h 

Každý štvrtok Večerné SB Od 3.12.2009 Giraltovce 18. h 
Nedeľné SB s VP 13.12.2009 Giraltovce 9. h III. Adventná 

nedeľa Nedeľné SB s VP  Železník 11. h 
Nedeľné SB s VP 20.12.2009 Giraltovce 9. h IV. Adventná 

nedeľa Nedeľné SB   Železník 11. h 
Utorok Večerné SB s VP 22.12.2009 Železník 18. h 
Štedrý večer SB 24.12.2009 Giraltovce 16. h 
 SB  Železník 17,30 h 

SB 25.12.2009 Giraltovce 9. h 
SB  Železník 11. h 

I. Sviatok 
vianočný 

SB  Svidník 14,30 h 
SB 26.12.2009 Giraltovce 9. h II. Sviatok 

vianočný SB  Železník 10,30 h 
SB 27.12.2009 Giraltovce 9. h Nedeľa 
SB  Železník 10,30 h 
SB 31.12.2009 Giraltovce 17. h Starý rok 
SB  Železník 18. h 
SB 1.1.2010 Giraltovce 9. h Nový rok 
SB  Železník 10,30 h 
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 Informácie o aktivitách a Bohoslužbách, ktoré úzko súvisia 
s prípravou a samotným prežívaním sviatkov Narodenia  Podľa Tela 
Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista poskytol 
gréckokatolícky kňaz ŠTEFAN PACÁK  

Bohoslužobný program počas sviatkov Narodenia Pána 
v Gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci 
v Giraltovciach, na ktorý vás z celého srdca  pozývam, bude mať 
takýto priebeh.   

Od 20. decembra už máme bezprostrednú prípravu, tzv. 
„Predprazdenstvo“, na sviatok Narodenia Pána. 

(Časový harmonogram sa môže podľa okolnosti ešte zmeniť.) 
19.12.- sobota pred Kristovým narodením 
 o 9 30- Sviatosť zmierenia, vysluhovať sviatosť pokánia prídu 

viacerí kňazi. 
20.12.- nedeľa pred Kristovým narodením, Nedeľa svätých 

otcov 
 o 9 30 -  Svätá liturgia. 
24.12.- štvrtok, Predvečer narodenia Pána  
 o 14 00 - Veľká večiereň  s liturgiou sv. Bazila Veľkého 
o 23 30  - Veľké povečerie s lítiou, Svätá liturgia.  
25.12.- piatok, Narodenia  Podľa Tela Nášho Pána, Boha 

a Spasiteľa Ježiša Krista 
 o 9 30 - Svätá liturgia s Myrovaním. 
o 15 00 - Jasličková pobožnosť, divadelné vystúpenie detí a 

mládeže  
26.12.- sobota, Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke 
  o 9 30 - Svätá liturgia. 
27.12.- nedeľa po Kristovom narodení, Svätý apoštol, 

prvomučeník a archidiakon Štefan 
  o 11 00  - Svätá liturgia  
31.12.- štvrtok, Zakončenie sviatku Kristovho narodenia, 

Silvester 
 o18 00  - Ďakovná Svätá liturgia so spoločným pohostením - 

agapé. 
01.01.- piatok, Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a 

Spasiteľa Ježiša Krista 
o 9 30 - Svätá liturgia s Myrovaním.  
Prajem všetkým nám, krásny a úžasný zážitok z narodenia Ježiša 

Krista. Pripravme mu v našich srdciach a v našich príbytkoch 
miesto, aby sa tam ako maličké dieťa mohol narodiť a obdariť nás 
svetlom múdrosti. 

Slava Isusu Christu! 
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Pozn. 
Vždy 1 hodinu pred Svätou omšou je spoveď. 

 
 

 
 

20.12.2009 –  nedeľa- 1600 h – Giraltovce 
24.12.2009 – štvrtok- 18 00 h – Hermanovce 
25.12.2009 – piatok – 1000 h – Hermanovce 
27.12.2009 – nedeľa – 930 h -  Giraltovce 
                                   10 00 h – Hermanovce 
31.12.2009 – štvrtok – 1900 h – Hermanovce 
1.1.2010   - piatok -    1000 h - Hermanovce 

 

Dátum Deň v 
týždni 

Názov  bohoslužby Začiatok  o hod. 

19.12.2009  Sobota Sviatosť zmierenia – 
spoločná spoveď   

Od 14.h do   
17.h 

 

24.12.2009   
Štedrý deň 

Štvrtok Svätá omša 8. h   

Polnočná Svätá  omša 00. h   25.12.2009 
I. Sviatok 
vianočný 

Piatok 

Svätá omša 7,30 9,30  

26.12.2009 
II. Sviatok 
vianočný 

Sobota Svätá omša 7,30 9,30  

27.12.2009 Nedeľa Svätá omša 7,30 9,30 17,30 

Svätá omša 8. h   31.12.2009 Štvrtok  

Ďakovná pobožnosť 16. h   

Piatok Vítanie nového roka 
polnoc 

00. h   1.1.2010 

 Svätá omša 7,30 9,30 17,30 

3.1.2010 Nedeľa Svätá omša 7,30 9,30 17,30 

6.1.2010 Streda Svätá omša 7,30 9,30 17,30 
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Nový školský Zákon  č. 245/2008 odštartoval školskú reformu, 

ktorá postupne legislatívne rieši komplexne pravidlá vzdelávania 
a výchovy našej mladej generácie. V náväzností  na to sa do rúk 
pedagógov v tom čase dostávajú ďalšie zákony, nariadenia vlády či 
vyhlášky. Uvediem  napríklad Nariadenie vlády č. 422/2009 
o rozsahu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti 
pedagogických zamestnancov  účinné od 1.11.2009, Vyhlášku č. 
437/2009 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 
a odborných zamestnancov,  účinnú od 1.11.2009 a Vyhlášku č. 
445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách...., 
účinnú od 15.11.2009. 

