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po piatich mesiacoch zimy máme zase jar – najkrajšie 
ročné obdobie, na ktoré sa iste všetci tešíte.  Je to obdobie 
zrodu nového života, obnovy prírody a prísľubu pekného leta 
a bohatej jesene.  

Ľudstvo si v tomto období viac uvedomuje, že Zem máme 
iba jednu a potrebujeme sa o ňu starať a zachovať ju aspoň 
takú, aká je dnes, pre ďalšie generácie. Už v roku 1970 vedci 
vyzvali ľudstvo ku spoločnému úsiliu o ochranu Zeme. Od 
roku 1990 začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme 
v Kalifornii. V tomto období sa aktivizovalo okolo dvesto 
miliónov ľudí v stoštyridsiatich štátoch sveta pod heslom: 
„Každý deň má byť pre ľudstvo Dňom Zeme.“ Do týchto aktivít 
sa zapojila aj naša krajina a samozrejme aj každý uvedomelý 
občan. Práve na jar si pripomíname ochranárske dni: Svetový 
deň vody ( 22.marec), Deň vtáctva (1.apríl), Deň Zeme 
(22.apríl), Deň otvárania studničiek ( 31. máj ). 

Aj my, občania Giraltoviec, určite prispejeme k úsiliu o 
ochranu Zeme. Ako? Celkom jednoducho: - poupratujeme 
svoje dvory a záhrady, parčíky pri bytovkách, 

- odpad budeme dôsledne triediť a odkladať do 
kontajnerov a na zberné miesta, 

- prestaneme sypať odpad do Radomky a na jej brehy, 
- vyčistíme studničky, 
- vysadíme nové stromy a kvetiny,   
- na vychádzkach budeme svoje deti viesť k ochrane 

prírody a k uvedomeniu si, že každý živý tvor a rastlina 
majú svoju úlohu a poslanie v prírode. 

Bola by som rada, keby ste, vážení občania, nikdy 
nemuseli vysvetľovať svojim vnúčatám pri pohľade na  
Radomku prečo sú vo vode pneumatiky, plasty, plechovky 
a nie ryby. Alebo prečo na trávničku pred peknou bytovkou sú 
stovky cigaretových ohorkov? 

Želám vám, aby sa vaše oči tešili pohľadom na krásnu 
prírodu, vaše uši počuli jarný spev vtákov, aby ste cítili vôňu 
kvetov a čistého vzduchu a aby ste si do dlaní mohli nabrať 
čistej pramenistej vody. 

ooooo   Soňa Moravčíková 
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Prišli ďalšie sviatky. Zasa treba upratovať. 

S príchodom jari človek zrazu vidí to, čo zima 
skrývala. Špinu, predtým ukrytú pod snehom.  

Nuž, pomyslela som si, je čas urobiť nový 
rozhovor. 

„Len poď ďalej, čo postávaš“, povedal Boh, keď 
som nesmelo postávala predo dvermi. 

 Váhavo som vošla. Boh stál zamyslene pri 
okne a vyzeral smutný. 

 Kým som sa stihla niečo opýtať, povedal : „Vieš, 
nepoučili sa“. 

„Kto?“, spýtala som sa. 
„Ľudia“, odpovedal Boh. „ Keď si tu bola minule, 

myslel som, že pochopia. Mýlil som sa.“ 
Bola som zaskočená. Už som ani nevedela, 

čo som sa vlastne chcela spýtať. Ticho som 
hlesla : „Ako to myslíš, Pane?“ 

Boh ma posadil oproti sebe a povedal: „ Ľudia sa predbiehajú, kto mi 
postaví krajší chrám, aby som mal kam prísť. Pritom nechcú  vedieť, že 
každý z nich je chrámom, len nie všetci ma  pustia dnu. Ja nechcem, aby 
poukazovali na to, čo všetko pre mňa robia, chcem, aby pochopili a cítili, čo 
ja robím pre nich.“ 

Chvíľu som rozmýšľala a potom som povedala: „Vieš, mnohí ľudia sú 
teraz zmätení, boja sa, že sa náš pozemský život kráti, že nastane koniec 
sveta.“ 

Boh sa usmial a povedal: „ Nastane, ale spôsobia si ho sami. Ľudia sa 
skrývajú za moje meno, aby zakryli svoje násilenstvá. Nik však nemá právo 
ubližovať iným a siahať im na život a už vôbec nie v mojom mene. Raz príde 
čas, keď prestúpite pred posledné zúčtovanie, ale prečo si to urýchľujete? 
Som smutný z toho, že ničíte, čo vás živí. Prírodu. Spôsobujete si zlo. 
Nectíte si  život.  Stratila sa vo vás radosť z toho, že by ste mohli niekomu 
pomôcť. Nie preto, že to chcem ja, ale že to chcete vy.  Deti si nectia rodičov 
a rodičia opúšťajú deti.  Budujete si veľké domy, ale  ostali ste v nich sami. 
Stratili ste vieru v seba. Prečo si myslíte, že uverím vo vaše dobro len preto, 
že občas navštívite chrámy, ktoré ste mi postavili, keď z nich aj tak väčšina 
z vás odchádza so zášťou v srdci?“ 

Sťažka som si vzdychla. Boh však láskavo povedal: „Nebuď smutná. Ja 
som tu stále a vy máte ešte čas všetko napraviť.“  

Poďakovala som sa. Potešená z Jeho prítomnosti  som odchádzala. Keď 
som už bola vo dverách, doľahol ku mne Jeho hlas: „Ty by si zničila to, čo 
si s láskou vytvorila?“ 

Boh je láskavý, ale nezabúda. 
Nech sú nadchádzajúce sviatky pre nás poučením. Boží syn sa pre nás 

obetoval, aby nás zachránil. Čo obetujeme my, aby sme sa zachránili? 
Odstráňme špinu aj zo svojich duší. Nedovoľme, aby ostala zakrytá 
snehom.                                                                             Daniela Palijová 
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Opýtali sme sa vedúceho odboru výstavby Emila Matiho 

v akom štádiu sú stavebné práce v našom meste. 
 

1. Rekonštrukcia Materskej školy Giraltovce 
a) realizuje sa výstavba nadstavby – obvodové múry, priečky 

elektroinštalácia, rozvody vody, kanalizácie, vykurovania, 
strešná konštrukcia so zateplením; 

b) realizuje sa zateplenie obvodových múrov a celej budovy 
materskej školy; 

c) realizuje sa obnova sociálno – hygienických zariadení (WC) na 
existujúcich podlažiach. 

Termín ukončenia celej rekonštrukcie je stanovený na september 
roku 2010. 
2. Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Giraltovce, ulica 

Budovateľská  
a) realizuje sa prístavba nového pavilónu C – základy, zvislé 

nosné konštrukcie z murovaných stien tehlami 
a železobetónovými stĺpmi; 

b) realizuje sa zateplenie obvodových múrov na celej budovy 
pavilónu B základnej školy s oknami a žalúziami, prebieha 
zateplenie strešnej konštrukcie  novou strešnou krytinou;  

c) realizuje sa výstavba novej prístupovej cesty, vodovodu, 
kanalizácie a elektriky; 

Termín ukončenia celej stavby je stanovený na apríl roku 2011. 
3. Kanalizácia ulice Kpt. Nálepku Giraltovce 

a) realizuje sa výstavba vetvy kanalizácie v záhradách rodinných 
domov popri rieke Radomka so začiatkom v záhrade pána 
Tomáša Jurča a  pokračovaním cez záhradu pani Bajcurovej; 

b) realizuje sa výstavba čerpacej stanice pri rieke Radomka 
a rodinnom dome pána Tomáša Jurča. 

Termín ukončenia celej stavby  je stanovený na september roku 
2010. 

4. Regenerácia sídla Giraltovce – centrum mesta 
Prebieha kontrola výberu dodávateľa stavby  Ministerstvom 

výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave. Stavbu začneme 
v predpokladanom termíne cca 20.04.2010, termín ukončenia je 
stanovený na apríl 2011.  

ooooo    /r/ 
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1. V mesiaci február sa občania obrátili na MsP so žiadosťou 
o zabezpečenie  verejného poriadku  vo veci rušenia nočného 
kľudu celkom štyrikrát. Veci boli vybavené dohováraním na  
mieste, pretože takýto spôsob sa javil ako dostačujúci. 

2. V jednom prípade šlo o narušovanie občianskeho spolunažívania 
v bytovom dome hlasnou reproduktorovou hudbou. Dotknutú 
osobu hliadka vyzvala na upustenie od konania a poučila ju 
o postihu za priestupok v prípade opakovania tejto činnosti. 

3. V troch prípadoch MsP vykonala odchyt zabehnutých psov. 
V jednom prípade si psa prevzal majiteľ, zvyšné dva  boli 
umiestnené do karantény. 
 
 

S príchodom jari a slnečného počasia sa pravidelne 
stretávame s fenoménom vypaľovania suchej trávy, a to aj 
napriek tomu, že to výslovne zakazuje zákon. V nejednom 
prípade je potrebný zákrok profesionálnych hasičov. Drvivú 
väčšinu z nich spôsobujú nezodpovední ľudia, ktorí napriek 
zákazu vypaľujú suchú trávu na zarastených plochách. 
Vypaľovanie trávy je jedným zo základných zákazov, ktorý je 
obsiahnutý  v zákone o ochrane pred požiarmi. Zakazuje 
fyzickým, ale aj právnickým osobám vypaľovanie suchej trávy, 
suchých porastov, bylín a kríkov.  

Vypaľovaním trávy nedôjde iba k zničeniu trávy samotnej, ale 
v súvislosti s ním dochádza k hromadnému usmrteniu mnohých 
organizmov  rastlinného a  živočíšneho pôvodu. Preto je treba 
nájsť inú alternatívu  tzv. „zbavenia“ sa trávy, napr. trávnu 
hmotu po kosení  vhodným spôsobom kompostovať a tým ju 
zhodnotiť.  

