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rada by som odišla 
na  miesto kde svieti 
len poludňajšie slnko 

miesto bez tieňov 
 

každý má občas 
zlý deň 

týždeň rok život 
každý občas plače 

či už je slzy vidieť alebo nie 
 

ale všetko bude opäť v poriadku 
oprášim sa 

predýcham to 
 

už nikdy viac smutné básne v očiach 
 

............................................... 
 

V brúsenom skle sa odrážajú 
tisíce svetov, keď doň zasvieti slnko. 

Takmer ako v tvojich očiach, keď snívaš. 
Potom doň nalejem červené víno. 

Všetci pijú biele a suché. 
Len ja chcem červené a mokré. 

Nie piť, 
len držať pravdu na svojej strane. 
Takmer vždy je v tvojich očiach. 

Keď nesnívaš. 
 

(Maruška Kožlejová z básnickej zbierky Ešte trochu dažďa. 
O tejto mladej  spisovateľke z Kukovej sa viac dočítate v článku na 

str. 31) 
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V sobotu 12. júna 2010 sa na Slovensku uskutočnili  

parlamentné voľby. O  účasť prejavilo záujem 18 politických strán. 
Jasným víťazom volieb sa podľa očakávania stala  strana SMER –
SD, no pravdepodobne vládu budú zostavovať štyri pravicové 
strany.  

Voľby v našom meste prebiehali v pokojnom duchu. Neboli 
zistené žiadne priestupky alebo výtržnosti. 

 
Volebný okrsok č.1: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....   1154 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................................... 526 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny .......................     2 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa  § 30 .............................. 524 
Počet platných odovzdaných hlasov .................................................. 513 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie 
alebo koalíciu: 
 
EURÓPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA .................................. č.1  4 
Únia - Strana pre Slovensko........................................................ č.2  5 
Strana rómskej koalície – SRK ...................................................  č.3  1 
Paliho Kapurková, veselá  politická  strana ................................ č.4  3 
Sloboda a Solidarita ................................................................... č.5  59 
Strana demokratickej ľavice ....................................................... č.6  19 
Strana maďarskej koalície  ......................................................... č.7  1 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko .................. č.8  11 
Komunistická strana Slovenska .................................................. č.9  2 
Slovenská národná strana .......................................................... č.10 27 
NOVÁ DEMOKRACIA ................................................................ č.11  1 
Združenie robotníkov Slovenska ................................................ č.12 1 
Kresťanskodemokratické hnutie ................................................. č.13 50 
Ľudová strana Naše Slovensko .................................................. č.14 9 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická str.  č.15   55 
AZEN  - Aliancia za Európu národov  ......................................... č.16 - 
SMER – sociálna demokracia ..................................................... č.17 264 
MOST – HÍD  ............................................................................... č.18 1 
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Volebný okrsok č. 2: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku ..... 962 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..................................... 504  
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny .........................       1 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30.................................. 503 
Počet platných odovzdaných hlasov ....................................................  488 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie 
alebo koalíciu: 
 
EURÓPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA .................................. č.1  12 
Únia - Strana pre Slovensko........................................................ č.2  9 
Strana rómskej koalície – SRK ...................................................  č.3  21 
Paliho Kapurková, veselá  politická  strana ................................ č.4  1 
Sloboda a Solidarita ................................................................... č.5  29 
Strana demokratickej ľavice ....................................................... č.6  9 
Strana maďarskej koalície  ......................................................... č.7  - 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko .................. č.8  17 
Komunistická strana Slovenska .................................................. č.9  10 
Slovenská národná strana .......................................................... č.10 9 
NOVÁ DEMOKRACIA ................................................................ č.11  - 
Združenie robotníkov Slovenska ................................................ č.12 - 
Kresťanskodemokratické hnutie ................................................. č.13 54 
Ľudová strana Naše Slovensko .................................................. č.14 8 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická str.  č.15   82 
AZEN  - Aliancia za Európu národov  ......................................... č.16 - 
SMER – sociálna demokracia ..................................................... č.17 208 
MOST – HÍD  ............................................................................... č.18 18 
 
 
 
 
Volebný okrsok č. 3: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....... 872 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ...................................... 517 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ..........................     1 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 ..................................  516 
Počet platných odovzdaných hlasov ..................................................... 496 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie 
alebo koalíciu: 
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EURÓPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA .................................. č.1  7 
Únia - Strana pre Slovensko........................................................ č.2  1 
Strana rómskej koalície – SRK ...................................................  č.3  7 
Paliho Kapurková, veselá  politická  strana ................................ č.4  2 
Sloboda a Solidarita ................................................................... č.5  28 
Strana demokratickej ľavice ....................................................... č.6  12 
Strana maďarskej koalície  ......................................................... č.7  - 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko .................. č.8  26 
Komunistická strana Slovenska .................................................. č.9  4 
Slovenská národná strana .......................................................... č.10 17 
NOVÁ DEMOKRACIA ................................................................ č.11  1 
Združenie robotníkov Slovenska ................................................ č.12 2 
Kresťanskodemokratické hnutie ................................................. č.13 52 
Ľudová strana Naše Slovensko .................................................. č.14 5 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická str.  č.15   44 
AZEN  - Aliancia za Európu národov  ......................................... č.16 1 
SMER – sociálna demokracia ..................................................... č.17 279 
MOST – HÍD  ............................................................................... č.18 8 
 
Percento voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania ......................  51,7% 

 
 
 
 
 

Rokovanie MsZ sa konalo v našom meste 21.6.2010. Na 
zasadnutí sa zúčastnilo 10 poslancov, ospravedlnená bola 
Slávka Vojčeková.  Po otvorení MsZ primátorom mesta Jánom 
Rubisom a procedurálnych otázkach prednosta Ján Čabala  
vykonal kontrolu uznesení.  

Ďalším bodom programu bola Správa o hospodárení firmy 
GIRATHERM, s.r.o., ktorú predkladal riaditeľ firmy Miroslav 
Hiščár. Firma vznikla 22.4.2009 s 50%-nou  účasťou mesta. 
Hospodársky výsledok roku 2009 - zisk 172 928 € a náklady 
199 427 €, rozdiel  206,499 €.  Medzi odberateľmi plynu sú aj 
neplatiči, s ktorými sa musí firma vysporiadať. Niektorých rieši 
cez osobitného príjemcu. 

Poslanec Dušan Verčimák sa v pripomienke zaujímal o to, 
ako sa podarilo vyriešiť situáciu z  mesiaca september, keď 
nájomcovia platili neoprávnene  p. Františkovi Paľovi – Mestský 
podnik služieb. Doposiaľ  nebolo  predložené žiadne vyúčtovanie. 
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To sa  má urobiť do konca júla. V prípade, ak by to nebolo 
spravené, bude sa musieť riešiť táto situácia pomocou právnika.  

Schválenie Zriaďovacej listiny pre Základnú umeleckú školu  
predkladal  Jozef Kozák, odborný zamestnanec školstva. Na jej 
základe bude mať škola od  01.01.2011  právnu subjektivitu. 
Poslanci návrh schválili. 

Úver na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych 
fondov EÚ – predkladala ekonómka mesta Iveta Kurčová.  
Ohľadom úveru vo výške 460 tisíc € bol schválený prieskum, 
ktorého výsledkom je zistenie, že najlepšie podmienky ponúkajú 
VÚB a Dexia a.s., táto sa ozvala a poskytla informácie. Mesto 
nemusí tento úver vyčerpať celý.  Poslanci boli za čerpanie 
úveru.  

Správu o riadnej inventarizácií majetku mesta a záväzkov za 
rok 2009 predkladal Ľubomír Filo, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta.  Súčasťou inventarizačnej správy bola  aj 
Zápisnica o vyradenom majetku, v ktorej bolo poukázané nato, 
aký je  stav majetku mesta a aké sú problémy. Po schválení 
majetku na vyradenie je potrebné ďalej urobiť opatrenia 
s budovami, ktoré sú v stave majetku a nie sú funkčné: 
neupotrebiteľný majetok na čističke odpadových  vôd odpredať 
alebo zlikvidovať, prehodnotiť výšku nájomného a  predložiť na 
schválenie  MsZ.  Je potrebné využiť všetky zdroje pri vymáhaní 
nedoplatkov. Záväzky mesta  sú 121 867 €, pohľadávky 107 837 
€. Je veľmi ťažké  vymôcť pohľadavky mesta od niektorých 
firiem,  preto bol problém predložený právnikovi. Majetok mesta 
má celkovú hodnotu 14 250 mil. €, vyradený bol majetok v 
hodnote  9 862 €. MsZ zobralo správu o inventarizácii na 
vedomie a schválilo ju. 

Poslanci schválili materiál Poriadok odmeňovania primátora 
mesta, zamestnancov mesta  Giraltovce a organizácií ním 
zriadených, ale neprešiel Poriadok o odmeňovaní poslancov 
a členov komisií MsZ. Platí naďalej starý.  

Primátor mesta predložil žiadosť Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach o úpravu dodatku č.1 k VZN č. 36/2009. Štátna 
škola, ktorá patrí pod mesto má 65% finančných prostriedkov 
na žiaka, tak ako  aj súkromná pre školské kluby a jedálne, 
preto sa poslanci rozhodli túto žiadosť neschváliť. 

Podľa vyjadrenia ekonómky mesta naše zariadenie školský 
klub a školská jedáleň by boli znevýhodnené, pretože ostatné 
náklady  sú dané  z rozpočtu  školy.  Poslanec  Dušan  Verčimák 
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vyzval aj riaditeľa, Martina Koššalu, aby sa k tejto problematike 
vyjadril. 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok, ktorý predložila Margita 
Pachová,  poslanci schválili. 

V interpelácii poslancov informoval p. primátor o  záplavách  
v našom  meste. Majetok mesta bol poškodený najviac 
v mestskom parku, na futbalovom štadióne  a budove, troch 
rodinných domoch a to zosuv pôdy na Ulici Kpt. Nálepku, dom  
Stojčevovcov a cesta vedúca k ich domu. Škody na majetku mali 
podnikatelia Darina Korbová, Riskostav, TRIBE kom. spol., 
Petromin VK Slovakia a budova Petra Marcina. Ulica Fučíkova 
bola zachránená pieskovaním vriec, ktoré zabránili vyliatiu rieky 
Radomky.  