Od 1. novembra nadobudol účinnosť Zákon č. 317/2009 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 
ktorý ustanovuje ich práva a povinnosti ako aj predpoklady na 
výkon činnosti, získavanie kreditov, ich hodnotenie a starostlivosť 
o zamestnancov. Pod pojmom pedagogický  zamestnanec sa rozumie 
fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a v súvislosti 
s výkonom svojej činnosti má postavenie chránenej osoby. Riaditeľ 
môže mu povoliť vykonávať ostatnú činnosť súvisiacu  s priamou 
výchovno-vzdelávacou činnosťou aj mimo pracoviska za podmienok 
ustanovených v pracovnom poriadku. 

Zákon ďalej špecifikuje kvalifikačné predpoklady, ako je 
požadovaný stupeň vzdelania pre učiteľov, povinnosti zamestnancov 
a zákaz prijímania darov, ktorý sa nevzťahuje na obvyklé dary 
poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti, napríklad 
na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského 
roku a stužkovej slávnosti. 

Pedagogický a odborný zamestnanec  musí spĺňať požiadavky na 
výkon svojej činnosti, ako sú napríklad kvalifikačné predpoklady 
s možnosťou vzdelávania sa na ich doplnenie. Zamestnanec musí 
byť bezúhonný a na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol 
právoplatne odsúdený, čo sa preukazuje výpisom z registra trestov.  
Ďalším predpokladom je zdravotná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje 
pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej 
spôsobilosti a duševnej spôsobilosti. Samozrejme sa vyžaduje od 
zamestnanca aj ovládanie štátneho jazyka. 

Pedagogickí zamestnanci vykonávajú pedagogickú činnosť 
a podľa jej druhu  členia sa na kategórie ako je napríklad učiteľ –  
činnosť pri uskutočňovaní vzdelávania, vychovávateľ –  činnosť pri 
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výchovnom  programe, majster odbornej výchovy –činnosť pri 
výcviku a praxi, pedagogický asistent – činnosť podľa požiadaviek 
učiteľa či vychovávateľa, tréner športovej školy či triedy – činnosť na 
športovej príprave. 

Tento zákon analyzuje nový pojem, a to kariérový stupeň, ktorý 
vyjadruje mieru preukázateľného osvojenia si profesijných 
kompetencií a náročnosť vykonávania činnosti. Pedagogických 
zamestnancov zaraďujeme do týchto kariérových stupňov: 
1. Začínajúci pedagogický zamestnanec pri nástupe do prvého 

pracovného pomeru, alebo prichádzajúci od iného 
zamestnávateľa, u ktorého neukončil adaptačné vzdelávanie. 

2. Samostatný pedagogický zamestnanec, ktorý má úspešné 
ukončenie adaptačného vzdelávania, prípadne vykonal prvú 
atestáciu pre inú kategóriu, alebo vykonával pedagogickú prax 
najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu. 

3. Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou má vykonanú prvú 
atestáciu pre príslušný stupeň vzdelania alebo druhú atestáciu 
pre inú kategóriu. 

4. Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou má vykonanú 
druhú atestáciu príslušnej kategórie, alebo má šesť rokov praxe 
a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. 

Zákon ďalej definuje kontinuálne vzdelávanie ako súčasť 
celoživotného vzdelávania a uvádza nasledujúce druhy vzdelávania 
a to adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné funkčné 
a kvalifikačné. Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania  sa môžu 
prideľovať kredity, ktoré sú podmienkou na vyplácanie kreditových 
príplatkov.  Získaním každých 30 kreditov patrí kreditový príplatok 
mesačne v sume 6% z platovej tarify platovej triedy. Najviac však za 
60 kreditov a ich platnosť  je 7 rokov. 

Podľa tohto zákona sa platová tarifa od 1. januára zvyšuje o 1% 
za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru až 
do 16 rokov praxe a od 17 rokov praxe až do 32 rokov praxe sa 
platová tarifa zvyšuje o 0,5%. 

V prílohe č. 3  tohto zákona je uvedená tabuľka prideľovania 
kreditov podľa druhu kontinuálneho vzdelávania. 

V závere tohto kalendárneho roka ďakujem všetkým 
pedagogickým a odborným zamestnancom za spoluprácu. Želám 
vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, radosť z príchodu 
Spasiteľa na tento svet, pokoj v duši, rodinnú pohodu a úspešný 
vstup do nového roku 2010. 

 
Jozef Kozák 
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VSTUP DIEŤAŤA DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa  

považuje za jednu z  rozhodujúcich životných  zmien . 
Vstupom do školy sa zásadne mení spôsob života 
dieťaťa. Hrová činnosť, ktorá bola v predškolskom 
období dominantnou, ustupuje do pozadia a do popredia 
sa dostáva činnosť učebná. Život v škole začína byť 
pevne organizovaný a jednotlivé činnosti majú 
pravidelný a viazaný rytmus. 

Ako najlepšie dieťa pripravíme na školu? 
Tak, že mu umožníme navštevovať kolektívne 

zariadenie, kde sa bude hrať so svojimi rovesníkmi. Tým 
posilníme jeho väzbu na kolektív. Tak sa dieťa naučí 
spolupracovať pri rôznych činnostiach. Treba mu 
vybudovať stabilný denný režim, aby chodilo do školy 
odpočinuté. Pomôžeme mu, ak mu budeme k dispozícii 
vždy, keď bude potrebovať našu pomoc. Čo ak dieťa 
odmietne chodiť do školy? Môže to mať rôzne príčiny. 
Stačí, ak niečo neopatrne povieme, alebo nebolo dobre 
prijaté novým kolektívom,  nechce byť v družine. Ak tieto 
stavy pretrvávajú, je možné, že dieťa nie je dostatočne 
citovo zrelé, je príliš viazané na rodičov a nie je schopné 
vytvoriť si kontakt s učiteľom. Po prvých mesiacoch v 
škole každý citlivý pedagóg vypozoruje, aké deti má v 
triede. Musí sa s nimi zoznámiť a upozorniť rodičov na 
možné problémy. Pokiaľ je dieťa nezrelé, citovo labilné a 
nesústredené, ešte vždy sa môže vrátiť do materskej 
školy. Vždy je vhodné poradiť sa so psychológom. Nie je 
to síce najideálnejšie riešenie, lebo môže u dieťaťa 
zanechať pocit neschopnosti a zlyhania, ale niekedy je to  
lepšie riešenie, ako dieťa do niečoho nútiť. Dieťa sa na 
návštevu školy pripravuje už v materskej škole, preto je 
jej návšteva dôležitá. Tam sa deti venujú činnostiam, pri 
ktorých sa musia sústrediť, spolupracovať s kolektívom. 
Ak sa objavia pochybnosti, či to dieťa nezvládne, je 
lepšie, aby rodičia pred nástupom do školy navštívili 