Zákon umožňuje okresným riaditeľstvám HaZZ ukladať 
sankcie až do výšky 330 Є. Mestská polícia je oprávnená uložiť 
na mieste blokovú pokutu až do výšky 33 Є v zmysle zákona o 
priestupkoch. 

Je preto na vás, občanoch mesta, aby ste volili správnu 
formu na udržiavanie svojich nehnuteľností s osobitným 
zreteľom na životné prostredie.                   ooooo   Ondrej Cina 
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Sme deti Šariša, na tejto pôde žili 

naši predkovia a na tejto hrude žijeme 
aj my. Naši starí rodičia  dodržiavali 
stáročné zvyky a obyčaje. Celé generácie 
našich predkov mali svoj ustálený 
poriadok žitia a riadili sa ním. Zvyky 
našich starých otcov a materí sú v ich 
dušiach dosiaľ živé, otvorme dvere ich 
spomienok, nech sa rinú von, nech nám 
pripomenú našu dedovizeň, ktorá je 
vždy prameňom života. Naši predkovia sa múdro riadili 
prírodou, každé obdobie roka malo svoj čas. Niektoré zvyky 
dodržiavame aj my dnes, snažíme sa kráčať v línii predkov, ale 
mnohé z obyčají sa stratili vo vánku zabudnutia. 

Čas šesťtýždňového pôstu pred Veľkou nocou je obdobím 
príprav tela aj duše na Veľkonočné sviatky. Obdobie pôstu je 
očistným obdobím, celá domácnosť sa vždy vyupratovala, 
dobrý hospodár nesmel zabudnúť na nič. Ľudia si museli 
obnoviť a vyčistiť príbytky, očistiť chotár a zabezpečiť si tak 
hojnú úrodu. Nesmelo sa zabudnúť ani na domáce zvieratá 
a na celé hospodárstvo. Pamätalo 
sa aj na zdravie ľudí, mäso 
a výrobky z neho sa v pôstnom 
období nevarili. V tomto období sa 
varili prevažne pôstne jedlá, 
napríklad prívarky zo zeleniny, 
ktoré mali upevniť zdravie a silu. 
Obilninové pokrmy zase mali mať 
pozitívny vplyv na úrodu. 

Iný kraj, iný mrav, platí to do 
písmena aj u nás na Šariši. Každý 
kraj mal čosi osobité, zvláštne, ale 
zelené prútiky, symbol jari, 
nechýbali v žiadnej domácnosti. 
Rozvíjajúce sa vŕbové prúty, 
známe u nás ako bahniatka sú 
symbolom Veľkej noci, spolu  s maľovanými vajíčkami. Ako 
sme sa ako deti tešili počtu maľovaných vajíčok, ukladali sme 
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ich do misiek a nekonečne rátali. Maľované vajíčka  
symbolizovali plodnosť, obnovenie a nepretržitosť života. Ako 
sa maľovali u nás? To sa dozvieme jednoducho, keď sa 
opýtame vlastným mám, alebo starších príbuzných. Veď aj my 
si už maľovanie vajíčok pamätáme, ale nech znie v našej 
rodnej šarištine. 

Ne bula to náročná robota, skorej taká zadlubaná. 
A maľovalo še calkom jednoducho. Cibuľovo lísce nechýbalo 
nikemu a vosku mali včeláre týž dosc, pred Veľkú nocu sme 
še šicke zasobili s voskom. Na Bílu sobotu, še už od rána vosk 
rozpúščal na rímše peca v škatulke od boksu. Hlavičky 
špendlikoch še mačali do vosku a vajíčka raz dva ožili 
čarkami, bodkami, čím še nám len páčilo. Dakto navoskoval 
krásne vajíčka, dakemu še až tak nepodarili, ale šicke  išli do 
harčka v ktorým vreli cibuľovo lupy. Švetlé škrupiny vajec 
v cibuľovej vodze še po hodzine vareňa  zmenili na cmavo 
červené. Tak še povybirali a každé vajíčko še našmaľcovalo, 
žeby še krásne švicilo, naukladali sme ich na misu a calu 
Veľkú noc zdobili veľkonočný stul.  

Pri maľovaní vajíčok sa aj spievalo: 
 

Toto vajíčko, moje srdičko, 
Koho milujem, tomu ho darujem. 
Teba ja, Janíček, teba milujem, 
Tebe toto vajíčko, tebe darujem. 

 
 
 
 
Na Bielu sobotu sa gazdinky v domácnostiach venovali 

vareniu a pečeniu, aby na Veľkonočnú nedeľu bolo všetko 
hotové. Po šesťtýždňovom pôste nastal čas hodovania. 
Dievčatá sa tešili hlavne na pondelkové ráno, keď kúpačke 
a naháňaniu nebolo konca. Žiadna súca dievka neostala 
neobliata a odmenou mládencom boli maľované vajíčka a 
ktorým sa málilo, tých gazdovia  potúžili slivovicou.  Na 
Veľkonočný pondelok bolo veselo, ale až po návšteve kostola, 
ten sa navštevoval pravidelne a akosi samozrejme, to patrilo 
k životu. Všetko malo svoj poriadok, miesto aj čas, dnes na 
tieto časy s nostalgiou spomíname. 

Anna   Mitaľová 
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 Už dávno nebol  marec taký nevyspytateľný ako tohto roku. Niekoľko 
slnečných, priam jarných dní nás prinútilo odložiť čižmy a kabáty 
a odrazu prišiel nový deň a všetko bolo prikryté niekoľkocentimetrovou 
vrstvou bielučkého snehu, ktorú by sme boli radšej uvítali počas Vianoc. 
Jedna pranostika hovorí : Marec - do každej diery zaleť. To sa  aj 
skutočne naplnilo. Dni boli rôzne- teplé, slnečné, daždivé, mrazivé, 
zasnežené, ale aj suché  a veľmi veterné a niektoré nás prekvapili 
nezvyčajným chladom. 

 Tretieho marca bolo pekné slnečné počasie, bolo však sucho a tak to 
nejakí nezbedníci nesprávne využili a skúšali, ako horia suchá tráva 
a kriaky v priestoroch nového cintorína a o chvíľu už na celom kopci 
šľahali plamene.  Mestská polícia a hasiči boli veľmi pohotoví a oheň, 
ktorý sa šíril, ako sa hovorí, rýchlosťou blesku, čoskoro uhasili. 
Nemuselo to tak dobre dopadnúť, ak by zásah nebol taký pohotový. 
Z toho naozaj vyplýva, že deti či dospelí neberú vážne zákaz 
vypaľovania suchej trávy. Každoročne ich aj v našom  časopise 
upozorňujeme na túto skutočnosť, veď nie vždy pokuty všetko vyriešia, 
zhorené už predsa nevyrastie. 

 Marec je aj mesiacom pekných sviatkov. Okrem toho, že sa niesol 
v znamení knihy, oslávili sme v ňom MDŽ a Medzinárodný deň učiteľov  
posedením aj prijatím  primátorom nášho mesta. Kultúrny program pre 
ženy pripravili muži a to sa  ženám veľmi páčilo. 

 Lyžiarsky výcvik žiakov sexty a tercie Gymnázia v Giraltovciach, na 
ktorom sa zúčastnilo tridsaťštyri  žiakov, sa uskutočnil v dňoch 1.2 - 
5.2.2010.   Miestom lyžiarskeho kurzu, ktorý bol organizovaný pod 
vedením  Štefana Bačkaya, bolo už tradične lyžiarske stredisko 
Medvedie. 

 Čas karnevalov je už za nami, ale nedá nám nespomenúť, že 
Valentínska nedeľa bola pre škôlkarov a ich rodičov nezabudnuteľným 
zážitkom. Práve vtedy sa totiž  uskutočnil karneval, a to v sále 
kultúrneho domu. Dejovú osnovu  karnevalu udržiaval kúzelník, ktorý 
kúzlil deťom – ovocníčkom kúzla, ale zároveň to boli aj úlohy, ktoré 
spolu s učiteľkami plnili. Prostredníctvom týchto úloh boli do hry 
vťahovaní aj rodičia.Počas celého karnevalu vládla medzi deťmi a ich 
rodičmi dobrá nálada. Kúzelník na záver masky detí  vyhodnotil, 
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pochválil a samozrejme aj odmenil. V pekne vyzdobenej sále sa 
rozliehala dobrá hudba, spev detí a veľmi príjemná atmosféra.  

 V minulom čísle nášho časopisu sme vám predložili poplatky za 
cintorínske a pohrebné služby, ktoré predkladal  Ján   Magdoško.  
Občanom sa ceny zdali privysoké. Tie však boli  schválené VÚC  
a mestským zastupiteľstvom dňa 15. februára  2010. V porovnaní 
s okolitými mestami máme poplatky stále najnižšie. 

 PZ – Vtáčnik Giraltovce pod záštitou primátora mesta    usporiadalo 
6.02.2010 v sále MsKS reprezentačný ples. Tak ako po iné roky, aj 
tento bol charakteristický  vynikajúcou atmosférou a veľmi pekným 
prostredím, vyzdobený poľovníckymi trofejami. Na úvod plesu zaznelo 
poľovnícke halali a po oficiálnom otvorení predsedom PZ-Vtáčnik  
Jánom Žultákom a zástupkyňou mesta Ivetou Kurčovou sa  začala 
zábava, ktorá s prestávkami na tombolu, kultúrnym programom a 
oddychom trvala do skorých ranných hodín. 

 Jar už začala naplno svedčí o tom aj príchod našich sezónnych 
obyvateľov- bocianov. Na komíne budovy Domu kultúry si už od 22. 
marca hrdo sedia a čakajú na ďalších, ktorí sa určite skoro vrátia na 
tradičné hniezda v meste. 

 V ZOO CVČ sme zaznamenali nový prírastok. Baranček Jožko si 
priniesol toto pekné meno lebo prišiel na svet 19. marca. Malé detičky 
sa mu veľmi tešia a každý deň ho navštevujú so svojimi rodičmi.  