V budúcnosti mesto plánuje  urobiť záchranný val okolo tejto 
rieky. Zároveň sa primátor poďakoval hlavne hasičom 
a občanom, ktorí pomáhali pri záplavách a najmä čistení.  

Rímskokatolícka cirkev predložila mestu žiadosť  
o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu kostola. Táto 
žiadosť bola zaslaná v nevhodnom termíne, mesto žiada o úver,  
je  hospodárska kríza. Bolo im navrhnuté, že im mesto môže 
poskytnúť svoje stroje, robotníkov,  oni však zadali prácu firme 
a tá nepotrebuje tieto prostriedky, pretože má svoje. Primátor 
mesta navrhol urobiť finančnú zbierku medzi pracovníkmi 
a poslancami. Ďalej bolo poslankyňou Máriou Digoňovou 
navrhnuté odhlasovať 7 000 €. Výsledok hlasovania o tomto 
návrhu bol: 5  hlasov bolo za a 5-ti sa hlasovania zdržali, čiže 
žiadosť neprešla. 

Poslankyňa Mária Digoňová prosila vedenie mesta o urobenie 
nápravy  v pohostinstve, ktoré je umiestnené v bývalých 
priestoroch elektrárne, aby sa tam po 22. hodine nerobil hluk. 
Mestská polícia už urobila opatrenia a dala aj písomné 
upozornenie pre majiteľku. Ďalšia otázka sa týkala   poskytnutia 
finančných prostriedkov pre občanov, tie už obce dostali. Áno, 
dostali tí, čo mali poškodené rodinné domy, nie záhrady. 

V interpelácii odznelo, že je potrebné urobiť rekonštrukciu 
osvetlenia a máme možnosť žiadať cez projekt 240 tisíc € cez 
výzvu Ministerstva hospodárstva SR. Táto prosba bola 
poslancami odhlasovaná. 

Po predložení a schválení uznesenia primátor mesta mestské 
zastupiteľstvo ukončil. 

ooooo  /ak/ 
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1. Mestská polícia dňa 3. mája 2010 vo večerných hodinách počas hliadkovej služby na 
území mesta zistila spáchanie priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami v Parku mieru, kde na zemi ležala maloletá osoba v podnapitom stave. 
Osoba bola odovzdaná zákonným zástupcom, ktorí boli v zmysle zákona za konanie 
zverenej osoby postihnutí v blokovom konaní. 

2. Mestská polícia prijala oznámenie vo veci podozrenia  z priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu. Išlo o susedský spor. Po riadnom preverení vec bola v zmysle zákona 
o priestupkoch  odložená. 

3. Mestská polícia dňa 10. mája 2010 prijala oznámenie vo veci poškodenia 5 ks okrasných 
drevín pred sochou A. Hlovíka, čím vznikla škoda mestu Giraltovce. Vzhľadom na to, že 
sa doposiaľ vykonaným šetrením vo veci nepodarilo vypátrať konkrétneho vinníka, MsP sa 
touto cestou obracia na verejnosť so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktoré by viedli 
k zisteniu páchateľa, za primeranú odmenu. 

4. Dňa 1. júna 2010 MsP prijala oznámenie vo veci podozrenia z priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu. Po zdokumentovaní priestupok bol predložený na 
prerokovanie obvodnému úradu vo Svidníku. 

5. MsP 9. júna 2010 prijala oznámenie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu 
vo veci susedských sporov. Vec bola po riadnom prešetrení predložená na prerokovanie 
obvodnému úradu vo Svidníku. 

6. Dňa 11. júna 2010 na základe žiadosti vedenia ZŠ v Kračúnovciach vykonal príslušník 
MsP besedu so žiakmi 7. a 8. ročníka s okruhom vybraných otázok  ku tzv. bezpečnému 
správaniu sa počas letných prázdnin. V priebehu dopoludňajšieho vyučovania vykonal 
príslušník celkom 4 besedy pre 102 žiakov. 

7. Dňa 30. júna 2010 vykonala hliadka MsP v  spolupráci s príslušníkmi PZ kontrolu 
reštauračných a pohostinských zariadení so zameraním na zamedzenie konzumácie 
alkoholu maloletými a mladistvými. Počas kontroly hliadka nezistila žiadne porušenie 
právnych predpisov. 

8. V mesiacoch máj a jún MsP na úseku cestnej premávky vybavila v blokovom konaní 
uložením blokovej pokuty za porušenie dopravných predpisov celkom 29 vodičov, v 14-
tich prípadoch boli vodiči za svoje konanie v menej závažných prípadoch vybavení 
dohováraním. 

9. Za obdobie máj a jún hliadka MsP za narušovanie verejného poriadku, a to hlavne za 
rušenie nočného kľudu, vybavila v šiestich prípadoch vinníkov dohováraním. V dvoch 
prípadoch u závažnejšieho porušenia nočného kľudu MsP písomne vyzvala dotknuté 
osoby o odstránenie nedostatkov s poučením o uložení blokovej pokuty v prípade 
opakovania sa porušovania  predpisov o verejnom poriadku.  

Blíži sa čas letných prázdnin, keď sa, ako sami vieme, ľudia zdržiavajú vonku dlhšie a aj 
reštauračné zariadenia sú prevádzkované v inom režime ako v chladom období. Touto cestou 
chceme požiadať tých občanov, ktorí tieto zariadenia využívajú z rôznych dôvodov aj v čase 
nočného kľudu a rešpektovanie tohto kľudu nie je ich silnou stránkou, aby brali ohľad na tých, 
ktorí ho rešpektujú. Takéto konanie je možné sankčne postihnúť a MsP kvôli zachovaniu  
verejného poriadku k tejto možnosti aj pristúpi.  

     ooooo  Ondrej Cina 
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Daždivé počasie začiatkom júna spôsobilo na väčšine územia 

záplavy a povodne. Opätovné stúpanie hladín riek Topľa a Radomka 
bolo hlavnou príčinou vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity 
primátorom mesta v stredu 2.júla 2010 o 5.00h ráno.  

 V dôsledku neprestávajúcich dažďov došlo 3. júna k zosuvu 
svahu v areáli základnej školy, ktorý ohrozil tri rodinné domy na ul. 
Kpt. Nálepku a k zvýšeniu hladín vodných tokov na rieke Topľa 
v oblasti Bardejov, na základe čoho primátor mesta vydal príkaz na 
evakuáciu občanov, bývajúcich na ul. Prešovskej, Bardejovskej, ul. 
Kpt. Nálepku, ul. Fučíkovej,  pracovníkov vo firmách – RIKOSTAV, 
s.r.o, Petromin, s.r.o, GIRA – B.G.H, spol. s.r.o, Stavebniny Tribe 
kom spol., Stavebniny VK Slovakia, s.r.o Bardejov, Sklad Marko, 
Zberňa surovín KOVOŠROT, Agroslužby VK Giralrovce, rodiny 
Stojčevovej a piatich rodín, bývajúcich v Parku mieru v budove 
MFK. 

 Povodňová komisia určila priebeh záchranných prác na riekach 
Topľa a Radomka. Bola nasadená technika a pracovníci MsPS 
Giarltovce s.r.o, občania zaradení na aktivačné služby v meste, 
Dobrovoľný hasičský zbor a Hasičský a záchranný zbor Giraltovce. 
Spolu sa na záchranných prácach podieľalo 50 ľudí. Počas dňa bola 
navršovaná hrádza okolo rieky Topľa pomocou jutových vriec s 
pieskom, ktorých sa použilo asi 1600. Tie boli rozvážané aj na ul. 
Kpt. Nálepku, ul. Družstevnú a ul. Fučíkovu, aby si občania 
chránili svoj majetok a tiež na navýšenie hrádze na rieke Radomka. 
Tieto záchranné práce dopomohli k tomu, že obytné domy neboli 
zaplavené povrchovou vodou rieky Radomka. Aj napriek 
všemožnému úsiliu zabrániť preliatiu rieky Topľa cez hrádzu okolo 
18. hod  došlo k jej podmočeniu a následnému pretrhnutiu na 
mieste za futbalovým ihriskom. V priebehu niekoľkých minút sa 
celý areál miestneho parku a  budovy  ocitli pod vodou. Najvyššiu 
hladinu dosiahla rieka okolo 20. - 21 h. V nasledujúcich dňoch 
došlo k postupnému klesaniu hladín obidvoch  riek a začali sa 
odstraňovať následky povodní - čistenie studní, čerpanie vody 
z pivníc a odpratávanie naplaveného bahna z budov v miestnom 
parku a športovísk. 

 Celkové škody  na majetku mesta, fyzických a právnických osôb 
mesta, spôsobené záplavami,  boli vyčíslené na  2 420 599 €.  

 
/mo/ 
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Zaplavený Park mieru a športový areál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záchranári pri evakuácii rodiny Stojčevovej 
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Preliata hrádza na rieke Topľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zosuv pôdy na ul. Kpt. Nálepku 
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Hrozivo vyzerajúca rieka Radomka 
Foto: Michal Kočiš   

Róbert Koreň 
 
 

 
 
 
 

 Počasie sa ani začiatkom júna neumúdrilo, ale prekvapili nás záplavy, aké si 
ľudia už dlho nepamätajú. Aj v našom meste sme museli riešiť tento závažný 
problém. 

 Povodne sa stali postrachom obyvateľov miest a obcí na celom Slovensku. 
Voda sa stala našim nepriateľom, doslova zmietla všetko, čo jej stálo v ceste, 
dokonca prekvapila aj na  miestach, kde záplavy poznali zatiaľ iba z počutia. 

 Nečas a nepohoda sa stali našimi dennými spoločníkmi, máloktorí z nás si 
pamätajú také daždivé a chladné počasie v letných mesiacoch. 

 V utorok 6.júla sa oficiálne začalo s revitalizáciou námestia začínajúc od 
schodištia budovy s potravinami Milkagro až po pozemok Alžbety Fatľovej. 
Predpokladané ukončenie prác bude o 12 mesiacov.  

 Univerzita sv. Alžbety, ktorá sídlila v budove bývalých Kožiarskych závodov sa 
z dôvodu záplav musela presťahovať a tak 98 študentov musí dochádzať  za 
štúdiom do Bardejova.  