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
38 

 
psychológa.  Znamená to, že dieťa buď nie je  
dostatočnezrelé, alebo má syndróm hyperaktivity. Po 
vyučovaní je dobré nechať dieťa vyhrať sa, nenúťte ho, 
aby sedelo za stolom a nacvičovalo písanie. Deti sa veľmi 
rýchlo prispôsobujú a ich schopnosť sústrediť sa a 
vydržať na mieste s každým mesiacom v škole rastie. 

Pre úspešný školský začiatok je potrebné, aby dieťa, 
ktoré nastupuje do školy, bolo zrelé. Pod pojmom 
školská zrelosť rozumieme telesnú, duševnú, 
spoločenskú a výchovnú vyspelosť dieťaťa. Deti, ktoré 
vstupujú do prvej triedy, by mali dokázať samostatne 
pracovať, byť trpezlivé, sedieť v triede na určenom 
mieste, plniť školské povinnosti. Mali by sa vedieť 
podriaďovať pravidlám a nadväzovať nové kontakty so 
spolužiakmi. Takéto deti sú pripravené na úspešný 
školský začiatok a môžeme o nich povedať, že sú zrelé. 

Nezrelé deti môžu v prvej triede pôsobiť ako 
nenadané. Škola na ne kladie neprimerane vysoké 
nároky. Tieto deti nedokážu v škole udržať pozornosť, sú 
netrpezlivé, nerozoznajú hru od úlohy, nedokážu 
samostatne pracovať, neplnia si povinnosti, nedokážu sa 
podriadiť pravidlám školy a podobne. Pokiaľ dieťa 
nastúpi do školy nezrelé, obvykle jeho školský začiatok 
nie je úspešný. Škola môže potom v dieťati vyvolávať 
strach alebo úzkosť, v horších prípadoch sa dokonca u 
detí môžu objaviť pomočovanie, nespavosť, neurotické a 
žalúdočné ťažkosti alebo iné psychické, či somatické 
ochorenia.  

Príznaky školskej nezrelosti sa však nemusia vždy 
prejavovať hneď po vstupe do školy. K zreteľným 
prejavom nezrelosti môže dôjsť až vo vyšších ročníkoch. 
Vtedy je už však oveľa problematickejšie riešiť dôsledky 
školskej nezrelosti ako pred nástupom do školy. 

Úspešnosť a neúspešnosť detí v škole neovplyvňujú 
len biologické faktory, ale významnú rolu tu hrajú tiež 
vplyvy prostredia a výchovy. Školskú zrelosť teda 
nechápeme len ako biologickú zrelosť organizmu, ale tiež 
ako určitú úroveň rozumovej, citovej a sociálnej 
spôsobilosti.  
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Predpokladom úspechu v škole je emocionálna 

stabilita. Dieťa by malo byť odolné voči frustrácii a 
vedieť prijímať aj prípadné neúspechy. Prílišná citlivosť 
dieťa ľahko vyvedie z miery. Strach, napätie a tréma 
znižujú jeho výkonnosť. K citovej zrelosti neodmysliteľne 
patrí aj sociálna zrelosť. Dieťa sa musí dokázať odlúčiť 
od matky alebo inej blízkej osoby na viac hodín a 
podriadiť sa autorite doteraz cudzej osoby – učiteľky. 
Podmienkou primeranej adaptácie dieťaťa na školu je 
tiež schopnosť začleniť sa do skupiny rovesníkov, 
ktorým sa treba adekvátne prispôsobiť a brať na nich 
ohľad. Dieťa sa s nimi dostáva do súťaže, učí sa 
vzájomne si pomáhať a 
spolupracovať.  

Aj keď začiatok roka 
je už za nami ešte stále 
nie je neskoro poroz-
právať sa o problémoch 
vašich detí s adaptáciou 
na školu so psycho-
lógom.  

Ak má vaše dieťa 
problémy s adaptáciou 
na školu kontaktujte 
Centrum pedagogicko 
psychologického pora-
denstva a prevencie vo 
Svidníku na Centrálnej 
102, tel. číslo 75223 67 
alebo 0911 828 377. 
Naše zariadenie ako 
jedno z mála zariadení 
poskytuje svoje služby 
pre verejnosť úplne 
zadarmo. 

  
Mgr.Renáta O´Tooloeová, psychológ 
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Pantomíma sa v poslednej dobe dostáva do popredia 

vďaka svojmu netradičnému spracovaniu rôznych tém, 
námetov zo života, ba dokonca i  činoherných textov 
rôznych autorov. Ide o vyjadrenie daných motívov bez použitia 
hovoreného slova, kde zvukovou kulisou sa stávajú nanajvýš 
pazvuky a citoslovcia. V pravej pantomíme tzv. bielych alebo 
aj nemých tvárí, či klauniádach býva doprovodom 
reprodukovaná alebo živá improvizovaná hudba. Tento 
divadelný žáner je veľmi náročný na techniku a schopnosť 
preniesť pocity, súvislosti a samotnú tému na diváka. 