                                                                                        /r/ 
 

 
 

 
Paleta a pestrosť farieb prevládala na veľkonočnej výstave, ktorú 

pripravilo Mesto Giraltovce spolu so školami a organizáciami mesta. 
Veľkonočné sviatky sú jedným s najväčších sviatkov 

kresťanských. Jej symbolmi sú vajíčka- kraslice, bahniatka, zajace, 
kuriatka, korbáče a samozrejme voda. Počas Veľkej noci sa slávia 
sviatky Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná 
nedeľa a pondelok, tento vyvrcholí oblievačkou dievčeniec a žien.  

Keď som hovorila o pestrostí farieb, priamo na výstave to 
vyzeralo akoby sa predbiehali jednotlivé organizácie medzi sebou.  
Každá z nich chcela vymyslieť niečo nové, novú techniku.  Domov 
sociálnych služieb sa zameral v tomto roku na materiál stáčaný 
papier,  z ktorého potom robili  bocianov, košíky vajíčka a iné. 

Podobnú techniku ale iných farbách sa pochválila aj základná 
škola, ktorá zhotovila veľkonočné venčeky a iné výrobky ktoré 
kombinovala  z drevom.  
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Materská škola používal materiály: farebný papier, prútie, 
polystyrén z ktorých vyrobila rôzne závesné ozdoby, vajíčka rôznych 
rozmerov a farieb. 

Podobnú techniku detských prác mala aj Spojená škola kde 
vynikli aj ozdoby z pečeného cesta a nadrozmerné leporelo 
s námetmi zvieratiek. 

Gymnázium vystavovalo po prvý krát.  Nedali sa zahanbiť 
a prezentovali sa žiackymi prácami. Každého zaujali obháčkované 
vajíčka, výšivky či maľované obrázky .  

Základná umelecká škola nás prekvapila pestrou technikou, 
vajíčka z moduritu, polystyrénu, patchwork techniku a maľované 
obrazy. 

CVČ použilo na výstavku práce žiakov navštevujúcich krúžky. 
Zaujímavé boli obrázky a ozdoby z prútia neostali bez povšimnutia. 

Obohatením výstavy boli zdobené perníky  Ivety Čajkovej z 
Kučína, ktorá  svojou prácou,  povedala by som veľmi náročnou 
a precíznou technikou, robila jednotlivé výrobky. 

Srdečne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorý prispeli 
k tejto výstave a tak predstavili svoje umenie nielen pedagógovia ale 
aj žiaci jednotlivých škôl a organizácii.                      ooooo    /ak / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z točeného papiera sa dali vykúzliť nádherné 
dekorácie. 
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Pečený venček či leporelo s tematikou jari zaujali každého. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symboly  jari – zajačik a kuriatko.                             Foto: Mária Osifová 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
11 

 
 
 
Okolo sto žien,  pozvaných primátorom mesta, 

zaplnilo príjemne vyzdobenú zasadačku mestského 
úradu, aby si pripomenuli spolu s vedením mesta 
sviatok MDŽ.  

 Po úvodnej básni žiaka Petra  Cypricha, ktorá nás všetkých 
vrátila na chvíľu do čias prvých lások, prítomných privítal predseda 
školskej a kultúrnej komisie pri MsÚ Martin Končár a požiadal 
primátora mesta Jána Rubisa o úvodný príhovor. V ňom primátor 
spomenul, že MDŽ je spomienkou na štrajk newyorských šičiek za 
svoje práva na zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti 
nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Poprial všetkým 
ženám hlavne pevné zdravie, aby mali čo najmenej problémov, chvíľ 
bolestí a smútku a aby ich pohoda, porozumenie a láska 
sprevádzali čo najdlhšie na každom kroku. 

Spestrením osláv bolo vystúpenie žiakov literárno-dramatického 
odboru ZUŠ pod vedením učiteľky Mariany Petrovičovej s názvom 
Vlk a sedem kozliatok, ktoré navodilo veselú atmosféru. 

  Po skončení kultúrneho programu sa v obradnej sieni zišli 
všetky ženy na malé občerstvenie a zápis do pamätnej knihy, kde im 
primátor, predseda  a  prednosta a Ján Čabala popriali všetko dobré 
a odovzdali kvety.                                                        ooooo     /r/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program spestrilo vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ  
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Príhovory hostí                                                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Slávnostný prípitok                                                   Foto: Mária Osifová 
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Marec je už tradične mesiacom knihy. 

V marci sa všetci viac upíname na matku 
múdrosti a pokroku, ktorou kniha rozhodne 
je. Vážim si, že na knihu nezabúdajú ani učitelia 
našich škôl a v marci ich kroky spolu so  žiakmi 
smerujú hore ku knižnici.  Spolu si pripomíname význam knihy a 
knižníc a učíme sa knihovníckej gramotnosti. Návšteva knižnice je pre žiakov 
spestrením vyučovania. Na chvíľu odídu spod ochranných krídiel školy 
a vojdú do sveta kníh. Tu ich nikto neskúša, neznámkuje, stačí počúvať 
a tíško objavovať tajomstvá ukryté v knihách. Dozvedia sa tu vždy niečo 
nové, naučia sa, ako sa správať v knižnici, kde hľadať literatúru, ktorá je 
určená ich veku a ako sa orientovať v knižnom fonde. To všetko patrí 
k vedomostiam dobrého čitateľa, tí verní čitatelia knižnice to už vedia a tí 
ostatní sa to postupne naučia. 

Čo všetko sa udialo v marci v knižnici? Tretiaci sa predviedli ako výborní 
recitátori, ťažko sa nám rozhodovalo a určiť poradie za nádherné výkony 
nebolo najľahšie. Nasledovali besedy s tematikou bibliograficko - informačnej 
gramotnosti, besedy o stavbe knihy a o orientácii v knižnici. Žiakov 
Špeciálnej základnej školy sme navštívili priamo v ich triede. Vidno, že sa im 
panie učiteľky venujú, boli dobré pripravení a verím, že sme im spolu 
s knihami priniesli aj úsmev a pohodu. Milo ma potešili žiaci Materskej školy, 
prišli skoro všetci, bolo ich strašne veľa, ale pomestili sme sa. Pekne 
recitovali, spievali a divili sa množstvu kníh, určite si obľúbia knižnicu 
a stanú sa jej čitateľmi. Aspoň teraz to tak vyzeralo, no až budúcnosť sa 
pozrie realite do očí.  

Marec je pre nás, ktorí žijeme pre  knihy, úžasný, bez kníh si totiž svoj 
život nevieme predstaviť. Kniha je čosi nerozlučné, čo nás vždy sprevádza. 
Ráno na nás hľadí z nočného stolíka, cez deň ju otvárame a žijeme z jej 
múdrosti, večer si ňou zase spríjemňujeme dlhú chvíľu. Je tu vždy, verne 
čaká, kedy ju otvoríme, neháda sa, nemudruje, iba štedro rozdáva 
pochopenie, lásku, múdrosť, otvára dvere poznania a učí pravdám života. 
Kde by sme našli lepšiu a vernejšiu priateľku? Nikde! Tak o tom je mesiac 
knihy, nájsť čaro ukryté v literatúre, odhaliť tajomstvo kníh, stať sa ich 
priateľom. No podarí sa to iba tým, čo ho budú hľadať, tým kniha odkryje 
svoje tajomstvá a navždy sa jej upíšu. To treba naučiť naše deti, milovať 
knihu a vážiť si ju. Preto nech je návštev a besied v knižnici čo najviac, aby 
sa naše deti naučili milovať knihu a ona , aby si ich získala navždy. 

ooooo    Anna  Mitaľová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
14 

 
 
 
 
 
Verím, že mi pani Škurlová prepáči, keď použijem jej myšlienku 

v čase, keď je už dlhšie vzdialená našim Giraltovciam. „Domov 
netvorí zariadenie v byte, koberce, nábytok. Domov tvoria ľudia.“ 
Stačilo jej len vyjsť na ulicu, stretávať tých , ktorých poznala cez  
školu a žiakov, ale aj cez nášho Spravodajcu, ktorých oslovovala - 
alebo oni ju - celé desaťročia. Pre učiteľov -  vyslúžilcov  je to 
zároveň zúročenie ich celoživotnej práce. Je to,  dovolím si tvrdiť, aj 
odmena a potvrdenie dobrých vzťahov, keď sa nám akoukoľvek 
formou naši bývalí žiaci   prihovoria, oslovia a neprehliadnu nás 
a rovnako aj ich rodičia. Ak domov tvoria ľudia, nemôžeme si 
vybrať, patria k nim všetci, ktorí tu žijú, ktorí ovplyvňujú naše 
spolužitie...  A som pri tých, ktorí sú inde tou problémovou 
skupinou,  teda pri  Rómoch. Verím, že súhlasíte s tým, že u nás 
zatiaľ, teda zatiaľ, nie sú problémoví v porovnaní s tými,  ktorých 
nám približuje televízia. V prvom rade  samotným bývaním, výzorom   
osady,  čo už dávno osadou nie je, i keď niekedy pred desaťročiami 
sa tiež nelíšila od tých, nad ktorými sa pohoršujeme. Prekvapenie 
neskrývala ani vládna splnomocnenkyňa pre rómsku otázku, keď 
pri návšteve našich Rómov čakala osadu v pravom slova zmysle, 
a tá vyzerala takto. To teda nepoukazovalo na potrebu finančnej 
dotácie, o ktorú sa mesto usilovalo. Ak by sme chceli vymenovať 
činitele, ktoré našich Rómov za uplynulé desaťročia pozdvihli na 
súčasnú úroveň, určite by to boli zamestnanosť, pomoc štátu, 
mesta, školy, ich snaha vyrovnať sa s tým lepším.  Veľmi však 
zdôrazňujem aj podiel všetkých nás na kvalite spolunažívania, 
tolerancii. Tak na pracoviskách, v škole zas  v zmiešaných triedach 
a nesmiernu obetavosť a úsilie učiteľov. Áno, bola to naozaj náročná 
práca s počtom žiakov v triede nad tridsať, s rómskymi deťmi 
v počte desať a viac  a zďaleka nie na dnešnej úrovni, vo všetkom. 
A predsa prospievali, napredovali, každý po svojom, tí zdatnejší 
ďalším vzdelávaním a štúdiom. Myslím tým triedu ako celok. 
Náročnosťou na seba, húževnatosťou sa aj u Rómov dá dosiahnuť 
viac. Práve takým, ktorý dosiahol v živote to, čo sa nepodarí iným, je 
pedagóg  Ernest Študy. Nech mi prepáči, že ho uvádzam tiež bez 
jeho predbežného súhlasu. 