 V dňoch 25. a 26 júna sa na ul. Hviezdoslavovej konali Letné predajné trhy.  V 
približne päťdesiatich  stánkov si nakupujúci mohli zakúpiť rôznorodý  tovar od 
našich, ale aj zahraničných predajcov.         ooooo /r/ 
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Posledný májový víkend bol pre občanov nášho mesta venovaný 

kultúrnym aktivitám. 
Piatok 28.mája bola zorganizovaná diskotéková párty. 

V DISCOSUPERSTAR účinkovali viacerí domáci FT DJ Hajtkovič a  
DJ Carlo,  poľskí DJ Hubertuse a Max Farenthide. Hosťom večera 
bol mladým dobre známy a v poslednej dobe veľmi populárny Patrik 
Vrbovský nazývaný Rytmus. Diskotéka sa uskutočnila na 
netradičnom mieste v budove Parku mieru.  Celým parkom sa 
niesla diskotéková hudba, pri ktorej si každý prišiel na svoje. 
Niektorí počúvali relaxujúc vonku, iní šantili na parkete.  

V sobotu 29.mája sa konal koncert skupín Hrdza a Heľenine oči. 
Slovenská folk-rocková skupina Hrdza, ovplyvnená ľudovou 
hudbou, je nám známa z tohtoročnej pesničkovej súťaže Eurovision 
Song Contest, kde súťažila s piesňou Taká sa mi páči. Speváčka 
s krásnym hlasom zaujala všetky vekové kategórie. Talentovaná, 
kreatívna a vtipná formácia Heľenine oči priam vyburcovala celé 
publikum. Je známa svojimi skvelými koncertmi hlavne na 
východnom Slovensku. Ich vystúpenie pripomínalo cunami, keď 
chrlili jednu pieseň za druhou v nadupanom rytme. Texty piesni -
napr. Jahody, Čurala som v maku či Neplaš še vyvolali úsmevy na 
tvárach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina Hrdza 
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 Skupina Heľenine oči  
rozvášnila publikum. 

 
Skoro štvorhodinoný program upútal návštevníkov – milovníkov 

ľudovej hudby, tanca a spevu - 19.-ho ročníka Topľanských 
slávnosti, ktoré sa konali v nedeľné popoludnie 30. mája. 

V programe sme okrem domácich súborov  DFS Giraltovčan a FS 
Topľan  mali možnosť vidieť FS Makovica, Vagonár, Brežinky 
z Mestiska a ľudovú hudbu Diabolské husle Berkiho Mrenicu pod 
vedením Janka Mrenicu, ktorú sprevádzal súbor Čarovné ostrohy. 
Súbor je unikátne teleso, ktoré sa svojou očarujúcou dynamikou 
inštrumentálneho a tanečného štýlu zaraďuje medzi reprezentantov 
slovenského ľudového umenia. V jeho podaní sme mali možnosť 
vidieť tance a zvyky z Podpoľania, Zemplína, Gorálu a Myjavy. 
Svojím tanečným umením očaril divákov, keďže do svojho 
tanečného prejavu vniesol prvky moderného umenia pomocou PVC 
fliaš. Taktiež svoje umenie predviedla hudba  Janka Mrenicu.  
Myslíme si, že diváci odchádzali spokojní, plní dojmov a zážitkov. 
K tomu  prispelo aj pekné počasie.  

ooooo  /r/ 
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Diabolské husle Berkiho Mrenicu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folklórny súbor Čarovné ostrohy 
 

Foto: Michal Kočiš 
Róbert Koreň 
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Dobrým dlhoročným zvykom je stretávať sa s našimi 
jubilantmi spolu s predstaviteľmi nášho mesta dvakrát 
ročne. 30. júna  sa tridsaťšesť jubilantov stretlo spolu 
s primátorom mesta Jánom Rubisom a vedúcou 
ekonomického oddelenia Ivetou Kurčovou v obradnej sieni 
Mestského úradu v Giraltovciach.  Najpočetnejšiu skupinu 
tvorili jubilanti pripomínajúci si svoje 60. výročie narodenia. 
Pri pohári vínka, káve a zákusku konverzovali so 
zástupcami mesta o problémoch týkajúcich sa chodu 
mesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slávnostný zápis do Pamätnej knihy 

Foto: Vladimír Michalčík 
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Tak ako každý rok  prijal primátor mesta Ján Rubis najlepších 

žiakov našich základných a  stredných škôl, ako aj základnej 
umeleckej školy a centra voľného času. 

Na základe návrhu vedenia organizácii sa prijatia zúčastnilo 
dvadsaťosem najlepších žiakov. V peknom popoludní sa 
v príjemnom prostredí  zasadačky mestského úradu  zišli učitelia 
spolu so svojimi žiakmi. Po úvodnom slove a príhovore primátora 
mesta nasledovalo  oceňovanie. Ocenení žiaci spolu s učiteľmi sa 
zapísali do Pamätnej knihy mesta – Mladý Giraltovčan a primátor 
im odovzdal ďakovný list, kvet a darček spolu s pekným 
blahoželaním. 

Touto slávnosťou sme sa chceli poďakovať tým, ktorí nás 
reprezentovali na rôznych  krajských a celoslovenských súťažiach. 

Do programu prispeli ocenení žiaci - Kristínka Kaňuchová  
z Gymnázia recitáciou a Samko Tkáč a Kristínka Daňková, žiaci 
ZUŠ, hrou na gitare a akordeón. 

   Na záver predstavitelia mesta zaželali oceneným a ich 
pedagógom krásne a ničím nerušené prázdniny.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záber na ocenených žiakov a zápis  
Radky Mihalčíkovej do Pamätnej 
knihy. 

Foto: Vladimír Michalčík              ooooo  /r/ 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
17 

 
 
 
„Najväčším úspechom by bolo, kedy by sme mohli zavrieť 

kanceláriu a ísť domov, pretože by nebolo komu pomáhať, teda 
všetky deti by boli dostatočne zabezpečené.“ 

Začiatkom tohto roku nám médiá priniesli šokujúcu správu 
o silnom zemetrasení na Haiti. Svet zmobilizoval  sily, aby mohol čo 
najskôr podať pomocnú ruku. Medzi prvými organizáciami, ktoré sa 
ocitli na postihnutom mieste,  bol Unicef. Práve jeho prácu, ale aj 
ničivé dôsledky katastrofy a osudy ľudí, zachytené objektívom 

fotografa Ivana Janka z denníka Plus JEDEN DEŇ, ste si mohli prísť pozrieť od 
14. do 27. júna do obradnej siene Mestského úradu v Giraltovciach. Pri 
príležitosti otvorenia tejto výstavy s názvom „Haiti- zemetrasenie, ktoré otriaslo 
svetom i životmi detí“  nás poctil svojou návštevou riaditeľ UNICEF na 
Slovensku -  Miroslav Kaňa. Odpovedal nám na niekoľko otázok. 

Výstava Ivana Janku zaujme už na prvý pohľad. Sú to fotografie, ktoré 
nepredstavujú ideál toho, na čo by sme sa chceli pozerať každý deň, 
avšak majú v sebe oveľa viac. Zachytávajú realitu takú, akou bola a ešte 
aj je. Ako hodnotíte výstavu vy? 

Série fotografií, ktoré zachytávajú Haiti a jeho obyvateľov tesne po 
katastrofe, ako aj prácu UNICEF-u si môžete pozrieť vďaka skvelej práci už 
spomínaného fotografa, ktorý sa hneď vybral na toto miesto. Oceňujem, že 
ľudia si môžu aj - alebo aspoň -  takýmto spôsobom predstaviť, ako to tam 
mohlo vyzerať. Unicef Slovensko sa taktiež snažil prispieť rodinám a deťom, 
ktoré utrpeli pri tejto katastrofe, a to vyhlásením verejne zbierky. Podarilo sa 
nám vyzbierať asi 130 000 eur, čo je po Tsunami druhá najvýraznejšia zbierka, 
na ktorú reagovalo najviac ľudí. 

Ako konkrétne sa Unicef zapojil do pomoci pre Haiti? 
Haiti je najchudobnejšia krajina západnej pologule, a tak situácia, ktorá bola 

už pred katastrofou veľmi zlá, sa po nej ešte viac zhoršila. Postihnutých bolo 
vyše 3 000 000 ľudí, boli zničené  mestá, školy, infraštruktúry ciest atď. Unicef 
však nečaká, kým sa vyzbierajú peniaze od ľudí, ale hneď ako sa niečo také 
udeje, poskytuje pomoc zo skladov, ktoré sú buď priamo v postihnutej oblasti, 
alebo čo najbližšie k nej. Sú to predovšetkým základné veci na prežitie, t.j.  
pitná voda, zdravotné pomôcky pre zranených, purifikačné tabletky, ktoré 
pridávame do kontaminovanej vody, aby sa  stala pitnou, ďalej zabezpečujeme 
stany a prístrešky pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, aby neochoreli 
kvôli akej -  takej hygiene latríny, aby sa predišlo šíreniu chorôb, čo obvykle 
situáciu ešte viac zhorší. 

Približne pred mesiacom  Michal Kočiš, ktorý je zároveň 
organizátorom výstavy „Haiti“, usporiadal v spolupráci s mestom 
Giraltovce a CVČ Slniečko podujatie na podporu „Týždňa modrého 
gombíka“. Ako sa Vám ako riaditeľovi Unicef Slovensko páči táto 
myšlienka? 
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Ja som sa sem dnes vlastne prišiel aj poďakovať Michalovi a celému mestu 
Giraltovce za to, že sa jeho občania zúčastnili zbierky a pomohli tak získať 
potrebné financie na prepravu vakcín proti tetanu pre deti a ich matky v Laose. 
Viete, jedna vec je mať vakcínu a druhá je niekoho  ňou zaočkovať. V týchto 
menej rozvinutých krajinách je to  problém. No ešte predtým je potrebné 
vakcínu dostať na určené miesto a to si vyžaduje veľa síl, námahy a hlavne 
veľa dobrovoľníkov. Niekedy idete autom, potom motorkou, na bicykli a keď sa 
už nedá inak, tak aj na somárovi. Cesty sú rôzne. K tomu všetkému je vakcínu 
potrebné udržiavať v teplote medzi 2 až 8 stupňami celzia, inak sa  úplne zničí. 
Kvôli tomu sú potrebné prenosné chladničky a chladiace vaky.  