V dňoch 25.11. až 29.11.2009 sa v „hlavnom meste 
slovenskej pantomímy“,Liptovskom Mikuláši uskutočnila 
súťažná prehliadka s medzinárodnou účasťou „PAN 2009“.  
Členovia Detského divadelného súboru KUKÁDKO pri CVČ 
Giraltovce, si atmosféru PAN-u otestovali minulý rok bez 
svojho vystúpenia, iba ako absolventi odborných seminárov 
a tvorivých dielní. Tento rok sa súbor rozhodol zúročiť svoje 
poznatky a  prihlásili sa súťažne.  

Súťaž prebiehala v kategóriách sólo, duo, trio a súbory. 
Pod vedením svojho um.vedúceho a pracovníka centra 
voľného času Róberta Miklu, Dds KUKÁDKO predviedlo dve 
súborové predstavenia – „Nevesta pre milionára alebo vybrať 
tú pravú“ a hru nazvanú „Za trest“. Porota zložená 
z odborníkov zo Slovenska, no hlavne zo susedných Čiech, 
udelila súboru špeciálnu cenu za scénické prevedenie 
tvaru „Nevesta pre milionára alebo ...“s Adamom Muchom 
v hlavnej úlohe, čo v praxi znamená, že hra bola inscenovaná 
správne podľa postupov a dramaturgických predstáv 
pantomímy ako divadelného smeru. Treba spomenúť i skvelé 
výkony všetkých našich malých hercov, čo sa prejavilo po 
predstavení, kedy za nimi chodili deti z iných súborov, 
blahoželali a vyjadrovali svoje nadšenie a umelecký  zážitok 
z predstavenia. Práve vďaka  výkonom  hercov  boli  témy zro- 
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zumiteľné, čo je v pantomíme azda najdôležitejší aspekt pre 
diváka.   Ocenenie   je   pre   Dds   KUKÁDKO   o   to   
väčšímúspechom, že v porote boli herci profesionálnych 
súborov, hlavne školy svetoznámeho míma ,Miroslava 
Sládka, či DAMU Brno. 

Svoj voľný čas deti trávili v tvorivých dieľňach, na 
samotných predstaveniach svojich kolegov z iných súborov, 
no najväčší úspech malo šantenie na ubytovni, kde vznikla 
skvelá atmosféra a deti nadviazali množstvo nových 
priateľstiev z celého Slovenska. 

Veľké poďakovanie za možnosť účasti na takomto známom 
podujatí patrí CVČ Giraltovce, mestu Giraltovce, ktoré 
financovalo väčšiu časť zájazdu a v neposlednom rade 
pracovníčkam centra E. Michalkovej a M. Miklovej, ktoré 
fungovali ako pedagogický dozor, takisto aj vedeniu ZŠ 
Giraltovce, SZŠ Giraltovce a Gymnáziu v Giraltovciach za 
ústretový postoj pri ospravedlnení žiakov z vyučovania. 

 
  ∗∗∗∗∗  Róbert Mikla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladí herci pred predstavením.                                              Foto : CVČ 
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Rozšírené a v ideách príprav na vstup do LEADER-a sa 
konalo v stredu 18. novembra t. r.  zasadnutie Valného 
zhromaždenia Občianskeho združenia Život je šanca. 
Rokovanie sa  

uskutočnilo  v salóniku Domu kultúry v Raslaviciach. Stalo 
sa vyvrcholením 12 mesačnej práce riadiacej skupiny projektu 
Tvorme tvár Horného Šariša. O jeho priebehu sme čitateľov 
priebežne informovali. 

Pre konštituovanie miestnej akčnej skupiny (MAS) v súlade 
s usmerneniami pre prístup LEADER a v súlade s doterajšou 
dohodou mikroregiónov Horného Šariša každý mikroregión 
musel mať v Občianskom združení za každého zástupcu  obce, 
resp. mesta ako verejného sektora tiež minimálne jedného  
zástupcu súkromného sektora, t.j. občana, mimovládnu 
organizáciu alebo podnikateľský subjekt. 

Mesto Giraltovce, ako súčasť Združenia mikroregiónu 
Topoľa, sa stalo riadnym členom Občianskeho združenia 
s právom hlasovania. Jeho zástupca, projektový manažér 
Ondrej Sopko, zamestnanec Regionálneho odboru MsÚ bol 
zvolený za podpredsedu Správnej rady Občianskeho združenia. 
Giraltovce však v rozhodovacom procese pre udeľovanie 
grantov v prístupe LEADER budú zastupovať aj riaditeľ 
súkromnej strednej odbornej školy Martin Koššala a Ľubomír 
Filo, riaditeľ neziskovej organizácie Vidiek. Poľnohospodársky 
sektor v Správnej rade Občianskeho združenia bude zastupovať 
Ján Juriš zo Železníka. 

Projekt Tvorme tvár Horného Šariša skončil v novembri 
2009. Jeho výsledkom je vypracovaná Integrovaná stratégia 
rozvoja územia (ISRU) a skonštituovaná MAS-ka. Toto sú 
základné podmienky na zapojenie sa do procesu schvaľovania 
balíka peňazí na realizáciu ISRU cez prístup LEADER. 
Projektovú žiadosť je nutné odoslať do konca januára 
nasledujúceho roka. Už teraz sú splnené prakticky všetky 
podmienky na to, aby sme sa mohli uchádzať o takmer 2 
milióny 260 tisíc € na rozvoj obcí a mesta Giraltovce. 

 
∗∗∗∗∗  (ef)  ∗∗∗∗∗ 
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PZ-Vtáčnik Giraltovce dňa 
22.11.2009 kolaudovalo 
a zároveň „krstilo“ svoj nový 

poľovnícky prístrešok nachádzajúci sa v lokalite KOTLINY. Za 
zvukov lesnice bol odhalený názov „KOTLINKA“ a krstnými rodičmi 
sa stali prednosta MsÚ Giraltovce p. Ing. JÁN ČABALA a najstarší 
člen PZ –Vtáčnik p. JÁN HLIBOKÝ, to všetko za prítomnosti členov 
PZ, ich hostí a niekoľkých občanov mesta.  