Nemal z domu predpoklady ani podporu a prostriedky a predsa 
vyštudoval VŠ, rovnako aj jeho deti, postavil dom. Len osud, ten bol 
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k nemu nespravodlivý. Bol učiteľom mimo Giraltoviec, ale na našej 
ZŠ pôsobil vo vedení školy ako zástupca riaditeľa. Požíval 
prirodzenú úctu, mal autoritu i napriek znalosti jeho pomerov 
a jeho pôvodu. Niet čarovného prútika, ktorý by šibnutím vyriešil 
tzv. rómsku otázku. Riešenia sa hľadajú, ponúkajú, len výsledný 
efekt je akosi v nedohľadne. Média nás informujú, prezentujú rôzne 
modely, napr. Komunitné centrá, aké je už niekoľko rokov 
v Petrovanoch. Vyvíjajú rôzne aktivity vrátane kultúrnej záujmovej 
činnosti. Prostredníctvom  televízie sme mohli vidieť podobné 
v Petržalke. Neobvyklý silný citový zážitok  sme mali  po večernej 
nedeľnej sv. omši zotrvali pri ďalšej pobožnosti, modlitbách, prosiac 
o uzdravenie Dezidera Juhasa. Kostol sa takmer zaplnil väčšinou 
mladými ľuďmi – Rómami a v tej citlivej atmosfére všetkých spájala 
rovnaká myšlienka. 

Pozvanie neodmietol p. farár z Hanušoviec, ale až po modlitbách 
už v civilnom príhovore  sme pochopili, že je tiež Róm. Prihováral sa 
teda svojim, a ešte ako. Vtedy sa mi potvrdila poznámka pracovníka 
zo spomínaných Petrovan, že Rómom najlepšie porozumie Róm. 

Prichodí mi ešte splniť sľub spred niekoľkých rokov, ktorý som 
dala Milanovi, alebo to bol Štefan Palian. „Ale určite to  napíšte  do 
Spravodajcu, aj že som to ja povedal.“ Celé moje doterajšie 
konštatovanie potvrdzuje, že mal pravdu, keď povedal: „Nie je 
dobre, keď sa oddeľujú bieli od Rómov. Na ulici sa nebudú poznať 
a to nebude dobre. Ja som bol na výpomoc v istej rodine, volali sme 
sa po mene ako známi, aj sa  tak ku mne správali, lebo sme chodili 
do jednej triedy.“ Myslím si, že vystihol podstatu problému 
aktuálneho vtedy a teraz ešte viac. Deti možno oddeliť, izolovať, ale 
nie v ďalšom, každodennom živote. Sme nútení  stretávať sa, 
prežívať a všetci spolu ovplyvňovať naše spolužitie teraz aj 
v budúcnosti. Záleží len na nás, aké bude. Moje priaznivé 
konštatovanie v prospech Rómov dodatočne doplním o správu 
v Poddduklianskych novinkách z 15. marca  s titulkom: 
V Giraltovciach mali policajti špeciálu akciu. (Policajti Okresného 
riaditeľstva PZ vo Svidníku.) Dlhé by bolo vymenúvanie, na čo 
všetko bola akcia zameraná. Dôležitý je výsledok a ten bol 
v prospech Rómov. Zo stopäťdesiatich štyroch skontrolovaných osôb 
bolo zistených len šesť priestupkov na úseku verejnej správy, traja  
školopovinní žiaci neboli v škole, pri kontrole šestnástich  
motorových vozidiel a neboli zistené žiadne nedostatky.  

 
ooooo    Margita  Gazdičová   ooooo 
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V marci 2010 sa končí práca terénnych sociálnych 

pracovníkov  v rámci projektu OP ZaSI – FSR - 
2007/2.1./01.  Myslím, že pri hodnotení našej práce sa 
nemusíme hanbiť.  Práca s komunitou bola pestrá a my 
sme sa učili takpovediac  za pochodu, ako postupovať pri 
riešení niektorých problémov. Dnes už vieme  svojim 
klientom adekvátne poradiť. 

Z časového hľadiska je práca s rómskou komunitou  
náročnejšia. Ich rokmi získaný stoicizmus a odovzdanosť 
osudu sa nedajú zmeniť zo dňa na deň.  Stali sa z nich 
nedôverčiví a „momentu“ žijúci ľudia, ktorí nerozmýšľajú 
nad budúcnosťou svojou, ani svojich detí. Preto je dôležité 
pracovať s mladými rodičmi a ich deťmi,  lebo je nádej, že 
sa ešte, na rozdiel od tých starších, dajú „ pretvoriť“.  Aj 
preto sme sa v tomto školskom roku znovu zamerali na 
riešenie záškoláctva, užšiu spoluprácu so školami 
a komunitou a samozrejme na prácu s deťmi. V rámci 
našej práce sme pomáhali pri príprave detí na vyučovanie 
a taktiež  pri vytváraní iných voľnočasových aktivít ako 
napríklad športový deň, MDD, návšteva požiarnej 
zbrojnice, Mikuláš, Deň s knihou, poznávanie prírody a 
pod. V mesiaci marec  čaká ešte deti zo ŠZŠ beseda 
s príslušníkom mestskej polície o tom, ako sa správať na 
ulici. 

Práca terénnych pracovníkov sa osvedčila a mesto 
Giraltovce má záujem pokračovať ďalej v tejto práci. Bol 
vypracovaný nový projekt na prácu s komunitou a preto sa 
ani ja  nebudem lúčiť nadobro, ale poviem iba: „Dovidenia 
v novom projekte!“ 

                       Daniela Palijová  
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 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach zrealizoval 

v uplynulých troch mesiacoch projekt pod názvom „Bubnovanie ako 
terapia“, prostredníctvom ktorého sa uchádzal o finančnú podporu 
spoločnosti  Slovenské elektrárne, a. s. ENEL so sídlom v Bratislave. 

Obsahovou náplňou projektu, ktorý bol podporený finančnou 
čiastkou 500 €, bolo zakúpenie afrických bubnov – djembé - vďaka 
finančnej podpore Slovenských elektrární ENEL. 

Projekt vytvára možnosť pre  integráciu ľudí s postihnutím, ale aj 
 zdravých, pri spoločnej činnosti a aplikácie inovatívnych foriem 
terapie pre ľudí s mentálnym postihnutím. Išlo o využívanie 
terapeutických účinkov aktívnej hry na afrických bubnoch, na 
ktorých sa hrá iba rukami, ich zvuk a rytmy prenikajú telom, 
obchádzajú bloky a nútia do pohybu. 

 Cieľom projektu bolo nájsť nové formy komunikácie s klientom 
na vyjadrenie ich vlastných pocitov, získať nové poznatky 
a skúsenosti, odbúrať napätie, vytvoriť priestor pre sebapoznanie 
klientov, podporovať motorické, psychické a sociálne zručnosti 
a schopnosti klientov. 

A tak sa v domove sociálnych služieb začali pravidelné 
muzikoterapeutické stretnutia s vlastnými africkými bubnami. 
U klientov vyvolávali zvedavosť, a to ešte väčšiu, keď zistili, že 
jednoduchým cinknutím, ťuknutím môžu vytvoriť pekný 
a zaujímavý zvuk, vibráciu. Klientom (s rôznym stupňom motorickej 
zdatnosti) sa cez djembé otvorila široká paleta možností zaujímavým 
a motivujúcim spôsobom nacvičovať rozličné telesné pohyby, 
príbehy. 

V rámci realizácie  projektu sa uskutočnil dvojdňový workshop 
pod vedením Tona Gútha – spoluzakladateľa etnobubnovej školy 
Rytmika a Občianskeho združenia Zvuky cez ruky v Bratislave. Bol   
zameraný predovšetkým na základné techniky 
etnobubnovania, celkový rozvoj osobnosti, ako i na cvičenia  
zamerané na tvorivosť, hravosť, pozornosť, súdržnosť, zábavu, 
spoluprácu.  

V súčasnosti môžeme povedať, že u klientov zaradených do 
projektu postupne došlo k zvýšeniu aktivity, k zlepšeniu 
komunikácie,  správania, k vzniku nových priateľstiev. Samotní 
klienti vnímajú stretnutia bubnovacej skupiny veľmi pozitívne 
a každé očakávajú s veľkou radosťou. 

 
ooooo    Zuzana Jurčová, sociálna pracovníčka 
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Bubnovanie ako terapia                                                           Foto: autor 
 
 
 

 
 
 

Videli  ste už dvojmetrového chalana, zaboreného do snehu 1,7 
metra? My áno! Presne  takto sa začal náš pobyt v Nórsku. Jasné, 
tvrdili, že tam budem zima...ale toto sme fakt nečakaliJ. 

Poďme pekne po poriadku! Semienkom toho všetkého bolo 
prihlásenie sa do projektu COMENIUS – Bohatstvo našich veľhôr. 
Moji spolužiaci Štefan Ďuraš, Filip Schrenk a Vladimír Švigár, 
profesori Antónia Mikulová,  Róbert Mihalenko a triedna profesorka 
Ingrid Meščanová a ja sme boli vďaka tomuto projektu vyslaní do 
Nórska na projektový míting – objavovania a skrývania nórskych 
pokladov. 