Čo sa týka UNICEFu, na Slovensku zastávate veľmi významný post. 
Ako vyzerá taký deň v práci riaditeľa organizácie pre pomoc deťom? 

Keďže máme stanovený presný plán práce na celý rok, vieme, čo budeme 
robiť a na tom pracujeme. Napríklad taký „Týždeň modrého gombíka“ sa 
pripravuje už od januára. Získavame rôznych spolupracovníkov, povolenia od 
mestských úradov, aby sa mohli konať zbierky, rozdeľujú sa úlohy 
dobrovoľníkom a taktiež  vyberáme krajinu, ktorá sa chystá na vakcináciu. No 
ja konkrétne sa zúčastňujem rôznych školení pre dobrovoľníkov alebo chodím 
po školách, kde prebiehajú prezentácie o Unicefe a jeho činnostiach, alebo 
spolupracujem s orgánmi štátnej správy a našimi slovenskými úradmi. 

Máte veľmi zaujímavú kravatu - vo farbách UNICEFu. Má to s tým niečo 
spoločné, teda istý skrytý význam? 

To je náhoda. Túto kravatu mi vyrobila moja pani manželka, ktorá sa vo 
voľnom čase venuje maľovaniu na hodváb. 

Máte vo svojej práci za sebou nejaký úspech, prípadne máte cieľ, ktorý 
by ste chceli počas svojej funkcie dosiahnuť? 

Najväčším úspechom by bolo, kedy by sme mohli zavrieť kanceláriu a ísť 
domov, pretože by nebolo komu pomáhať, teda všetky deti by boli dostatočne 
zabezpečené. Ale to sa asi tak skoro nesplní, vzhľadom na súčasnú situáciu vo 
svete. Veľkú radosť mi však robí záujem dobrovoľníkov. Som si vedomý toho, 
že v dnešnom svete je veľa iných možností ako tráviť voľný čas. Aj keď títo 
ľudia môžu svoj čas využiť úplne inak, oni ho venujú práci pre Unicef 
a zostávajú tomu verní aj niekoľko rokov. To si veľmi cením a vzhľadom k 
tomu, aký je dnešný mladý človek kritický, viem, že pokiaľ by to bola podľa 
neho strata času, viac by sem neprišiel. Je to pre mňa signál, že sme naplnili 
ich očakávania pomáhať deťom a táto práca je robená zmysluplne.  

Existuje vo vašom živote motto, ktorým sa riadite? 
V prvom rade sa snažím robiť tak, aby to bolo podľa môjho najlepšieho 

presvedčenia, bez ohľadu na nejaké módne trendy. Pri každom mojom 
rozhodnutí sa snažím získať čo najviac informácií, aby to konečné rozhodnutie, 
ktoré urobím bolo podopreté čo najväčším množstvom faktov. Ako to už býva, 
niekedy to vyjde trochu lepšie, inokedy menej. Hoci je život komplikovaný 
a zložitý, snažím sa robiť tak, aby to pomohlo či už priamo deťom alebo 
inštitúciám, ktoré pre tie deti niečo robia - nemocniciam, školám...Teda dalo by 
sa povedať, že mojím mottom je snaha pomáhať deťom. 

ooooo  Lucia Bačkayová 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riaditeľ Unicef-u na 
Slovensku Miroslav Kaňa 
v rozhovore s Luciou 
Bačkayovou. 
 

Foto: Ladislav Lukáč 
 
 
 
 

Michal Kočiš sa zapojil do najväčšej celoštátnej súťaže a 
prehliadky amatérskej fotografie na Slovensku AMFO 2010. Na 
vernisáži okresného kola súťaže vo Svidníku boli ocenené tri 
jeho fotografie, ktoré postúpili do krajského kola. V krajskom 
kole súťaže získal čestné uznanie poroty a fotografie ďalej 
putovali do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Banskej 
Bystrici. Tieto fotografie, ale aj ďalšie budete mať možnosť 
vidieť na spoločnej výstave Michala Kočiša a Martina Rimáka – 
Svet našimi očami, ktorá sa uskutoční v septembri.       /r/ 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
20 

 
 
 
 

Projekt osláv s názvom TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI 
A ZÁBAVY  pripravili učiteľky materskej školy pre deti, ktoré 
navštevujú Materskú školu v Giraltovciach. Celý týždeň 
prebiehali rôzne aktivity, v ktorých  mohli deti robiť to, čo ich 
najviac baví, teší a zaujíma. Pondelok deti I., II. a III. triedy 
stavali najkrajšie hrady a zámky. Ich úlohou  bolo využiť 
všetky stavebnice na stavbu. Mohli sme obdivovať najväčší, 
najzaujímavejší, ale aj najkrajší či najmenší zámok. Deti 
prípravných oddelení využili tento deň na školský výlet do 
ZOO v Stropkove. Navštívili aj jazdecký areál, kde videli 
mnoho koníkov nielen v stajniach, ale aj vo voľnom výbehu. 
Najviac sa im páčili malé žriebätká, na ktoré sa nevedeli 
vynadívať. Utorok sme nazvali Vydarený deň. Hoci nám 
počasie  neprialo, deti navzájom medzi sebou súperili 
v aktivite Poskladaj, pomenuj a predveď. Všetky deti pripravili 
pre inú triedu niečo zaujímavé. Ukázali svoje schopnosti, 
zručnosti, vedomosti, flexibilitu a súdržnosť. Odmenou pre 
nich bol darček - plyšová hračka. V stredu učiteľky MŠ 
nacvičili  divadelné predstavenie Zubný kaz. V rámci projektu 
Zdravá škola sa učiteľky zamerali na to, aby sa deti starali 
o svoje zuby a pravidelne si ich čistili. Štvrtok sa niesol 
v znamení súťaženia a športovania. Kde ukázali svoje 
pohybové schopnosti a túžbu súťažiť pod heslom „V zdravom 
tele zdravý duch“. No a v piatok do MŠ zavítalo profesionálne 
divadlo Portál z Prešova. Herci  sa predstavili v divadelnom 
predstavení O psíčkovi a mačičke. Počas vystúpenia sa deti 
dobre zabávali, pretože v ňom nechýbal humor a herci aj ich  
zapojili do hry. Nuž a TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI sme 
ukončili diskotékou. Na detských tvárach bolo vidieť radosť, 
smiech a dobrú náladu. A nielen deti, ale aj učiteľky MŠ mali 
z celého týždňa dobrý pocit. 

 
                                     Anna Jurčová 

 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Do divadelného predstavenia O psíčkovi a mačičke sa zapojili aj deti z MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Záber z  predstavenia Zubný kaz                          Foto: autor 
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Klienti Domova sociálnych služieb v Giraltovciach (DSS) sa  27. 

mája 2010 zúčastnili Medzinárodných športových hier klientov 
zariadení sociálnych služieb v areáli „Pod vlekom“ v Stropkove. Išlo 
o ďalšiu aktivitu projektu v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce PL – SR 2007-2013 pod názvom „Terapia nepozná 
hranice.“ Okrem nás sa športových hier zúčastnili aj klienti DSS 
Stropkov, DSS Kalinov a poľskí klienti ŠDS Ustrzyki Dolne. 

Súťažilo sa v disciplínach vrh guľou, beh na 50 m, štafeta 4x50 
m, hod granátom na cieľ, skok z miesta a preťahovanie lanom. 

Tieto športové disciplíny si vyžadovali veľa sily, presnosti, ale aj 
odvahy. To, že sa nám darilo, dokazujú medaily a pohár, ktoré 
zdobia zasadačku domova sociálnych služieb. Všetkým patrí potlesk 
za ich snahu o čo najlepší výkon. 

ooooo  Zuzana Jurčová, DSS Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Športové zápolenie klientom DSS nechýba.            Foto: autor 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
23 

 
 
 
 
Viac ako päť desaťročí už pôsobí Gymnázium 

v Giraltovciach. Jeho učitelia vychovali 
generácie úspešných mladých ľudí. To, že jeho 
pôsobenie je naozaj na vysokej odbornej úrovni, 
dokumentuje aj stály záujem obyvateľov 
regiónu o umiestnenie svojich detí či už v 
štvorročnej alebo osemročnej forme 
gymnaziálneho štúdia. 

Okrem kvalitnej vyučovacej práce je činnosť školy 
bohatá aj na množstvo rôznych mimovyučovacích aktivít, ktoré 
veľmi vhodne dopĺňajú a spestrujú vyučovací proces. 

Záver školského roku je pre našich učiteľov a žiakov stále dobrou 
príležitosťou obzrieť sa za práve uplynulým školským rokom, 
popremýšľať nad tým, čo sa podarilo dosiahnuť, uvedomiť si 
prípadné rezervy ako východisko pre nadchádzajúci školský rok a, 
samozrejme, oceniť najlepších. Tých, ktorí svojimi schopnosťami 
a talentom, ale predovšetkým svedomitou a zodpovednou prácou 
zase o krôčik dopredu posunuli doterajšie úspešné pôsobenie školy.  

Vážení čitatelia, pred odchodom na letné prázdniny vám opäť 
chceme predstaviť našich najúspešnejších žiakov a učiteľov 
a pochváliť sa ich výsledkami, ktoré dosiahli v predmetových 
olympiádach a iných súťažiach v okresných, krajských, ale aj 
národných kolách. 

 
Peter Cyprich zo VII.O osemročného gymnázia sa stal víťazom 

celoslovenskej  súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy 
„Dilongova Trstená“ v kategórii stredné školy. O svojom účinkovaní 
v súťaži napísal:  

„Účasť v recitačnej súťaži bola veľkou výzvou. S niečím 
podobným som nemal žiadne skúsenosti, kým sa mi 
nenaskytla príležitosť predstaviť sa v celoslovenskej súťaži v 
recitovaní spirituálnej prózy a poézie, Dilongovej Trstenej. Do 
karát mi nahrával najmä fakt, že išlo o duchovnú literatúru, 
ktorej sa rád venujem aj v súkromí. Vybral som si Janka 
Silana a jeho Ódu na múdrosť - krátku, ale pôsobivú báseň. Na 
prípravu sme mali necelé dva týždne, ktoré však boli  využité 
naplno, za čo ďakujem mojej učiteľke slovenčiny pani Blanke 
Vaľovskej.  
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V mojej kategórii bolo možné vypočuť si 23 básní od rôznych 
autorov od Hviezdoslava až po súčasných poetov. Výkony boli 
veľmi vyrovnané, prežité a vyzreté. Vďaka skúsenostiam z 
iných súťaží som okrem prirodzenej nervozity zo 
zodpovednosti mal iba pozitívne pocity, najmä radosť z toho, 
že som svojou prezentáciou mohol aj ja vysloviť nejaké 
posolstvo. Je pre mňa povzbudením,  že nový krok, ktorý som 
urobil, bol úspešný a verím, že preňho nájdem ďalšie 
uplatnenie v budúcnosti“. 