Po oficiálnom krste, tak tiež za zvukov lesnice, nasledovalo 
pasovanie mladých poľovníkov za „lovcov raticovej zveri“. 

Pri chutnom guláši a „poháričku“ ostrého pokračovali rozhovory 
a zážitky medzi poľovníkmi aj nepoľovníkmi do neskorých 
popoludňajších hodín. 

Aj touto cestou sa chce výbor PZ-Vtáčnik poďakovať MsÚ 
Giraltovce, Mestskému podniku služieb, všetkým členom a ľuďom, 
ktorí pomohli či už svojou prácou alebo materiálnou pomocou pri 
výstavbe prístrešku.  

 
Taktiež  sa chceme poďakovať:  
p. Danielovi Lechmanovi      Kračúnovce 
p. Jozefovi Bodnárovi            Dukovce  
p. Dušanovi Gdovinovi       Brezov 
p. Jozefovi Pivovarníkovi       Bystré 
p. Pavlovi Bakalárovi             Giraltovce 
p. Andrejovi Jurčovi             Giraltovce   
 
∗∗∗∗∗  Výbor v Poľovníckom združení – Vtáčnik, Giraltovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odhaľovanie tabule. 
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Slávnostný nástup.                                                                           Foto: autor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riešeniu rómskej problematiky sa venuje dostatočná pozornosť  

zo strany štátu, teda vlády, ale aj niektorých samosprávnych 
inštitúcií. 

Nie je pravda, že všetci Rómovia sú neprispôsobilí, že všetci 
Rómovia sú úžerníci a že všetci Rómovia sa vyhýbajú práci, ale 
všetci a Rómovia kradnú, zabíjajú a správajú sa tak, že to nie je 
v súlade so zákonom alebo ústavou. 

Tam, kde sa problémy neriešili a neriešia,  tam skutočne 
dochádza k tomu, že Rómovia nevedia spolunažívať s majoritou, 
alebo sa správajú tak, že je to proti zákonné a využívajú chyby, 
ktoré sú v legislatíve v zákone. 

Sú dediny a mestá, kde sa koncentruje veľa Rómov, ale problémy 
sa neriešili, alebo neriešia. Zdásami, že samospráva, ale aj štátne 
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orgány akoby zaspali. Pozrime sa na zákon č. 599/2003 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon inštitút osobitného príjemcu 
upravuje paragraf  28 zákona č.599/ 2003 Z.z. 

Osobitným príjemcom podľa tohto zákona je obec – mesto, 
v osobitných prípadoch, lepšie povedané vo výnimočných prípadoch 
aj právnická, alebo fyzická osoba. Tento inštitút v Giraltovciach 
funguje už niekoľko rokov. Samospráva v Giraltovciach bola medzi 
prvými ak nie prvá na Slovensku, ktorá inštitút samosprávneho 
príjemcu ( ISP )vytvorila a začala využívať.  

Vytvorením ISP sa u nás zabránilo rôznym exekúciam  a súdnym 
prieťahom medzi mestom a rómskym obyvateľstvom. Aj  to je dôkaz 
toho, že primátor mesta, ale aj poslanci sa zaoberajú problematikou 
Rómov.  

Ďalším kladným príkladom môže byť aj to, že aj Rómovia sú 
v komisiách pri MsU, aj keď vo voľbách do samosprávy mesta 
nekandidovali. Je na chválu primátora ale aj poslancov, že umožnili 
aj Rómom rozhodovať o sebe , ale aj o veciach verejných. 

To sú iba dve perličky z množstva pozitívnych vecí, ktoré 
v giraltovskí Rómovia žijú ako žijú. Dokazujú to aj uznania od 
štátnych činiteľov, ktorí hodnotia giraltovských Rómov ako 
prispôsobilých  a MsÚ ako úrad, ktorý nenecháva nič na náhodu 
a problémy rómskeho etnika rieši s nadhľadom a komplexne.  

Keď tu boli redaktori z jednej nemenovanej televízie, natáčať spot 
o Rómoch v Giraltovciach, tak nakoniec od toho upustili a povedali, 
že tu nemajú čo natáčať, ani o čom hovoriť. To isté platí aj 
o novinároch. 

Nešlo im o tom, že napíšu chválu, chceli nájsť Rómov, akí žijú 
v Jarovniciach, na Spiši a neviem kde ešte, čiže poukázať len na 
negatívne stránky Rómov. 

Ešte pred smrťou bojovník za ľudské práva M . Luther King 
povedal: „ Ak nechceš byť slnkom, tak buď aspoň hviezdou. Ak 
nechceš byť cestou, tak buď aspoň chodníkom.“ Tieto dve 
myšlienky sa úplne vzťahujú na nášho primátora, ale a ľudí, ktorí 
pomáhajú riešiť problém Rómov u nás v Giraltovciach.  Oni sú 
hviezdou, ktorá svieti na tú neľahkú cestu, oni sú chodníkom, 
ktorým pomáhajú Rómom v ich živote a k napredovaniu, a teda 
k integrácií. 

Bodaj by bolo viacej takých ľudí nielen u nás, ale aj v celej 
republike.  

Tak to vidím ja! 
∗∗∗∗∗  Jozef Cina  ∗∗∗∗∗ 
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Giraltovce pred 40-imi rokmi vyzerali úplne ináč  najmä v očiach 15-

ročných, ktorí opúšťali brány svojej školy a rozlietali sa po svete.  
Očakávania a túžby, ktoré pred nimi stáli, si navzájom povedali až teraz,  
pri prvom stretnutí sa po rozlúčke v roku 1969. V piatok  20. novembra sa 
stretli deviataci zo ZDŠ z Giraltoviec zo 69. roku minulého storočia už 
nielen ako zrelí, dokonca prezretí, ale väčšinou plní elánu a optimizmu 
z blízkej budúcnosti.   

Smolu mali tí, ktorí prišli poslední. Listovali vo svojej pamäti, surfovali po 
stránkach minulosti a veru museli si dosť ponamáhať mozgové závity, aby 
si spomenuli na človeka, s ktorým prežili nezriedka aj celé detstvo.  