Cieľom tohto projektu je prehĺbiť medzinárodné vzťahy, 
vytiahnuť mladých lenivých ľudí von a spoznávať krásu európskych 
veľhôr a miest. 
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V Nórsku sme strávili týždeň od 8.  do 13. februára 2010. Tento 
týždeň bol plný zážitkov. Najprv let...noc na chate...omrznuté nosy 
vďaka severskej zime...“lacná“ pizza za 100 € ...partnerská škola so 
zvláštnym štýlom výučby...stretnutie s primátorom Lillehammeru….     
To všetko je len krátky zoznam spomienok na prvý deň. Druhý deň 
sa začal strastiplnou cestou na sever Nórska. Chlapci od hladu 
videli losa namiesto zlatého prasiatka. Toho losa naozaj videli! Na 
vytúženom konci cesty nás čakala teplá chata spolu so všetkými 
žiakmi a učiteľmi z partnerských škôl (Turci, Nóri, Španieli, Taliani, 
Poliaci, Rakúšania a  MY). 

Ďalšie dni sa niesli 
v duchu typických zimných 
športov – bežkovanie, 
lyžovanie, snowboarding, 
snežný rafting, a popri tom 
samozrejme nadväzovanie 
mnohých nových 
medzinárodných priateľstiev. 
Moje znalosti z angličtiny 
som si vyskúšala najmä 
takým spôsobom, že som 
bývala s Turkyňami, ktoré 
vedeli po anglicky rovnako 
jesť a utekať ako ja. Ešteže 
máme ruky a nohy!J 

S údivom sme pozorovali 
Nórov, ktorí mali k angličtine 
tak blízko, a tým sme nabrali 
novú odvahu na štúdium 
angličtiny. Po večeroch sme 
spoznávali kultúru a jedlá 
iných národov a taktiež sme 
predstavovali to naše NAJ. 

Zaujímavým kurzom bola prednáška o prežití v zime a následne 
stavanie zimných jaskýň v šesťmetrovom záveji. Nám, neskúseným 
Slovákom, to trvalo celé hodiny a aj tak sa nám to nepodarilo. 
Nórom to išlo od ruky. Oni v tej zime vedia naozaj žiťJ . 

Za ten týždeň sme nadviazali množstvo priateľstiev, ktoré nám 
vydržia navždy. 

No a ako to dopadlo s našim dvojmetrovým Števom? Prepočul 
upozornenie, že si nemáme vyzúvať bežky. Doplatil na toJ . 

ooooo    Barbora Dikyová, 2.A Gymnázium Giraltovce  
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Konečne! Dlho očakávaný e-

mail dorazil. Ide sa do Ríma. 
Radostné, spočiatku neveriace 
pohľady sme na seba vrhali ešte 
hodnú chvíľu. Dočkali sme sa... 
Zhon. Balenie. Vzrušenie. Bezpečnostné informácie.... To všetko 
bolo sprievodným javom našich príprav.   

5:55. Parkovisko pred MsÚ v Giraltovciach sa pomaly plní 
nedočkavými, ešte ospalými tvárami. O chvíľu je posádka 
kompletná. Štartujeme! 

15:30. Odchod z Bratislavy do Viedne. Letisko Schwechat. 
Letisko, ktoré mnohí z nás zažili  prvýkrát na vlastnej koži, pôsobilo 
skutočne hekticky. Rýchly presun z miesta na miesto. Catching 
sem... Catching tam...  Lietadlo spoločnosti Air Berlin. HG 8470. 
Napätie sa stupňuje .... smer Rím, letisko Fiumicino. 

Vzlietnutie. Úžasné. Každý z nás tento moment prežíval inak. 
Niekoho možno sužovala nevoľnosť, iného strach, nervozita.... 

19:30. V maličkých okienkach lietadla sa nám zjavujú jagavé 
svetielka, ktoré sú dôkazom blížiacej sa pevniny a signálom skorého 
pristávania. Tieto jagavé svetielka, matne sa spájajúce do 
všakovakých obrazov, napokon nadobudli presnú a jasnú podobu. 
Nočný Rím. 

Hneď po opustení paluby lietadla nás milo ovial teplý taliansky 
vánok. Na letisku Fiumicino  čakala naša taliansko-slovenská 
spojka.  Z letiska až pred hotel, kde sme boli ubytovaní, nás 
odviezol autobus. Hotel Holiday Inn so svojím vybavením 
a priestormi bol pre každého milým prekvapením. Ďalšie 
prekvapenie nás čakalo v reštaurácii v podobe večere so štyrmi 
chodmi. Nechýbali typické talianske jedlá ako cestoviny alebo 
bohatá škála syrov, ktoré vystriedali tradičné sladké dezerty. Takéto 
bohaté stravovanie na nás čakalo každý deň nášho pobytu v Ríme.  

Druhý deň  výpravy bol dňom hlavného ceremoniálu 
v priestoroch spoločnosti Enel. V prvej časti boli ocenené všetky  
talianske súťažné projekty, druhá časť ceremoniálu patrila nám. Tu 
bol priestor pre každú zo súťažných krajín ako Panama, Rumunsko, 
Rusko, Bulharsko..., aby v  rodnom jazyku predstavila svoj 
ekologický projekt. Príležitosť sme dostali aj my, a tak šestica z nás, 
vyzbrojená slovenskou vlajkou,  vystúpila po vyzvaní na pódium 
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pred medzinárodné publikum a užila  si  svojich päť minút slávy. 
Na tomto mieste nám bolo odovzdané ocenenie Play Energy, na 
ktoré sme všetci veľmi hrdí.  

Slávnostný ceremoniál napokon vystriedala zábava. Všetci 
účastníci sa zapojili do svetovo známej súťaže Bingo.  Šťastlivci boli 
aj náležite odmenení atraktívnymi cenami.  

Záver vyčerpávajúceho dňa sme strávili v tradičnej talianskej 
reštaurácii, kde nám večeru  klasickými talianskymi melódiami 
spríjemnila  živá hudba. 

Aj posledný deň  bol bohatý na zážitky. Hneď po raňajkách sme 
vyrazili do rušných, historicky známych častí Ríma. Na vlastné oči 
sme zhliadli krásu Kolosea, Vatikán, Baziliku svätého Petra, fontány 
a maľby svetoznámych umelcov. 

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy týchto očarujúcich miest, 
vyvolávajúcich priam rešpekt, vystriedal rýchly presun na letisko. 
Nášmu výletu bol koniec.     

Zavrela sa opona za nádherným predstavením. Plní emotívne 
silných zážitkov sme opäť nastúpili na palubu lietadla, ktoré nás 
priviezlo do Viedne. Odtiaľ cesta smerovala domov a my sme sa 
zobudili z krásneho živého sna do reálneho bytia stredoškolákov.  

ooooo    Ivana Rubisová, VIII.O, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výprava zo Slovenska                                                              Foto: autor 
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Prišla jar. Kvety začali pučať. Z brlohov vyliezli 
medvede, ktoré povstávali zo zimného spánku. Aj 
stromy sa prebudili. Roztopil sa ľad. Púčiky 
rozkvitali, všetko živé povstávalo a deti vyšli von na 
dvor, aby sa zahrali. Keď vyšli, pred domom 
v záhrade uvideli zelenú stonku a na stonke kvet. 
Veľmi sa im páčil, mal červenú farbu ako čerešne. 
Zavolali na mamku. „Čo ste chceli, deti moje?“ 
„Mama, pozri, čo to je?“ „Deti, veď je to tulipán.“ 
A vedľa tulipánu bol narcis, vedľa narcisu bola 
snežienka. Deti uvideli aj sedmokrásky. Sú biele 
ako sneh a v strede kruh žltý ako med. Išli 
k stromom a videli ďalšie kvety, ktoré boli na 
strome. Miško zavolal mamku: „Mami rýchlo pozri 
na strom. Čo to je?“ „To sú púčiky.“ „Púčiky?“ 
čudovali sa deti. „Na púčiky priletia včeličky 
a opelia ich. Urobia nám aj sladký medík a ten my 
zjeme.“ Na druhý deň znova objavili nové kvety. 
Voňali prekrásne. Natrhali si všelijaké: červené, žlté, 
ružové, biele aj modré. „Ale sme sa o tej jari veľa 
naučili,“ tešili sa deti. Aj mamka ich pochválila, že 
veľa hľadali, objavovali, voňali, rozprávali sa 
o kvetoch a púčikoch, mede, ktorý je veľmi sladký 
a voňavý. Zazvonil zvonec a mojej rozprávky je 
koniec. 

 
 Dominika Kovalčíková (z vlastnej tvorby) žiačka 

2.ročníka Súkromnej základnej školy v Giraltovciach 
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 Teraz nám svojím počasím dal zabrať, ale  
z aktivít Centra neubral. Zorganizovali sme mnohé 
podujatia a keďže počasie bránilo ísť do prírody, 
tak sme mnohé športové akcie uskutočnili 
v telocvičniach v Giraltovciach a vo Svidníku. 

Medzi dlhoročné športové podujatia patrí MsVL- 
mestská volejbalová liga. Slávnostné ukončenie jej 
17. ročníka sme spojili s oceňovaním tých 
najlepších. Od októbra 2009 do marca 2010 
odohralo desať družstiev deväťdesiat zápasov, ktoré 

sa hrali pravidelne v utorok a v stredu v telocvični ZŠ 
v Giraltovciach. V tomto ročníku sa na palubovke vystriedalo 
stodvadsať športovcov. V súťaži štartovali aj tri mládežnícke 
družstvá –SŠP, Gymnázium a Sokolky. Centrum, ktoré túto súťaž  
organizuje, teší najmä to, že každý rok pribudne do súťaže nové 
družstvo. Takto nielen mládež, ale aj tí skôr narodení zmysluplne 
využívajú   svoj voľný čas a  pravidelným športom si utužujú  
zdravie, veď pohyb je v súčasnosti najviac žiadaná aktivita pre 
človeka, ktorú nám všetkým sedenie pri počítačoch upiera. Táto 
súťaž je aj veľmi napínavá lebo o víťazovi rozhodujú až posledné 
zápasy. Víťazom 17. ročníka sa stalo družstvo Kórey, ktoré počas 
celej súťaže neokúsilo ani jednu prehru. Na druhom mieste skončilo 
družstvo Kračúnovce A, na treťom Joma Čelovce. Naďalej pokračuje 
2. ročník okresnej volejbalovej D-stav ligy, do ktorej postúpilo zo 
štvrtého miesta  družstvo Ludusu, ktoré  malo len o jeden set lepší 
pomer setov ak Real. Riaditeľ Centra Ján Vook  podujatie 
slávnostne otvoril, poďakoval sa všetkým hráčom za ich perfektné 
výkony a aj samostatné zapojenie sa do súťaže a  potom spoločne 
s poslancom VUC Jánom Holodňákom a prednostom MsÚ Jánom 
Čabalom ocenili jednotlivých hráčov a družstvá. Najlepší smečiar, 
Stanislav Goč, bol z družstva VK Kračúnovce A, najlepšia smečiarka 
Slávka Vasičková z Korey. Najviac hlasov v kategórii nahrávač 
dostal Miroslav Mackulin-Korea, z dievčat to bola Viktória Pažová- 
Real. Najužitočnejším hráčom v poli sa stal Branislav Baran-
Kračúnovce A a hráčkou v tej istej nominácii zvíťazila Valéria 
Mitaľová- CVČ.  Peknej vecnej cene sa zaiste potešil aj organizátor 
súťaže za CVČ Stano Tomko, ktorému píšťalka bude pripomínať 
ocenenie za najlepšieho rozhodcu  tohto ročníka. Veľmi nás teší, že 
z družstva Sokoliek boli pozvané dievčatá Kmecová a Šimová do 
širšieho výberu Slovenska. 