Peter Cyprich sa venuje aj literárnej tvorbe, výsledkom čoho je 3. 
miesto na celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého 
„Studňa sa tajne s dažďom  zhovára“ vo vlastnej tvorbe v kategórii 
próza opäť pod vedením pani B. Vaľovskej. 

Škola si rovnako cení aj ďalšie výborné výsledky jej žiakov 
v literárnych a recitačných súťažiach, ku ktorým už tradične patria 
Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko. Najvyššie ocenenia 
v týchto súťažiach získali: 

Kristína Kaňuchová z II. O - 2. miesto v krajskom kole 
Hviezdoslavovho Kubína pod vedením p. M. Lehetovej. 

Ivana Rubisová z VIII.O – 3. miesto v krajskom kole 
Hviezdoslavovho Kubína pod vedením p. B. Vaľovskej. 

Silvia Štrusová z III. O - 3. miesto v krajskom  kole súťaže 
Šaliansky Maťko pod vedením p. B. Vaľovskej. 

K úspechom patria aj skvelé výsledky v literárnej vlastnej tvorbe 
v celoslovenských súťažiach Inšpirácie spod Sitna, Ihnátove 
Hanušovce 2010, Gerbócova literárna Snina a literárna súťaž Jozefa 
Braneckého, do ktorých v priebehu školského roka našich žiakov 
aktívne zapájali vyučujúce slovenského jazyka, p. M. Lehetová a p. 
B. Vaľovská. K najcennejším patria úspechy týchto žiakov: 

Martin Hirňák, II.O, viedla ho p. M. Lehetová: 
- 2. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže vo vlastnej 

tvorbe Inšpirácie spod Sitna, 
- 2. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže vo vlastnej 

tvorbe Ihnátove Hanušovce 2010, 
- Čestné uznanie v medzinárodnej autorskej literárnej súťaži 

Gerbócova literárna Snina. 
Jana Andrijková, II.O, viedla ju p. B. Vaľovská: 
- 3. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže vo vlastnej 

tvorbe Ihnátove Hanušovce 2010 
Lucia Fečová, V.O, viedla ju p. B. Vaľovská: 
- Čestné uznanie v celoslovenskom kole literárnej súťaže vo 

vlastnej tvorbe Ihnátove Hanušovce 2010. 
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Katarína Durkačová, II.O, viedla ju p. M. Lehetová: 
- Čestné uznanie v celoslovenskom kole literárnej súťaže vo 

vlastnej tvorbe Inšpirácie spod Sitna, 
- Čestné uznanie v celoslovenskom kole literárnej súťaže 

„Smelý zajko“ vo vlastnej tvorbe pre deti pod názvom „Po stopách 
J.C.Hronského, vyhlásenej MŠ SR. 

Július Kéry, IV.O, viedla ho p. M. Lehetová: 
- Čestné uznanie“ v celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaži 

vo vlastnej tvorbe Dúha, vyhlásenej MŠ SR. 
 
Takmer od vzniku osemročného gymnázia sa naši najmladší 

aktívne zapájajú do matematických zápolení v rámci okresu a kraja 
vďaka učiteľke matematiky, pani Viere Čížekovej. Jej systematická 
a precízna práca nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v krúžkovej 
činnosti, už po niekoľko rokov prináša osemročnému gymnáziu 
výborné výsledky ako v matematickej olympiáde, tak aj 
v Pytagoriáde. Do matematických súťaží boli v tomto školskom roku 
zapojení žiaci II.O, III.O a IV.O triedy, ktorí dosiahli nasledujúce 
ocenenia: 

Dávid Hreško, II.O 
- 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v 

kategórii MO – 6 
Matúš Križánek, II.O 
- 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády, kat.  P - 6 
Klaudia Drábiková, II.O 
- „úspešná riešiteľka“ v okresnom kole Pytagoriády, kat. P - 6 
Samuel Hliboký, III.O 
- 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, kategória 

MO – 7 
Jaroslav Križánek, IV.O 
- 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, kategória 

MO - 9 
- „úspešný riešiteľ“ v krajskom kole matematickej olympiády, 

kategória MO - 9 
Lukáš Varga, IV.O 
- 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, kategória 

MO - 9 
„úspešný riešiteľ“ v krajskom kole matematickej olympiády, 

kategória MO – 9. 
 
Škola si vysoko cení aj tých svojich žiakov, ktorí sa dokážu 

prejaviť v spoločensky veľmi prospešných aktivitách, pretože sú 
dôkazom o správnom výchovnom smerovaní nášho gymnázia. 
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Hovorí žiačka 3.A triedy, Lucia Bačkayová, ktorá pod vedením p. 
Evy Fedorkovej získala 1. miesto v krajskom kole súťaže Európa 
v škole za multimediálnu tvorbu na tému Sme na jednej lodi: 

„V decembri som sa na podnet pani učiteľky Evy Fedorkovej 
prihlásila do súťaže „Európa v škole“ pod názvom: „ Kto platí 
účty sveta? V boji proti celosvetovej chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu sme spoluzodpovední všetci. Sme na jednej lodi.“ 
Idea - predstaviť život bezdomovcov – sa  nám zdala byť vo 
vzťahu k tému ako úžasná myšlienka. 

Počas nakrúcania reportáže som zistila, že nie všetci sú 
rovnakí, že aj v našom blízkom okolí existujú ľudia, ktorí 
potrebujú pomôcť, aby mohli opäť kráčať tou správnou cestou. 

Moje víťazstvo v krajskom kole nebolo obyčajným 
víťazstvom. Reportáž priblížila ťažké životné osudy a tvrdé 
pády ľudí, ktorí sa postupne dostávajú na pôvodnú životnú 
úroveň a mnohí ešte vyššie. Som rada, že som ich úspechy 
a životné príbehy mohla posunúť ďalej a tým potvrdiť: „Nie 
všetkých treba hádzať do jedného vreca“.   

 
Patrí už k tradícii nášho gymnázia, že žiaci školy sa dokážu 

úspešne presadiť v rôznych športových súťažiach v rámci okresu a 
kraja. Svedčí to o kvalitnej výuke na hodinách telesnej výchovy, ale 
aj o širokej zapojenosti žiakov gymnázia v športových krúžkoch pod 
vedením vyučujúcich telesnej výchovy, p. Štefana Bačkaya, p. Viery 
Čížekovej a p. Róberta Mihalenka. 

Tohtoročnú športovú úrodu dokumentujú nasledujúce výsledky: 
- 2. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat ZŠ,  
- 3. miesto v okresnom kole vo volejbale chlapcov ZŠ, 
- 3. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat SŠ, 
- 3. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu jednotlivcov 

(Eduard Michalko, V.O), 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu družstiev 

(chlapci) 
- 2. miesto v okresnom kole cezpoľného behu družstiev 

(dievčatá), 
- 6. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu družstiev 

(chlapci), 
- 5. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu jednotlivcov 

(Stanislav Pankuch, VIII.O), 
- 3. miesto v okresnom kole v stolnom tenise družstiev, 
- 3. miesto v okresnom kole v silovom päťboji (Adam Vojtek, 

3.A, Tomáš Mihálik, 3.A, Filip Schrenk, 2.A). 
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Barbora Dikyová, žiačka 2.A triedy, reprezentovala naše 
gymnázium v šachu. V škole pracuje v šachovom krúžku pod 
vedením p. M. Tomku. O tom, že je vynikajúca šachistka, svedčí 
mimoriadny celoslovenský úspech, ktorý dosiahla v tomto školskom 
roku. Ako sama hovorí, za každým úspechom sú tvrdá práca, 
ctižiadostivosť a chuť niečo dokázať. 

„V čase, keď som začala hovoriť prvé slová, ma môj dedko 
po prvýkrát posadil pred akési figúrky, ktoré mi v tom čase 
nič nehovorili. Postupom času som zistila, čo je to šachovnica 
a naučila sa prvé ťahy. Večery som trávila s dedkom pri 
partičke šachu, až kým som sa nenaučila logicky a šachovo 
uvažovať. A tak sa začali moje prvé súťaže! 

      Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, lebo posledné miesta 
v tabuľkách patrili vždy mne, no po veľkej drine začali 
prichádzať aj prvé medaily. Najprv len v okresných súťažiach, 
až raz k nim pribudla aj zlatá medaila z medzinárodnej 
súťaže v Poľsku.  

Posledný rok v základnej škole sa mi začalo výnimočne 
dariť. Úspechy prichádzali jeden za druhým a posunuli ma na 
celoslovenskú súťaž. Pred partiami som bola plná obáv, no 
koniec bol šťastný, hlavne keď som si mohla prevziať svoju 
cenu pred mnohými slávnymi šachistami. Keď mi podali ruku, 
bolo to niečo neopísateľné, niečo, čo mi dodalo odvahu bojovať 
a ísť za svojím cieľom. 

Po nástupe na gymnázium pokračujem v tejto kráľovskej 
hre. Reprezentujem školu na rôznych súťažiach a v tomto 
školskom roku som obsadila 5. miesto na celoslovenskej 
súťaži v Liptovskom Mikuláši po tom, čo som vyhrala okresné 
a krajské kolo. 

     Za svoje úspechy skladám vďaku všetkým, no hlavne 
dedkovi, ktorý ma v tom najviac podporuje, drží nado mnou 
ochrannú ruku a vraví: „Nikdy sa nevzdávaj!“ 

 
Za každým žiackym úspechom je práca učiteľa. Plná 

premýšľania, hľadania. Nájsť správnu cestu, vedúcu k úspechu, nie 
je jednoduché. Mnohým z našich učiteľov sa to darí, čo dokazujú 
každoročné výchovno-vyučovacie výsledky, ako aj výsledky 
v záujmových činnostiach so žiakmi.  