Základnú školu v deviatom ročníku ukončilo spolu 47 chlapcov 
a dievčat. Na rozlúčku prišlo 32, šiesti sú mŕtvi, väčšinou skonali tragicky. 
Žiaľ, tragicky zahynula aj triedna vtedajšej IX.A Mária Suďová, ktorá patrí 
k obetiam autobusového nešťastia na ceste k Jadranu v septembri 2008. 
Pozvanie prijali triedna IX.B Mária Matiová a bývalá triedna  „ áčky“ Jolana 
Michalková. Na svojich žiakov nezabudli a triafali mená k tváram oveľa 
presnejšie než spolužiaci. Obidve pedagogičky prišli do Giraltoviec ako 
čerstvé absolventky vysokej školy v roku 1965 a ujali sa ako triedne 
učiteľky šiestakov, ktorých previedli bránami vedomostí a poznania až do 
skončenia ZDŠ. Ich prví žiaci, na ktorých oťukávali svoje znalosti  
z vysokej, sa ich prítomnosti  úprimne tešili. Pani Jolanka učí doposiaľ 
a teraz matematikou nabíja už vnúčatá svojich prvých žiakov.       

 ∗∗∗∗∗  (ef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spoločné foto po 40-ich rokoch. Dospeli, skrásneli a zmúdreli... Absolventi sa 
zvečnili so svojou triednou Mária Matiovou (šiesta zľava), ktorá akoby bola 
jednou z nich.                                                                                Foto:  autor 
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 Tak sme znovu plní 
zážitkov po vynikajúcom 
výlete do Ötzalských Álp, 
Taurách a  na  masív 
Dachstein. Vďaka Bohu za 
všetky zážitky, stretnutia 
s výbornými, priateľskými, 
pohostinnými a ochotnými 
ľuďmi, v našom 50 
člennom kolektíve v ter-
míne 17.-22. septembra 
2009. 

Na výlet sme šli so  Sp  oločnosťou Milana Rastislava 
Štefánika pod Bradlom. Už v decembri plán cesty urobil pán 
Peter Pavel Uhlík a tento sa vydaril  na 150 %. Pod jeho 
láskavým a jasným vedením sme mohli obdivovať ďalšie krásy 
Rakúska. Všade nás pokojne a bezpečne doviezol Dekabus 
pána Paľka Dekánka, ktorý sa vedel vždy ochotne postarať aj 
o naše občerstvenie kávou, nápojmi a pivom. 

1.deň cestovný: Je štvrtok ráno, 17.septembra 2009, pol 
tretej po polnoci. Z Brezovej pod Bradlom vyrážame do 
Rakúska. O šiestej míňame Viedeň, o pol desiatej Linz. 
Obedujeme pri jazere Mondsee,  obchádzame Salzburg 
i nemecký Rosenheim... V Innsbrucku sme pobudli dve 
hodiny. Každý podľa svojej vôle. Poto  m nasledovala 
prechádzka čarovnými uličkam, stále plnými návštevníkov. 
O pol siedmej večer sme už spokojní vynášali batožiny 
z autobusu do penziónu Marita v Ötzi. Údolie Ötztal je bez 
preháňania ozajstnou pýchou Tirolska, nachádzajú sa tu 
povestné lyžiarske strediská.  Čarovný kolorit a tradičný 
tirolský folklór ich cenu ešte zvyšujú ponukou množstva 
dovolenkových zážitkov. 

2.deň söldensky: Ötzalské Alpy ležia na pomedzi Rakúska 
a Talianska. Počasie máme priaznivé, a tak za východisko 
pre naplnenie programu sme si zvolili najväčšie stredisko 
údolia Söden /1377/, známe aj termálnymi kúpeľmi. Lanovka 
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nás vyviezla na Gaislachkogel /3058/.Výhľad na slnkom 
zaliate horstvo bol úchvatný. Len Wildspitze mal vrchol ešte 
v mraku. Fotili sme sa, filmovali, pečiatkovali vrcholové 
pohľadnice. Naša skupina mala deväť členov, vykročili sme po 
náučnom ekologickom chodníku na juh. Prvé zastavenie bolo 
na chate Silbertál /1982/, ktorá je situovaná nad údolím 
Venter Tal. Oddych s občerstvením nám dobre padol. Na 
ďalšom, už lesnom, úseku sa naša trasa stočila na sever. 
Trvalo však dlho, než sme preťali dráhu lanovky, ktorou sme 
sa ráno dostali na vrchol. Teraz sme na Panoramatickej ceste, 
po ktorej vozia pohodlných dovolenkárov, obzerali krajinu. 
Pohľady sme si vychutnávali aj my. Bolo príjemne, slniečko 
hrialo ako v lete. Nakoniec sme do Söldenu zostúpili vlniacim 
sa, ale prudko klesajúcim chodníkom. Celý náš pochod trval 
necelé štyri hodiny. 

3.deň ötzsky:  Od rána bolo ideálne počasie, a tak už po 
ôsmej hodine plnej elánu odišli s E.Groh „vlekárky“. Po nich 
sa pešo vydala na Bielefeld /2150/ ďalšia skupina, čakal ju 
neľahký výstup. Ďalšie dve skupiny sa vyviezli lanovkou na 
Bergstation /2020/. Naša desaťčlenná parta začala v údolí 
vychádzkou k pamätníku zakladateľa Sokola Miroslava Tyrša, 
ktorý je na mieste jeho predpokladanej predčasnej smrti 
v roku 1884. Po tomto zastavení a fotení sme sa rozdelili. 
Niektorí pokračovali ďalej k ľadovcovému jazeru, my ostatní 
sme sa vrátili späť k lanovke. Pokračovali sme v pešom 
výstupe na Bielefeld. Je to náročný výstup s veľkým 
prevýšením. Výhodou je to, že na turistickom chodníku sú aj 
občerstvenia. Pohľad z vrcholu bol  veľmi pekný. Dole sme sa 
zviezli lanovkou. Spoločný zoznamovací večer bol bodkou za 
týmto dňom. 