Vo Svidníckej športovej hale sa 16.03.2010 uskutočnilo ďalšie 
kolo  súťaže vo futbale Novak Cup,  do ktorej je zapojených vyše 
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dvesto mladších a starších žiakov. O jej výsledkoch budeme 
informovať až pri ukončení ročníka. Medzi športové súťaže patrí aj 
tá s  názvom  Najlepšie brucho a v našej posilňovni sa do nej 
zapojilo 12  súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch disciplínach. 
Diplomy za umiestnenie im rozhodca  Marek Pavúk udelil takto 
:1.Lukáš Vagaský, 2.Dávid Katriňák, 3. Martin Bolvan. 

Na svoje si prišli aj členovia počítačového krúžku v súťaži PC 
turnaj „ Collin MC RAE“. Mali možnosť skúsiť si rýchlu jazdu áut 
prostredníctvom PC na platne v divadelnej sále CVČ. Súťažiaci sa 
navzájom povzbudzovali tak, že ich bolo počuť aj v okolí Centra 
a toto sú najrýchlejší : 1.miesto získal Dávid Tomaško na  2.mietse 
sa umiestnil  Roman Pavlík a 3.bol Leo Fečo. 

Marec sa nesie aj v znamení knihy, a tak sme pre  deti spojenej 
školy pripravili  Rozprávkové dopoludnie. Páčilo sa nám, že tieto 
deti sa im vlastným spôsobom aktívne zapájali a tiež nám povedali, 
čo sa im na rozprávkach najviac páči. Odmenou im boli sladkosti 
a prísľub, že k nim ešte prídeme. 

Pre menšie deti je už v marci tradičná súťaž Miss bábika, v ktorej 
sa súťažiace hrajú na mamičky. Aj v tejto súťaži platí pravidlo, že 
deti robia to, čo vidia u svojich rodičov. Najšikovnejšie sú vždy tie, 
čo majú doma menšieho súrodenca a vidia, čo  a ako s ním mamka 
robí . My sme sa na súťaži dozvedeli nové pesničky – uspávanky, 
ktoré mali okrem prebaľovania a prípravy bábiky na rôznu činnosť  
súťažiace predviesť vo svojom súťažnom výstupe Pekným vecným 
cenám sa zaiste potešili Katka Havirová, Zuzka Foltýnová, Katka 
Matisová a Kristínka Čurlíková. 

 Peknými výrobkami deti z výtvarného krúžku  sme sa zapojili   
do Veľkonočnej výstavky, ktorá bola v Dome kultúry. Našu výstavku 
s názvom Príchod jari sme v Galérii Slniečko otvorili 27.marca 
a okrem výrobkov Centra si tam môžete pozrieť aj ďalšie z dielni 
DSS, Spojenej školy a MŠ. Výstavka bude trvať aj počas 
Veľkonočných sviatkov a je inštalovaná tak, že si ju môžete pozrieť 
aj zvonku. 

Pravidelné sú aj naše návštevy divadelných predstavení 
v Prešove. Záujemcovia o tento žáner i takto s nami pozreli 
a kultúrne trávili večery s „Lakomcom“ a „Partičkou .“ 

O našej kultúrnej histórii v oblasti moderného umenia sa 
snažíme oboznámiť deti aj prostredníctvom návštevy v Múzeu 
Andyho Warhola v Medzilaborciach. Okrem obrazov, ktoré si tam 
mali možnosť prezrieť si vypočuli  pekný výklad o živote nášho 
rodáka v Amerike a   mali možnosť  vyskúšať si  maľovanie podľa 
jeho obrazov. Čo ich najviac zaujalo bol hrnčiarsky kruh, na ktorom 
si urobili jednoduché výrobky- vázičky, popolníky, mištičky. Tohto 
výletu sa zúčastnili naši členovia zo ZŠ Želmanovce a Kračúnovce. 

                                                                                        
ooooo   hs. 
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Od 15. januára do 15. februára  sa uskutočnili  

zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl. 
Zrelosť dieťaťa pre vstup do školy podľa psychológov 
závisí od jeho telesnej, mentálnej, sociálnej 
a emocionálnej spôsobilosti.  Zmena 
prostredia, zmena učiteľov, zmena 
kamarátov a pribúdajúce povinnosti, to 
všetko je pre začínajúceho žiaka príliš 
veľká záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť 
novým pravidlám, musí absorbovať veľa 
nových poznatkov. Malo by byť 
disciplinovanejšie, už nemá toľko času na oddych 
a relax ako v materskej škole. Práve preto nie všetci prváci 
sú schopní tieto nároky, ktoré sú na nich kladené v prvej triede, zvládať bez 
problémov. Zrelosť dieťaťa pre školskú dochádzku zisťujú detský 
psychológ a lekár pri zápise do ZŠ. Rodič by mal už vtedy na základe 
vyšetrení oznámiť riaditeľovi školy, že chce odložiť začiatok povinnej 
školskej dochádzky svojho dieťaťa.  

Ak dieťa je podľa výsledkov z pedagogicko-psychologickej poradne 
dostatočne zrelé na školskú dochádzku, ale rodič aj napriek tomu chce 
odložiť nástup svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, musí  
podať žiadosť o odklad školskej dochádzky. Riaditeľ školy predloží túto 
žiadosť pedagogickej rade školy a po zhodnotení buď začiatok povinnej 
školskej dochádzky žiaka odloží o rok neskôr alebo udané dôvody 
neakceptuje, nepovažuje ich za adekvátne a žiadosť rodiča zamietne. 
V takom prípade dieťa musí nastúpiť normálne do školy. 

V prípade, že dieťa nebolo dostatočne zrelé (psychicky alebo fyzicky) 
a začne zaostávať vo viacerých oblastiach, môže sa rodič dohodnúť 
s riaditeľom základnej školy, že dieťa sa vráti naspäť do materskej školy. 
Dieťa tam bude normálne pokračovať v dochádzke a do základnej školy 
nastúpi riadne v nasledujúcom školskom roku. Možnosť prerušiť školskú 
dochádzku má rodič len v prvom polroku. V prípade, že dieťa bude mať 
problémy v druhom polroku prvého ročníka, bude klasifikované 
z predmetov ako nedostatočné a bude musieť opakovať prvý ročník. 

Deti nastupujúce do 1. ročníka základnej školy sú rôzneho veku, aj keď 
výraznú prevahu majú šesťročné deti. Aj v takomto prípade je vhodné 
chápať šesťročnú populáciu ako dominantný potenciál. Populačné ročníky 
podľa štatistických ukazovateľov majú klesajúcu tendenciu. Pre ilustráciu 
prikladám tabuľku za sledované obdobie roky - 1990 až 2006 - v rámci 
Slovenska. Pri normatívnom financovaní školstva a nižšom počte žiakov  
sa čoraz viac škôl zapodieva úspornými opatreniami pri zabezpečovaní 
vzdelávacieho a výchovného procesu. 
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Novoprijatí do 1. ročníka ZŠ
a 6-ročná populácia

rok 6-roční novoprijatí do 
1. ročníka 

1990 88 518 88 411
1991 87 478 86 505
1992 84 191 82 265
1993 81 337 80 197
1994 80 720 78 354
1995 77 496 76 227
1996 77 329 76 994
1997 77 413 78 029
1998 73 636 73 733
1999 72 488 72 052
2000 65 552 67 829
2001 61 038 61 265
2002 59 961 58 955
2003 57 863 56 693
2004 56 400 55 310
2005 55 644 54 166
2006 53 866 53 074

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognózy do začiatku školského roku 2014 – 2015 iba potvrdzujú 

klesajúcu demografickú krivku aj v školách územnej pôsobnosti 
Školského úradu Giraltovce, ktorú tvoria základné školy Giraltovce,  
Kalnište, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Okrúhle, Radoma, Železník 
a Želmanovce. Pri porovnaní počtu žiakov od školského roku 2006 – 
2007 do konca sledovaného obdobia dôjde k poklesu z 1 222 žiakov 

na 937, čo je v percentuálnom vyjadrení je pokles o 23,32 % 

   
P.č. Školský rok Počet zapísaných 

do 1. roč. 
Predpokladaný 
početžiakov  ZŠ 

1 2006 – 2007 146 1 222 
2 2007 – 2008 148 1 186 
3 2008 – 2009 119 1 095 
4 2009 – 2010 120 1 087 
5 2010 – 2011 96 1 062 
6 2011 – 2012 88 1 008 
7 2012 – 2013 88 972 
8 2013 – 2014 88 963 
9 2014 – 2015 84 937 
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v štátnych školách. Táto klesajúca tendencia sa priamo prejaví aj 
v predprimárnom  vzdelávaní detí. Už v súčasnosti zriaďovatelia 
škôl s nízkym počtom detí v materských školách prispievajú nad 
rámec poskytnutých finančných prostriedkov z podielových daní pre 
školy a školské zariadenia. Mieru únosnosti na prevádzku 
posudzujú zastupiteľstvá a kým sa im ešte darí udržať školy, tak 
s enormným úsilím zabezpečujú ich prevádzku. Aj daná situácia 
podnecuje vedenia škôl, zriaďovateľov a školské úrady k úzkej 
spolupráci. Verím, že v najbližšej dobe nastane pozitívna zmena 
v demografickom vývoji, čo prispeje k zvyšovaniu vzdelávacieho 
a výchovného procesu aj v našej územnej pôsobnosti. 

                      ooooo Jozef  Kozák,  ŠÚ Giraltovce 
 

 
 
 
 
 
 
Keď sa povie  - Komenský, asi sa nenájde nikto, kto by toto meno 

nepoznal. Každý si však pod týmto pojmom predstavuje niečo iné. 
Niekomu sa vynorí z pamäti český velikán s hlbokým pohľadom 
a príznačnou bradou, inému zas  jeho slávne literárne diela, ktoré 
Komenský napísal, niekto si snáď spojí dátum jeho narodenia - 28. 
marec -  s oslavou dňa učiteľov.  