Všetkým žiakom a ich učiteľom za úspešnú reprezentáciu školy 
v školskom roku 2009/2010 ďakujeme. 
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V piatok 18. júna 2010 sa vo veľkej sále DJZ v Prešove 

uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení Pedagóg a žiak PSK pri 
príležitosti ukončenia šk.r. 2009/2010. Ocenenia udelil predseda 
PSK MUDr. Peter Chudík. Celkom 20 pedagógov z celého kraja bolo 
ocenených plaketou Jána Ámosa Komenského – Sophista pro 
regione, čo v preklade znamená Učiteľ múdrosti pre región. Medzi 
dvadsiatimi ocenenými pedagogickými zamestnancami stredných 
škôl Prešovského samosprávneho kraja bola aj naša učiteľka, PhDr. 
Blanka Vaľovská.  

20 najúspešnejších študentov bolo ocenených plaketou "Lux 
Mentium" – Svetlo poznania. Ocenená bola aj žiačka našej školy 
Ivana Rubisová (VIII.O).  

Gymnázium v Giraltovciach sa tým zaradilo medzi úspešné 
stredné školy v Prešovskom kraji. 

  ooooo  Alica Pivovarníková, Gymnázium Giraltovce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagóg a žiak PSK – Blanka Vaľovská – druhá z prava    Foto: autor 
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Svet sa na chvíľku zastavil. Bolo také nádherné vnímať jeho 

veľkosť cez maličkosti. Obyčajné modré pero a zdrap papiera 
vytrhnutý zo zošita chémie boli vtedy mojím všetkým. Všetkým, čo 
som potrebovala a všetkým, čo som chcela mať pri sebe. A... Bola 
tam ešte Maruška. 

Naplnila celú miestnosť. Bola jednoducho v každej škáre, ktorú 
nájdete v našej učebni slovenčiny. Strojčekový úsmev, čokoláda v 
očiach... 

Soirée bola beseda pre všetkých, ktorí majú blízko k písaniu, pre 
nádejných budúcich spisovateľov. Mala nám poodkryť tento 
tajomný svet prostredníctvom priameho kontaktu s niekým, kto už 
vydal nejakú tú úspešnú knižku alebo kto po tom len túži. Do našej 
školy teda zavítala Maruška Kožlejová. Niekomu známa, niekomu 
nie. Pre tých, ktorí o nej ešte nepočuli - je to mladá žena a pochádza 
z Kukovej (áno, z tej našej Kukovej), vyštudovala  estetiku a 
slovenský jazyk s literatúrou na Filozofickej fakulte v Prešove. Na 
svojom konte má 3 knihy, pracuje s mladými ľuďmi v Tréningovom 
centre Kompas a .....  je to anjel.     

Spolu so svojimi priateľmi z kapely Out of Control vniesla do 
mňa a, dúfam, že aj do ostatných účastníkov, úplne inak 
zmýšľajúceho ducha. Chcem tým povedať, že počas týchto troch 
hodín som bola vážne v inom svete... Táto beseda nebola žiadna 
príručka o spôsobe využitia času, ani fantazijný úlet do romantickej 
dimenzie. Maruška vyrozprávala príbehy, či skôr prerozprávané 
zamyslenia, na konkrétnu, reálnu, často úplne prozaickú tému. 
Vystačila si s vlastnými zážitkami, sviežo ich opísala, obohatila 
pocitmi a doplnila jemnými súvislosťami. Napohľad všedné situácie 
tak vystupovali v novom kontexte.  

Čítala nám úryvky z jej knihy Ako chytať v žite a ja som si 
povedala: „Toto nie je kniha. To je život. Maruškin život s Bohom 
v srdci i na jazyku, v ktorom nás vzala k sebe tak blízko, ako sa len 
dá.“ Ľudia z tejto knihy sú reálni, stáli pri nás (a občas nám aj 
spievali), poznáme ich. Naši rovesníci. A práve tejto vekovej kategórii 
venovala Maruška svoje posledné dielo, aby mladých podporila 
v sile, ktorá dovoľuje byť samým sebou.  

Tam pri nej som sa našla. Získala som čas pre seba, aby som ho 
potom vedela venovať iným. Preplakala som asi celú besedu, ale 
takto vyjadrujem obdiv. Maruškine slová, zážitky, skúsenosti ma 
naozaj doháňali k slzám. Taká mladá a taká VEĽKÁ. Čarovná 
osobnosť. Obohatila ma tak ako doteraz nikto. Na tvári úsmev, oči 
plné sĺz, ja stojím a tlieskam... 

ooooo  Valéria Onuferová, 2.A - Gymnázium Giraltovce 
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Maruška Kožlejová počas besedy.             Foto:autor 
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Peter Cyprich, talentovaný žiak VII.O triedy z Gymnázia 

v Giraltovciach, úspešne reprezentoval svoju školu na Dilongovej 
Trstenej, celoštátnej súťaži v umeleckej recitácii slovenskej 
a svetovej duchovnej poézie a prózy, ktorá sa uskutočnila 4. júna 
2010. Táto súťaž sa organizuje na počesť významného trstenského 
rodáka, básnika a prozaika Rudolfa Dilonga. Peter Cyprich svojím 
prednesom Ódy na múdrosť od Janka Silana zaujal porotcov 
a získal najvyššie ocenenie - 1.miesto v kategórii stredných škôl. 

Tento nadaný žiak sa o súťaži dozvedel v Literárnom krúžku, 
ktorý vedie stredoškolská profesorka Blanka Vaľovská, ktorá ho do 
súťaže prihlásila a tiež aj pripravovala. Ako mi Peter prezradil, aj 
vďaka intenzívnej príprave si recitovanie  užíval rovnako ako aj 
vyhodnotenie, pretože zo svojho výkonu mal dobrý pocit. 

Na otázku, čo mu súťaž okrem výborného umiestnenia dala, 
odpovedal, že objavil v sebe nový talent, prostredníctvom ktorého 
môže šíriť radosť medzi inými ľuďmi. 

Do budúcnosti  zatiaľ nič konkrétne neplánuje, ale má svoje sny.  
Prajeme mu veľa úspechov a splnenie snov.   

ooooo  Michaela Džomeková, VI.O - Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
Končiaci sa školský rok 2009-2010 bol druhým rokom plnenia 

štátnych vzdelávacích  programov a školských vzdelávacích 
programov v materských školách, základných školách, základných 
umeleckých školách, v školských kluboch detí a ďalších školských 
zariadeniach.        

V spádovom území Školského úradu Giraltovce (ŠÚ) sa podľa 
nových kritérií vychovávalo a vyučovalo 1 087 žiakov v deviatich 
základných školách, 273 detí v desiatich materských školách a 530 
žiakov základnej umeleckej školy. Vo  výchovno - vzdelávacom 
procese pôsobilo  v základných školách  106 a v materských 
školách  28 pedagogických pracovníkov. 

Národná rada SR sa uzniesla na dlho očakávanom zákone  
o pedagogických zamestnancoch (ďalej len PZ) a odborných 
zamestnancoch, ktorý ustanovil práva a povinnosti PZ, predpoklady 
na výkon ich činnosti, kvalifikačné predpoklady, kontinuálne 
vzdelávanie, ich hodnotenie a starostlivosť o nich. Všetci PZ boli 
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podľa nového zákona zaradení  do jedného z týchto stupňov: 
začínajúci, samostatný, s prvou atestáciou a s druhou atestáciou.. 
Podľa stupňa vzdelávania a kariérového stupňa im bola pridelená 
platová trieda a tým aj nový tarifný plat. 

Dvadsať pedagogických zamestnancov z ôsmich škôl absolvovalo 
prípravu na vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni základných 
škôl, ktoré v novom školskom roku po prvýkrát podľa školského 
vzdelávacieho programu v 3. ročníku budú iba kvalifikovane 
vyučovať povinný prvý cudzí jazyk v počte troch hodín týždenne. 

Na piatich pracovných stretnutiach, zvolaných  z úrovne ŠÚ, boli 
pre zriaďovateľov, riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení 
poskytnuté aktuálne informácie najmä z oblasti ich financovania pri 
prenesenom výkone štátnej správy a originálnych kompetenciách, 
ďalej  metodická pomoc vyplňovania rôznych výkazov pre rezortné 
inštitúcie, rozbor  realizácií novej legislatívy pre školstvo a tiež 
pedagogicko organizačné pokyny pre celý školský rok 2009-2010. 
Výkon kontrolnej činnosti bol zameraný najmä na prácu so 
školskou dokumentáciou  a jej uplatňovanie v praxi. 

V tomto školskom roku sa po prvýkrát v súlade s platnou 
legislatívou zriaďovatelia uzniesli  na všeobecne záväzných 
nariadeniach o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. Týmto 
uznesením riaditelia škôl a školských zariadení mali garantované 
mesačné výšky dotácií.  

Zmeny priniesla legislatíva aj v štatútoch škôl a v zriaďovacích 
listinách. Od 01.01.2011 Základná umelecká škola Giraltovce po 
prvýkrát začne svoju činnosť ako právny subjekt, na čom sa 
uznieslo Mestské zastupiteľstvo Giraltovce. 

Nová legislatíva uložila v tomto školskom roku po prvýkrát 
povinnosť všetkým materským školám vydať deťom, ktoré mali rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky, osvedčenie 
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Žiaci základných škôl 
tiež po prvýkrát v tomto školskom roku získali samostatné polročné 
vysvedčenia. 

V tomto príspevku sú uvedené niektoré zmeny, ktoré sa v 
školstve realizovali a samotní pedagogickí zamestnanci nad rámec 
doterajších svojich činnosti ich úspešne zvládli, za čo im, ako aj 
žiakom, patrí úprimné poďakovanie.  