4.deň bavorský:  Privstali sme si a naložili batožinu. 
Opustili sme Ötz, minuli Innsbruck, dostali sme sa do 
Bavorska a po alpskej ceste na územie Národného parku 
Berchtesgaden. V Ramsau bei Berchtesgaden pôsobil 
evanjelický farár Joseph Mohr, ktorý napísal Tichú noc. Do 
mesta Berchtesgaden  sme došli niečo po jedenástej. 
Z parkoviska nás po Rossfeldpanoramastrasse vyviezol do 
výšky 1600m autobus. Mrzela nás hustá hmla, ktorá horu 
prikryla, čím sme prišli o atraktívny kruhový výhľad. 
V podvečer sme sa dostali do Ramsau am Dachstein. 
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5. deň dachsteinský: Horská skupina Dachstein leží 

v severných vápencových Alpách Rakúska. Náš program bol 
daný jasne: čo najviac na vlastných nohách prechodiť pohorie 
Dachstein. Vykročili sme chodníkom č.615 a za slabú 
hodinku sme došli ku chate Dachsteinsüdwand Hutte 
/1871/. Slnko hrialo. Posedeli sme na terase, občerstvili sa 
a obzerali najbližšie vrcholy Nízkych i vzdialených Vysokých 
Taur s Grossglocknerom /3797/.Potom sme sa rozdelili na tri 
skupiny, podľa zdatnosti. No na večeri sme sa všetci stretli a 
vybrané menu všetkým chutilo. Zážitkov z prežitého programu 
sme mali veľa, nechýbala dobrá nálada, ani situačný humor. 

6.deň hallstattský: A tak sme, bona fide, opustili Ramsau. 
Poslednými pohľadmi vľavo na lyžiarsky mostík, vpravo na 
strmé steny Dachsteinu, na oba kostoly s vežami ako 
anténami k Bohu. Cez Filzmoos, Annaberg, Gosau sme 
pricestovali do Hallstattu /511/. Pôvabné a historicky známe 
mestečko v centrálnom Rakúsku, v oblasti Soľnej komory, na 
severnom úpätí Dachsteinu a patriace do spolkovej krajiny 
Horné Rakúsko, žilo jeden zo svojich letných dní, hoci podľa 
kalendára práve dnes začala jeseň. Priaznivé počasie sme 
využili na bohatý päťhodinový program troch záujmových 
skupín. Jedno družstvo začalo výstup na Plassenstein 
/1953/. Druhá skupina sa vyviezla s lanovkou na Hallstatt, 
kde je archeologická časť exponátov z historicky 
najznámejšieho obdobia staršej doby železnej/ 8.-5.st. pred 
Kristom/, a prístupná je i štôlňa s dejinami ťažby solí. Tretia 
skupina absolvovala oddychový program, navštívila múzeum, 
evanjelický i katolícky kostol s unikátnym cintorínom 
a kostnicou. Príjemne strávený deň rýchlo ubehol. Cesta 
domov cez Bad Ischl, Ebensee a Gmunden, diaľnicou na 
Viedeň, ubiehala relatívne rýchlo. Obligátne zastavenie 
v Melku sa využilo na nákup darčekov. Naša turistika sa 
skončila, prvých priateľov sme vyložili v bratislavskej 
Petržalke, ďalších na Hlavnej stanici a Nivách, niekoľkých ešte 
v Piešťanoch. Posledných pred polnocou privítala Brezová pod 
Bradlom, odkiaľ odchádzam rýchlikom na východ domov. 

 
∗∗∗∗∗  Pavol Bakaľar 
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Áno, je to pravda. Giraltovský šport zaznamenal fantastický 

úspech. Na novembrovom svetovom šampionáte v silovom trojboji 
v Anglicku reprezentovali Slovensko siloví trojbojári z CVČ 
Giraltovce a doviezli päť zlatých medailí. Naši chlapci tak vybojovali 
pre svoju vlasť päť majstrovských svetových titulov a to je rozhodne 
pre Giraltovce historická chvíľa.  

Na naše otázky ochotne odpovedal tréner aj športovec v jednej 
osobe Michal BEREŽŇÁK 

 
MOHLI BY STE NAŠIM ČITATEĽOM PRIBLÍŽIŤ SILOVÝ 

TROJBOJ? 
 
Na rozdiel od iných športov toto športové odvetvie nie je až tak 

známe a chýba mu väčšia medializácia. Záujem o tento šport však 
medzi mladými ľuďmi neustále stúpa . Silový trojboj pozostáva 
z troch disciplín. Je to drep s činkou na chrbte, potom tlak v ľahu 
na lavičke a treťou je tzv. mŕtvy ťah, čo znamená zdvihnutie činky 
do pása vo vzpriamenom postoji. 

 
AKO JE TO S ORGANIZÁCIOU TOHTO ŠPORTU NA 

SLOVENSKU? 
 
Tento šport zastrešuje naša národná asociácia, ktorá je súčasťou 

Svetovej asociácie silového trojboja  WPC. Na Slovensku sa súťaží 
v ligovej súťaži, pohárových súťažiach ( tu sa plnia limity 
a výkonnostné triedy ) a na Majstrovstvách SR. Aktívni trojbojári sú 
registrovaní v kluboch. Naším klubom je CVČ Giraltovce. Vrcholom 
je slovenská reprezentácia. Jej trénerom je Marcel Matej. 

 
AKO SA DÁ DOSTAŤ NA MAJSTROVSTVÁ SVETA? 
 
Podmienkou účasti je splnenie limitov a potom je nevyhnutná 

nominácia národnou asociáciou. V jednej kategórii však môžu 
štartovať len dvaja siloví trojbojári z jednej krajiny. No 
a v poslednom rade sa môžu zúčastniť tí, ktorí majú finančné 
zabezpečenie. Členovia nášho klubu všetko splnili, pričom im CVČ 
financovalo celú súťaž. 
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KTO REPREZENTOVAL SLOVENSKO NA MS? 
 