Aký bol jeho prínos Jána Ámosa Komenského, to asi všetci vieme 
zo školských čias. Aká je situácia v našom školstve dnes, asi nie je 
vhodné rozoberať v čase osláv.  

Ponúkam vám postrehy žiakov, ich názory  na svoju školu 
a učiteľov, na ich vzťahy.  

 
Moja škola: 
 
          S.Terkaničová: V škole sa každý deň dozvedám nové 

a zaujímavé veci, ktoré ma      celkom zaujímajú a ktoré mi bude 
treba do života. A čo by som zmenila na škole? Podľa mňa by mohli 
byť dlhšie prestávky, aby som sa stihla najesť. 

S. Bališčáková: Školu nemám rada preto, lebo musím skoro ráno 
vstávať. V škole by som vymenila ľudí, ktorí  nepristupujú 
zodpovedne k svojej práci. 

R.Mihalčíková : Mám veľmi rada školu. Bez nej si neviem 
predstaviť ani deň. 
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P. Kostiková :  Moja škola je naj školou medzi školami. Mám ju 
rada preto, lebo sa tam cítim na jednotku s hviezdičkou. 

Môj učiteľ: 
 
 
A. Zvodzová : Moja učiteľka je výborná. Učiteľ by nemal kričať na 

žiakov. 
S. Terkaničová: Môžem o nej povedať, že má zlaté nervy. Niekedy 

mám pocit, žeby nás hneď vymenila za inú triedu, ale nakoniec 
povie, že ako veľmi nás má rada, ako vlastné deti. 

P. Kostiková: Takého učiteľa nikde nenájdete, je super pekný, vie 
učivo perfektne vysvetliť, no proste je úžasný, to sa ani nedá 
povedať. Je o to super, že nám dáva medaily.  

M. Šamková: Moja učiteľka je milá, dobrá a priateľská, niekedy 
je prísna, ale to všetko robí pre naše dobro. 

 
 Perličky, čo vyslovili detičky: 
 
Ameriku objavil Kristus Kolumbus. 
Krvácanie u dievčat sa volá inštitúcia. 
Aká je to veta, ktorá ma na konci bodku? No predsa bodkovaná. 
Jarné kvietky sú snežienky a podprsenky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mária Osifová 
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Je pravdou, že za tých pár rokov našej existencie sme sa trocha 

dostali do povedomia verejnosti, i keď náš pôvodný zámer bol 
skromnejší, a to  vypĺňať prázdne miesto v programe našich 
stretnutí. Áno, naša spevácka skupina Topľanky vznikla pri 
organizácii ZPCCH a naozaj pre vlastnú potrebu. Ale je tiež pravda, 
že sme neskôr prijali pozvania na kultúrne podujatia v blízkych 
obciach aj v meste samotnom. Okrem stretnutí s ďalšími 
účastníkmi folklórnych zoskupení máme možnosť porovnávať, 
posúdiť aj organizačné zabezpečenie, zvládnutie tej ktorej akcie. Je 
dobre, ak je potom spokojnosť na oboch stranách. Tak to bolo 
v Kračúnovciach, v Brezove, v Marhani a  Železníku. Giraltovce 
majú  osobitné postavenie, či už množstvom pripravovaných 
podujatí alebo  ich perfektným zvládnutím. 

Aby sme sa nechválil len sami, za všetkých to vyzdvihol a ocenil 
p. Čaplovič a hoci to už bolo kedysi spomenuté, pripomeniem to aj 
teraz. Po jednej z návštev v Giraltovciach, keď na druhý deň už bol 
na našej ambasáde v Bukurešti, uznanlivo a pochvalne sa 
vyjadroval o Giraltovciach, perfektnej úrovni podujatia, na ktorom 
bol prítomný a vôbec o zážitkoch spojených s ním. Ale najmä, že aj 
malé mestá dokážu niekedy viac ako známe a veľké. A odkiaľ sa tá 
správa dostala k nám? Ešte v ten večer ju zatelefonovala Eva 
Šothová (Ivanisková), ktorej ako manželke veľvyslanca, ale zároveň 
Giraltovčanke to padlo mimoriadne dobre. 

Giraltovce a ich početné podujatia: Boli to náročnejšie projekty 
s medzinárodnou účasťou, tiež Dni židovskej kultúry, každoročný 
Giraltovský hudák, Folklórny festival, Benefičný koncert, Gitarová 
súťaž – medzinárodná, ale aj  ďalšie koncerty, výstavy záhradkárov 
a drobnochovateľov či požiarnickej súťaže. Všetky tieto aj ďalšie sú 
náročné pre organizátorov, ale výsledkom ich úsilia je vždy uznanie 
všetkých zúčastnených. 

Čakalo by sa, že súťaž na okresnej úrovni by mala mať 
znamienko najvyššej kvality. No nestalo sa tak. A pretože máme 
s čím porovnávať naša čerstvá skúsenosť zo súťažného  Folklórneho 
festivalu  vo Svidníku je opačná. Aspoň jedna drobnosť, ak sa to taj  
dá nazvať:  uvedenie našej skupiny v novinách, na programoch, 
v materiáloch konferencierky, na diplome, všade sme  boli a aj ostali  
Východniarky, aj keď sme včas zaslali vyžiadané údaje o nás. Len 
pre spresnenie uvádzame, že pre nás priliehavejším  pomenovaním 
je a aj ostane    Topľanky. 
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MESTO GIRALTOVCE ÚSPEŠNE UKONČUJE 

REALIZÁCIU PROJEKTU „TERÉNNA SOCIÁLNA 
PRÁCA V MESTE GIRALTOVCE“  PRE SVOJICH 
ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV. HLAVNÝM CIEĽOM 
PROJEKTU BOLO PODPORIŤ SOCIÁLNU INKLÚZIU 
OSÔB OHROZENÝCH SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA SLUŽIEB 
STAROSTLIVOSTI S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA 
MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY. 
ZÁKLADNOU PROJEKTOVOU AKTIVITOU BOLO 
POSKYTOVAŤ TERÉNNU SOCIÁLNU PRÁCU PRE 
CIEĽOVÉ SKUPINY, REPREZENTOVANÉ NAJMÄ 
VŠAK PRÍSLUŠNÍKMI MIESTNEJ RÓMSKEJ 
KOMUNITY. PROJEKT SA USKUTOČŇUJE VĎAKA 
NENÁVRATNÉMU FINANČNÉMU PRÍSPEVKU VO 
VÝŠKE 64 844,50 € Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO 
FONDU V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU 
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA, SORO: 
FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA. 

         (www.giraltovce.sk) 
                                                ooooo Hana Hajdová 

 

http://www.giraltovce.sk)
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Aprílové práce v bodoch 
 
Zeleninová záhrada 
 vysádzanie skorých plodín, 
 výsev skorých druhov zeleniny, 
 výsadba jahôd,  
 prihnojovanie ovocných 

stromčekov a kríkov, 
 zahrievanie pôdy netkanou textíliou. 
 
Kvetinová záhrada 
 hnojenie a mulčovanie záhonov, 
 výsadba kontajnerových kríkov. 
 
Skleníky 
 výsev citlivých zelenín určených na neskoršie presádzanie, 
 výsadba hľúz begónií, 
 odber odrezkov georgií, 
 výsadba zakorenených odrezkov muškátov a fuksií. 
 
Jar na balkóne a terase 
Dbajte na správnu zeminu. Špeciálne substráty na balkónové 

a črepníkové rastliny sú dostatočne predzásobené živinami, zemina 
pre palmy má vysoký obsah ílu, pre rododendrony a vresoviskové 
rastliny upravenú reakciu pôdy pH od 4 do 4,5. 

 Ak máte veľkú spotrebu zeminy môžete si ju pripraviť sami. 
Základným materiálom bude ílovitá – humózna na jemno preosiata 
záhradná zemina, do ktorej primiešate kompost, rašelinu, kokosové 
vlákna. Takto substrát dostane stabilnú štruktúru a nebude klesať 
pri polievaní. 

Textilom zvýšite priepustnosť, čo je pri črepníkových rastlinách 
dôležité, pretože  sú chúlostivé na preliatie.  

Apríl je charakteristický pre vysádzanie do voľnej pôdy. Sadíme 
skorú kapustu, kaleráby, brokolicu, kel, karfiol a fenikel, v skleníku 
si pripravte silnú sadbu plodovej zeleniny – rajčiaky, uhorky, 
papriky, baklažány a melóny. 