Prajem teda všetkým žiakom, pedagogickým  a ostatným 
zamestnancom škôl a školských zariadení pokojné prežitie 
prázdnin, psychický a fyzický relax, príjemný oddych a nabratie 
nových síl. Nech tieto prázdniny prežijete v zdraví a radosti 
v spoločnosti svojich najbližších a priateľov. Ďakujem za spoluprácu 
v končiacom sa školskom roku a teším sa na stretnutia a úspešné 
prežitie  nového školského roku 2010-2011. 

ooooo  Jozef Kozák, ŠÚ Giraltovce 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
33 

 
 
 
 
Človek sa učí celý život, spoznáva nových ľudí, nové miesta. Pri 

návšteve inej krajiny radi porovnávame, hneď si všimneme 
odlišností. A to je dobre, každý národ má svoje klady a z nich sa 
treba učiť. A tak som rada  privítala možnosť tri dni pobudnúť 
v poľskom mestečku Biecz v rámci cezhraničnej spolupráce. 
Návšteva Poľska ma príjemne prekvapila, hlavne úcta k národnej 
histórii, vedomosti o tom ako žili ich predkovia a snaha uchovávať 
dedičstvo predkov ma oslovovali na každom kroku. A nielen mňa, 
všetkých, ktorí sme sa pobytu v mestečku Biecz zúčastnili. Našu  
skupinu tvorili žiaci našej základnej školy, ich pedagógovia 
a pracovníci mestského úradu. Hosťami v poľskom mestečku Biecz 
sme boli od 30. mája do 1. júna 2010. A boli to plodné tri dni, 
Poliaci sú národ pohostinný, ľudský a dostatočne hrdý na svoje 
národné tradície.  

Mestečko Biecz nie je veľké, má 5000 obyvateľov, ale dýcha 
históriou. Múzeum je ich pýchou a veru majú byť načo hrdí, v 
rozhovore mi tvrdili, že národ, ktorý nedbá o svoju históriu, zahynie. 
Poučme sa, veď aj my máme svoje historické korene, aj naši 
predkovia boli zruční majstri, šikovní  remeselníci a zachovali nám 
dostatok monumentov hodných, aby ich uzreli budúce generácie. 
Okrem múzea a starobylých kostolov sme navštívili aj knižnicu, na 
tú som bola zvedavá hlavne ja.  Hľadala som najnovšiu počítačovú 
techniku a veru márne, elektronizácia knižného fondu sa u nich 
ešte nezačala. Požičiavajú tradičnou metódou čitateľských listov, ale 
začali písať projekty a tešia sa na európske fondy. V knižnici sme sa 
stretli s umelcami z ich mesta, maliarmi a rezbárom. Mesto Biecz  
má dve základné školy a v obidvoch nás milo privítali. Naši učitelia 
boli zvedaví na ich spôsob výučby, výzdobu tried a priniesli si 
mnoho poznatkov. A naši žiaci? Tí sa tam cítili výborne, deti sú deti 
všade, rýchlo sa spriatelili pri vzájomných súťažiach a nechýbala 
ani diskotéka. Ľudia sa majú stretávať, spoznávať, učiť sa 
navzájom, myslím, že pri tomto našom pobyte v Poľsku sa to 
podarilo splniť do písmena. Všetci sme sa tam cítili dobre, dospelí aj 
žiaci. Spolupráca Giraltoviec a Biecza sa úspešne začala  a všetci sa 
tešíme, že v októbri im ich pohostinnosť vrátime. 

 
Anna  Mitaľová 
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Žiaci našej školy a žiaci z Biecza            Foto: Martina Gašparíková 
 
 
 
 
 

Mesiac jún   sme - ako ináč -  začali 
krásnym sviatkom, Dňom detí, ktorý 
sme ale pre nepriaznivé počasie 
zorganizovali v Dome kultúry 
a v priestoroch a nádvorí CVČ. Detí 
bolo naozaj veľa, poprichádzali naši 
členovia zo všetkých škôl. Program bol 
pestrý, zaujímavý a na veľmi peknej 
umeleckej úrovni. Pripravili ho  SZŠ – 
detičky veľmi pekne vystupovali a CVČ 
kapely svojimi rómskymi pesničkami 
tiež  zaujali prítomných. Zlatým 
klincom programu bol určite známy 
mladý spevák Miro Šmajda, ktorý 

potom vystupoval ďalší deň  na oslavách MDD vo Svidníku. 
Celý mesiac patril aj ukončeniu krúžkovej činnosti a tak 

sme spoločne s našimi členmi poriadali výlety po našej 
krajine. Navštívili sme Pieniny, Červený Kláštor, ZOO            
v   Stropkove   a   v   Košiciach,   Múzeum   Andyho    Warhola  
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v Medzilaborciach a iné, o niektorých sa dočítate aj nižšie 
v článku. 

Vyvrcholil  celoročný futbalový turnaj Novak Cup, posledné 
zápasy sa odohrali vo Svidníku ku spokojnosti všetkých 
zapojených škôl.  

Tretí ročník hokejbalu bol tohto roku  obohatený o účasť 
 mužstva z Čiech, ale o ňom je samostatný článok.   

Záver školského roka už nesporne patrí výletom za krásami 
našej vlasti. Centrum voľného času v Giraltovciach 
zorganizovalo pre svojich členov niekoľko takýchto výletov. K 
nim  patrí dvojdňový výlet na Oravu a jednodňový do 
Dobšinskej ľadovej jaskyne a zámku Markušovce. 

Historické krásy Oravy sme spoznávali cez návštevu 
Oravského zámku, Zuberca - Múzeum Oravskej dediny 
a Námestova. Záver výletu tvorila trojhodinová návšteva 
kúpaliska v Tatralandii. Výletu sa zúčastnili žiaci zo ZŠ 
v Giraltovciach.  

Za zber papiera si najlepší tretiaci zo základnej školy 
spoločne s deťmi SZŠ mohli pozrieť  najkrajší skvost našich 
jaskýň – Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Všetkým sa tam páčilo 
a v tento teplý deň sme sa   v jej útrobách veľmi dobre 
schladili. 

Pekný neskororenesančný  zámok v Markušovciach nás 
veľmi zaujal, je to tiež jeden z krásnych historických skvostov 
našej vlasti. Na trasách našich výletov sme stretávali 
množstvo žiakov z iných škôl, ale aj veľa zahraničných 
turistov. Potešilo nás, že o našu krásnu krajinu je taký veľký 
záujem a tiež, že vo všetkých zariadeniach, ktoré sme 
navštívili bol ku turistom veľmi pekný a sprievodcovia boli 
veľmi fundovaní. 

Zo všetkých podujatí sú fotografie na našej webovej 
stránke. 

Počas letných prázdnin bude GIRLANDIA  CVČ fungovať 
pre všetkých malých i väčších návštevníkov, a to: minigolf, 
bazén, ZOO a všetky ihriská. V dňoch 11.-20. júla 
organizujeme Letný tábor v Bystrej pri Humennom.  

Všetkým prajeme pekné a slnečné dni, užite si prázdniny 
a zdraví  a oddýchnutí  sa vráťte  v septembri znovu k nám. 

 
CVČ 
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V dňoch od 10. do 31. mája sa tridsať členov  základnej 
organizácie ZPCCH v Giraltovciach vystriedalo na rekondičnom 
pobyte v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Pán Vladimír Kačmár je 
takmer pravidelným hosťom našich podujatí a vzájomná 
spolupráca trvá už niekoľko rokov.  Naše poďakovanie patrí 
práve V. Kačmárovi, jeho občianskemu združeniu Spojme 
srdcia pre zdravie, vďaka ktorému sme absolvovali päť 
úžasných dní s využitím liečebných možností, ktoré kúpele 
ponúkajú. Rovnako oceňujeme kvalitu všetkých služieb počas 
pobytu, od recepcie cez  lekársku prehliadku, všetky procedúry 
až po stravovanie. 

 Aj vďaka ústretovosti, ochote a prístupu personálu na 
každom stupni veríme, že tento pobyt aj napriek nepriaznivému 
počasiu prospel všetkým zúčastneným. 

za ZO ZPCCH - Margita Gazdičová 
 
  

Čas je neúprosný bežec, ktorý sa nikdy nezastaví. Ukrajuje 
z nášho života a my musíme rešpektovať jeho zákonitosti. 

Štvrtok  10. 6. 2010 bol dňom poslednej rozlúčky s človekom, 
ktorý nám mnohým bol blízky, známy. Ján Ličák – pedagóg,  
športovec, dlhoročný futbalista, človek, ktorý prežil podstatnú časť 
svojho života v Giraltovciach. Zanechal tu produkty  svojej práce 
v oblasti výchovy,  vzdelávania  a športu, ale bol aj spolutvorcom 
histórie nášho mesta. A bol predovšetkým človek, na ktorého si 
s úctou spomínajú všetci tí, ktorí ho poznali. 

Česť jeho pamiatke. 
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. 
 „Po ukončení štúdia v roku 1946 a krátkom pôsobení v Koprivnici 

a Petrovciach pri Hanušovciach som bol zásluhou pána Cipciara, 
vtedajšieho inšpektora, preložený na meštiansku školu 
v Giraltovciach. Chcem sa poďakovať všetkým občanom Giraltoviec 
za prejav kultúrneho spolunažívania, znášanlivosti a spoločenského 
taktu v každodennom živote počas  môjho pôsobenia v Giraltovciach. 
Prežil som medzi Vami krásne roky mladosti a za Vašej pomoci aj 
tvorivého života. Som Vám za všetko povďačný.“ 

Toľko zo spomienok a pozdravu p. Ličáka Giraltovčanom 
v novembrovom čísle Spravodajcu z r. 2000 v rubrike Žili medzi nami. 

Ja dodávam, že to považujem za veľmi šťastné, že mu bolo 
umožnené takouto formou osloviť svojich niekdajších spoluobčanov.  
Bol veľmi ústretový a mne bolo jasné už pri prvom oslovení, že túto 
možnosť víta.            ooooo  Margita Gazdičová 
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V júli zberáme v zeleninovej 
záhradke karotku a zelený 
hrášok. V teplejších oblas-
tiach možno zberať najskôr 
kríčkové fazule, papriku 
a rajčiaky. Jedálny lístok 
môžu obohatiť aj prvé šalátové 
uhorky. Júl je zvyčajne  
pomerne chudobný na 
dažďové zrážky a práve v tomto 
čase zelenina potrebuje najviac 
vlahy. 