Z Giraltoviec sme tam boli traja. Ja, David Bendík a David 

Pankuch. Ďalej tam bol jeden Rožňavčan a jeden pretekár 
z Lučenca. 

    
KDE PREBIEHAL SAMOTNÝ ŠAMPIONÁT ? 
 
Majstrovstvá sveta WPC v silovom trojboji a v tlaku na lavičke sa 

uskutočnili v anglickom meste Bournemouth. Organizácia bola 
dobrá. Do haly z hotela sme to mali blízko v družstve bola veľmi 
dobrá pohoda. Medzi tradičných favoritov patrili Fíni, Angličania 
a Rusi. Súťažilo sa podľa veku a hmotnosti. 

 
AKÉ VÝSLEDKY STE DOSIAHLI ? 
 
Dávid PANKUCH (l993) súťažil v dorasteneckej kategórii 16 -17 

rokov  a 67.5 kg. Vybojoval zlatú medailu v tlaku na lavičke a stal 
sa aj majstrom sveta v trojboji ( drep 175 kg, tlak 107,5 kg, mŕtvy 
ťah 180 kg). Spolu 462,5 kg ,čo je nový slovenský rekord. 

Dávid BENDÍK (1991) súťažil v dorasteneckej kategórii 16 – 17 
rokov do 75 kg. Získal tiež zlato v tlaku na lavičke ako aj 
majstrovský titul v trojboji ( drep 230 kg, tlak 100 kg, mŕtvy ťah 
225 kg ). Spolu 555 kg. 

 
Michal BEREŽŇÁK (1963) získal titul majstra sveta v kategórii 

masters – nad 40 rokov. 
 
ČO PRE VÁS ZNAMENÁ TENTO ÚSPECH ? 
 
Pre nás všetkých je to odmena  za odriekanie, drinu a poctivý 

prístup k tomuto športu. Pôsobil som od roku 1984 v Lokomotíve 
Prešov, Štarte Snaha Bardejov, WPL Prešov, WPL Beňadikovce, PO 
CAR Prešov. Veľké pochopenie pre tento šport som našiel 
v Giraltovciach. Chcem sa aj touto cestou poďakovať riaditeľovi CVČ 
Jánovi Vookovi a primátorovi Jánovi Rubisovi za veľkú a nezištnú 
pomoc. Tie zlaté medaily patria aj im. Ja verím, že záujem o silový 
trojboj bude teraz ešte väčší a každý má u nás v CVČ otvorené 
dvere. Mojim snom je usporiadanie veľkej súťaže v Giraltovciach. 
Zatiaľ nie sú priestory, ale v rekonštruovanej hale už to bude 
možné. 

∗∗∗∗∗  Miroslav Deutsch  
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Naši majstri                                                                          Foto: M. Berezňák 
 
 
 
 
 

Mesto Giraltovce vás srdečne  pozýva na vianočný 
koncert, ktorý sa uskutoční 20. 12. 2009 pred 
mestským úradom so začiatkom o 15 00 h.  

   
31. 12. 2009 Vás srdečne pozývame na 

polnočný ohňostroj pred budovu MsÚ. 
 
Tešíme sa na vašu účasť.                 
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OKRASNÁ ZÁHRADA 

 
Ï Na začiatku mesiaca narežte 

konáriky, „barborky“, ktoré 
pripraviť na obdobie Vianoc. 

Ï Pozornosť venujeme kontrole 
uskladnenia hľúz a cibúľ. 
Napadnuté ihneď zneškodníme. 

Ï Pri ihličnanoch kompaktného vzrastu zviažte korunu 
špagátom ešte pred príchodom snehu. 

Ï Ak ešte nemrzne, zalievajte stále zelené listnaté aj 
ihličnaté dreviny. Výhodnejšia je dážďová voda. 

Ï Ak máte nové vysadené stromy a kry, pritlačte zem okolo 
nich. 

Ï V silných mrazoch prikrmujte drobné vtáctvo. Kŕmte 
olejnatými semenami ( slnečnica, proso, konope, mak, 
ľan, repka, orechy. Z potravín vločky, mrkvu, tvaroh 
alebo loj. Nekŕmte cestovinami ani prepáleným olejom. 

 
OVOCNÁ ZÁHRADA 

 
Ï Vyčistíme a nakonzervujeme náradie. 
Ï Dokončujeme výsadby stromčekov, prihnojujeme 

a nahŕňame vrstvu nastielky proti premŕzaniu 
Ï Zo záhrady odstránime choré a suché stromy a kry. 
Ï Kontrolujeme uskladnené jablká a hrušky. Nahnité 

vyberáme a odstraňujeme. 
Ï Dbáme, aby bolo v skladovacích priestoroch dostatočne 

vlhko. Vetráme skoro ráno, keď je nízka teplota. 
 

Ľubomír Krupa 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Borisa  Lapčáka 
Filipa Šamka 
Kristiána Komorníka 
Adelu Ölveckú 
 
V mesiaci december svoje životné jubileá oslávia: 
 
Anna Rimáková  80      Verčimák Andrej  55 
Schwarczová Lýdia 75      Imrich Juraj   55  
Kruľová Margita  65      Jankuv Andrej  55 
Pavúková Anna  65      Cigan Pavol   55 
Sušinka Ján     60      Šofranková Anna  55 
Kľučárová Anna  60      Mariňak Juraj   50 
Bobuľová Helena      60      Lejková Eva   50  
 
 
                     
 
 
 

Lukáš Kurej  -   Michaela Makulová 
Giraltovce       Giraltovce 

 
Zdenko Bilý -  Božena Cinová 
Nižný Tvarožec      Giraltovce 

 
Lukáš Dreveňak -  Marcela Vaľanová 

Giraltovce         Giraltovce 
 

Marián Juhas - Daniela Bednárová 
Radoma        Giraltovce 
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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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