Ďalej pokračujte vo výseve reďkoviek, špenátu, mrkvy, paštrnáku 
a póru, hrachu či mangoldu.  Nezabudnite na výsev a výsadbu 
šalátov.              ooooo   Ľubomír Krupa 
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Maroša Hudáka 
Jasmínu Katriňakovú 
Alexa Schrenka 
Alexandru Kurečajovú 
 
 
 
František Gamčík - 80     František Bendík  - 55 
Verona Gabčová  - 80     Ernest  Vaľany  - 55 
Margita Kažimírová - 80     Milan Mašlej   - 55 
Jozef Ivanisko   - 75     Irena Dvorská   - 55 
Valéria Kundrátová - 75     Anna Tkáčová   - 55 
Ján Šima    - 70     Mária Hlavinková - 55 
Štefan Čepa   - 70     Ľudmila   Šamková - 55 
Ján Tkáč    - 70     Mária  Dudiňáková - 55 
Miloš Čordáš   -  70     Juraj Fedor   - 50 
Andrej Goč    -  65     Vincent Kamidra  - 50 
Anna Bališčáková -  65     František Štofko  - 50 
Oľga Dzurišová  - 65     Ľubomír Kočík  - 50 
Pavel Paľa    - 60     Marta Chovancová - 50  
Rudolf Schrenk  - 60     Jarmila Daňová  - 50 
Juraj Auerswald  - 60     Ľudmila Križanská - 50 
Helena Ľuníková  - 60     Božena  Havírová  - 50 
Květa Dzurková  - 60     Anna  Kurejová  - 50 
 
 

 
 
 
 

Alexander Dirda - Iveta Juhasová 
        Švedlár      Giraltovce 
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce vstúpili do 
jarných bojov v III. futbalovej lige impozantným 
spôsobom. V prvých dvoch tohtoročných 

zápasoch dokázali zvíťaziť, čo ich katapultovalo na 
druhé miesto tabuľky ihneď za favorizovaný 

Partizán Bardejov. Už stretnutie 
s Topoľanmi bolo určitým testom pre 
giraltovské mužstvo. Test dopadol veľmi 
dobre. Po nepriaznivých výsledkoch 

v príprave to bolo príjemné prekvapenie. 
Kormidelník Slovana Ľubomír Puhák 

nasadil do základnej zostavy troch 18-
násťročných mladíkov a v priebehu 

zápasu dostali možnosť ďalší dvaja. 
Treba pochváliť starších hráčov, ktorí 

im podali pomocnú ruku. V ťažkom dueli sa výborným 
výkonom prezentoval Peter Uhrin, ktorý bol strojcom prvého gólu 
a druhý zaznamenal hlavou. „ Čakal som náročný zápas. Po prvý 
krát sme hrali bez Matúša  Digoňa, nášho najlepšieho strelca. 
Zodpovednosť za neho v koncovke sme museli zobrať na seba ja aj 
s Petrom Blaškom. Som rád, že sa nám to strelecky podarilo, aj keď 
ma mrzia moje dve zahodené šance.“ Konštatoval po zápase 
rýchlonohý útočník Slovana. To, že Peter Uhrín má výbornú formu, 
sa potvrdilo v zápase proti Barci v Košiciach. Do základnej zostavy 
sa vrátil Lukáš Vojta a namiesto vykartovaného Petra Blaška dostal 
príležitosť Miroslav Dic. Domáce mužstvo bojuje o udržanie v súťaži 
a aj preto sa Giraltovčanom nedávali veľké šance na úspech. 
Konečný výsledok 3:1 pre MFK Slovan doslova ostatným mužstvám 
vyrazil dych. Prečo? Všeobecne sa čakalo, že karty na čele okrem 
Bardejova budú miešať iní. Počítalo sa najmä so Sninou, Topoľanmi 
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a Lok. Košice. Giraltovčania sa prihlásili o slovo tým najlepším 
spôsobom – hrou aj výsledkami. Tréner Bardejova Jozej Kukulský, 
ktorý bol prítomný na zápase s Topoľanmi nešetril na výkon 
Slovana slovami chvály. To, či to myslel vážne, alebo zo zdvorilosti 
sa ukáže 17. apríla, keď  Giraltovce hostia v derby práve Bardejov. 
Víťazstvo v Barci má pre giraltovských futbalistov veľkú cenu. 
Určite im zdvihne sebavedomie, ale pozor aby neskĺzlo rýchlo do 
podceňovania. Tréner MFK Slovan Ľubomír Puhák si to nepripúšťa: 
„ V tejto súťaži nemožno podceňovať nikoho. Nikto nechce vypadnúť 
z III. ligy a čakajú nás náročné súboje a na tie sa musíme 
zodpovedne pripraviť. Tak tomu bolo aj v Barci, keď sme domácich 
prevýšili  a navyše  v druhom polčase kondične na mojich zverencov 
nestačili. Je pravda, že za stavu 1:0 pre Barcu sme mali šťastie po 
nastrelenej žrdi, ale celkove sme zvíťazili úplne zaslúžene.  Do 
stredu obrany veľmi dobre zapadol Lukáš Vojta  a tiež výkon M. 
Dica hodnotím pozitívne. Peter Uhrin má výbornú fazónu, hrá to, čo 
je pre mužstvo najvýhodnejšie. Kladom bolo, že sme sa konečne 
mohli pripravovať veľkom ihrisku. Nacvičili sme systém na 
eliminovanie útočnej hry Barce, ktorú som mal možnosť vidieť proti 
Snine. Škoda , že P.Uhrin zo svojich únikov neskóroval a navyše mu 
rozhodcovia neuznali regulárny gól. Keď som už pri rozhodcoch, tak 
som veľmi sklamaný z účinkovania oboch asistentov. Pomáhali 
domácim až príliš okato. Bolo to nedôstojné, ba priam hanebné. 
Chlapci však nakoniec tento náročný súboj zvládli a to ma veľmi 
potešilo.“  

Pohľad na tabuľku je skutočne príjemný. Teraz by sa mali 
prejaviť aj giraltovskí priaznivci futbalu a zápasy navštevovať 
v hojnejšom počte. Veď neprehrať v rade už deväť zápasov je 
obdivuhodné. Chlapci si zaslúžia väčšiu podporu. A tí, ktorým 
nevyhovuje sobota ako hrací deň, môžu prísť povzbudiť na Veľkú 
noc v nedeľu. Vedenie MFK Slovan vyšlo v ústrety všetkým, aby 
mohli stráviť nedeľňajšie sviatočné popoludnie na giraltovskom 
štadióne.                    /md/ 

 
                         
 
 
Futbal v Giraltovciach sa môže vo svojej histórii popýšiť 

viacerými osobnosťami. Medzi tie absolútne najväčšie patrí aj pán 
Pavol PAĽA, ktorý sa v týchto dňoch dožíva krásneho jubilea – 60 
rokov života. Čas síce neúprosne beží, ale giraltovskí priaznivci, 
funkcionári a bývalí futbalisti stále spomínajú na najväčšieho 
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elegána giraltovskej futbalovej histórie. Odchovanec Slovana počas 
štúdia v Nitre hral za Vráble, aby sa vrátil a pozdvihol futbal 
v Giraltovciach. Stredný obranca na pohľadanie a kapitán s veľkým 
„K“. Prirodzená autorita s vlastnosťami vodcu. Skrátka pravý 
džentlmen. Ako mladý futbalista si zahral so skvelou generáciou 
futbalistov v I.A triede, ale najväčšie úspechy dosiahol pod vedením 
trénerov Tomáša Končára, Igora Nováka a Jozefa Bubenka v KM 
a II.SNL. Šéfoval takým výborným futbalistom ako Anton Mikita, 
Štefan Bačkay, Jozefa Krajčík. Ján Kmec, Pavol Cigán,, Jozel 
Goliáš, Emil Mati ml a ďalším. Bol fantastickým exekútorom 
pokutových kopov, ktorými zabezpečil Slovanu množstvo bodov. 
Preto si aj vyslúžil pomenovanie Mister  Penalty. Pri ukončení jeho 
úspešnej kariéry mu ďakoval aj vtedajší predseda VsFZ Gejza Princ. 
Veľký vzťah ku giraltovskému futbal prezentoval aj vo svojom 
pracovnom a verejnom pôsobení a vždy ho podporí aj dnes. PALKO, 
prajeme Ti veľa zdravia , šťastia a veľa úspechov do ďalších rokov 
a za všetko, čo si urobil pre giraltovský futbal Ti patrí úprimné 
poďakovanie. 

         Zároveň pri tejto príležitosti blahoželáme aj ďalším 
šesťdesiatnikom Jozefovi KRAJČÍKOVI a Jánovi KMECOVI. 

 
 Miroslav Deutsch 

   
 
 
 
 
 

21. – 23. apríl  2010 
V Dome kultúry pripravuje ZUŠ Gitarový festival 

s medzinárodnou účasťou. 
 

30. apríl 2010 
Stavanie mája pred budovou MsÚ 
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     Foto: archív, Mária Osifová 
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...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú kompetentné 

rady a spoľahlivých partnerov, s ktorými by mohli doviesť 
svoje životné plány k realizácii. 

 
EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: 
 
− Finančný sprostredkovateľ 
 
Požadujeme: SŠ vzdelanie s maturitou, flexibilitu, 

komunikatívnosť, čistý 
 register trestov, vlastné auto - výhoda. 
 
Ponúkame:  
  
Ø garantované kritéria kariéry, 
Ø flexibilnú pracovnú dobu, 
Ø nadštandardné možnosti zárobku, 
Ø možnosť práce aj popri zamestnaní, 
Ø bezplatné profesionálne vzdelávanie v oblasti 

finančníctva, 
Ø vlastný výber miesta pôsobenia. 
 
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle                                                       

0917 23 22 51, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
v čase od 09:00 do 16:00 h  pondelok až piatok. 
 
 
 
Spoločnosť sa zaoberá riešením komplexných 

finančných situácii v oblastiach bežného života. Ako je 
napríklad bežný a sporiaci účet, stavebné sporenie, 
úvery, investovanie, životné a  neživotné poistenie, 
cestovné poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania, právna ochrana, dôchodkové 
sporenie, uplatňovanie daňových úľav a ich nastavenie 
podľa našich doporučení a Vašich predstáv.  
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
   MRAZNIČKY, 
    KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
     KLIMATIZÁCIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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