Po zbere kalerábu, hlávkového šalátu, hrachu a inej 
zeleniny treba záhon upraviť, prípadne prihnojiť a nakoniec 
okopať a pohrabať.    V tomto čase môžeme vysádzať niektoré 
druhy hlúbovín na jesenný zber, napr. kaleráb, kapustu, kel 
a karfiol, ale môžeme vysiať aj karotku. Letná sejba 
a vysádzanie si vyžadujú väčšiu starostlivosť. Koncom júna 
a začiatkom júla ešte môžeme vysievať červenú repu. V tomto 
období sa zbiera aj šalotka. Vňať sa môže použiť na prípravu 
šalátov. 

V júli je v plnom prúde zber drobného ovocia. Okrasná 
záhradka sa snaží odvďačiť množstvom kvetov. Cibuľové 
a hľuznaté kvetiny, ktoré odkvitli musia urobiť miesto pre 
ďalšie. 

V  auguste dozrieva nielen ovocie, ale aj mnoho druhov 
zeleniny. Aj ďalej pokračuje boj proti chorobám a škodcom. 

V auguste  je možné vysievať  reďkovky, ktoré sa  zberajú 4 
až 6 týždňov po sejbe. Dá sa siať aj reďkev, ktorej vývoj trvá aj 
tri mesiace. Čínsku kapustu treba  v tomto období jednotiť na 
30 cm vzdialenosť. Dá sa vysievať špenát, pretože v tomto 
období nevybieha do kvetu.  

August je najvhodnejší mesiac na rozmnožovanie kosatcov 
a ďalších trvaliek kvitnúcich na jar. 

 
Ľubomír Krupa 
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Saskiu Dvorskú 

Mariána Juhása 
Noemi Drabovú 

 
 
 
Anna Ľuniková  85  
Mária Studená    80 
Anna Dzurišová   80  
Jozef Novák    75 
Irena Ivanisková   70  
Emil Mati    70 
Zuzana Kožlejová  70  
Zuzana Mikulová  70 
Ján Janovič    65 
Anna Hlavinková  65 
Mária Šimová   65  
Dušan Kurečaj   60 
Mária Janovičová  65  
Milan Matej    60 
Pavol Mikula    60  
Dušan Jankuv   60 
Juraj Pribula   60  
Agnesa Sukovská  60 

Ladislav Kurej    55 
Ján Čurlík      55 
Anna  Halušková   55 
Mária Gregová    55 
Marta Habšudová  55  
Anna Dreveňaková   55 
Magdaléna Fečová   55  
Mária Končárová   55 
Darina Červíková   55  
Stanislav Macák    50 
Miloslav Zbiňovský   50 
Marta Katuščáková  50 
Ján Krupa      50  
Anna Verčimáková   50  
Cecília Fečová    50 
Jarmila Vaľanyová   50 
Viera Korbová    50 

 
 
 
 

Peter Front  -  Andrea Mariňaková 
Vranov nad Topľou                    Giraltovce 

 
Dušan Kurej   -  Gabriela Horváthová 

        Giraltovce        Giraltovce 
 

Ján Michňák   -  Hana Končárová 
Lascov        Giraltovce 
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Prvé tri víkendové dni júla žili Giraltovce hokejbalovým turnajom, 

do ktorého sa prihlásilo jedenásť mužstiev. Prvýkrát sa zapojili aj 
športovci zo zahraničia a to mužstvo z Litoměříc. Zápasy boli 
rozdelené do Giraltoviec a Svidníka a finále sa hralo v nedeľu  na  
multifunkčnom  ihrisku v Giraltovciach.  

Turnaja sa zúčastnili: HbK Michalovce, HC O.C. E. A. N Skalica, 
HbK Košice, HbK Bardejov, HbK Svidník – skupina A, táto hrala 
svoje zápasy vo Svidníku. V Giraltovciach hrali: HbK Plastika 
Trebišov, CVČ Giraltovce A a B, HbK Vranov nad Topľou a Prešov 
a hostia z Čiech HbK Litoměřice. 

Hralo sa systémom každý s každým, 2x20 minút. Jednotlivé 
družstvá   odohrali zápasy na vysokej  úrovni. V tejto súťaži o Pohár 
primátora mesta Giraltovce v hokejbale  /2 roky patril 
Michalovciam/ bolo umiestnenie nasledovné :  

 
1. miesto – HbK Bardejov 

                      2. miesto -  HbK Michalovce 
                      3. miesto -  MAD DOGS Košice 
                      4. miesto -  Plastika Trebišov 
                      5. miesto -  CVČ A Giraltovce 
                      6. miesto -  HbK Litoměřice 

 
Najlepší brankár: Damián Cpin – Bardejov 
Najlepší obranca: Juraj Minčák - Michalovce  
Najlepší strelec:   Ján Vook       - CVČ A Giraltovce 

 
Najlepší rozhodcovia boli všetci šiesti, lebo v tom krásnom 

slnečnom počasí sa snažili veľmi dôsledne sledovať výkony všetkých 
našich hráčov. Padali góly, tvrdé slová, vylúčenia, ale všetko vyvážil 
krásny pocit z tvrdého mužského športu.  

Vecné ceny, medaily, krásne poháre, suveníry CVČ a  fľaše 
šampusu odovzdávali Ján Rubis, primátor Mesta Giraltovce 
spoločne s Jánom Vookom, riaditeľom CVČ Giraltovce. 
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Putovný pohár v tomto ročníku poputuje po prvýkrát do 
Bardejova. 

Všetci súťažiaci spoločne pochválili organizátorov CVČ za veľmi 
dobré vytvorené podmienky  s možnosťou okúpania sa v bazéne, 
ubytovania v CVČ a všetkým čo im bolo v Giraltovciach a vo 
Svidníku poskytnuté.   

Víťazom blahoželáme a spoločne sa tešíme na 4. ročník, ktorý 
plánujeme uskutočniť 1.- 3.júla 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. miesto získal HbK Bardejov 
Text: Helena Sušinková 
Foto: Jarmila Tomková, Mária Kačmárová, CVČ Giraltovce. 
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Futbalový ročník III. futbalovej ligy je už minulosťou. Účinkovanie futbalistov 

MFK Slovan Giraltovce možno hodnotiť ako veľmi dobré, aj keď pozícia po 
jarnej časti bola výborná.  Tréner Slovana Ľubomír PUHÁK: „Je pravda, že 
jesennú časť sme mali veľmi dobrú. Naštartovali sme sériu zápasov bez 
prehry, ktorá skončila až v jarnej dohrávke v Snine. Zostava v jeseni bola 
stabilizovaná, chlapci v tréningovom procese makali a pri dodržiavaní taktiky sa 
dostavili aj výsledky. Pred jarnou časťou sme si s vedením klubu predsavzali, 
že do zostavy zabudujeme čo najviac vlastných odchovancov z dorastu, aby 
s pomocou starších  spoluhráčov získavali skúseností. Naše postavenie 
v tabuľke bolo dobré a tak sa v niektorých zápasoch objavilo až päť 
dorastencov. Žiaľ po zápase v Snine pribudli zranenia naraz vždy niekto 
chýbal. Pre mladé mužstvo boli ťažké zápasy s Bardejovom, Svidníkom aj 
s Lokomotívou veľkou školou. Veď len stačilo zvíťaziť v dvoch zápasoch a boli 
by sme skončili aj na treťom mieste.“  

Záver jarnej časti však silne poznačili aj povodne. Žiaľ dotklo sa to aj nášho 
mesta a rozvodnená Topľa narobila na športovom areáli nesmierne škody. Tie 
sú vyčíslené na 70 000 eur. Zahrnuté  v tejto sume škody na hlavnej hracej 
ploche, tréningových ihriskách, na hospodárskych budovách, na ihriskách pre 
iné športy a na zariadení areálu. Mesto Giraltovce však ihneď začalo pracovať 
na odstraňovaní škôd a tak mohli futbalisti MFK Slovan začať s prípravou. 
„Letná prestávka je veľmi krátka a tak sme sa začali pripravovať už 1. júla. 
Využívame ihrisko v Železníku na tréningy a zápasy. Aj v ďalšej sezóne 
chceme dať príležitosť našim dorastencom, ale na druhej strane je potrebné 
zvýšiť konkurenciu v mužstve. Vedenie klubu pracuje na doplnení  kolektívu 
a trénujú s nami viacerí hráči. O menách je predčasné hovoriť, pretože 
prestupy resp. hosťovania nie sú ešte doriešené. Aj o tom, kto z kádra odíde  
sa rozhodne v najbližších dňoch. Tréningový proces je náročný a doplňujú ho 
prípravné zápasy. Odohrali sme zápas s Bystrým ( 2:0 – Vojta 2 ),turnaj 
o Pohár primátora a ďalej sa stretneme s Kendicami ( Železník ), v Kľušove, 
Stropkove, Lipanoch, Bardejove a na záver 28, júla v Záborskom.“ dodal   
kormidelník Slovana. 

Priaznivcov Slovana bude iste zaujímať skutočnosť, že prvých sedem 
zápasov odohrajú futbalisti Slovana na súperových ihriskách . Hlavným 
dôvodom je obnova hracej plochy na giraltovskom štadióne a tak na prvý zápas 
na domácej pôde pôjdeme až 12.septembra. Dovtedy budú Giraltovčania 
cestovať za súpermi . Podľa vyjadrenia manažéra Slovana Jozefa Matiho ml. 
budú môcť na každý duel cestovať fanúšikovia autobusom spolu s mužstvom. 
Ako vyzerá cestovný program Slovana na 7 kôl? 

1.8. -Vysoké Tatry, 4.8.- Snina, 8.8.- Topoľany, 15.8.-Barca, 22.8.- Svit, 
29.8.- N. Hrušov, 5.9.- Svidník. 

ooooo  Miroslav Deutsch 
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Ešte 27. júna vycestovala výprava PWL CVČ Giraltovce na 
Majstrovstvách Európy GPC do írskeho Limericku, kde sa jej 
veľmi dobre darilo. 

Traja borci pod vedením trénera Michala Berežňáka získal 2 
zlaté a jednu striebornú medailu. 

Igor Kucirka sa predstavil v kategórii dorast do 67,5 kg 
a získal zlatú medailu v tlaku výkonom 150 kg, je to zároveň  
aj nový európsky rekord. 

Dávid Bendik súťažil v kategórii dorast do 75 kg a získal 
zlatú medailu v silovom trojboji – drep 257,5 kg (nový 
európsky rekord), spolu trojboj 600 kg (taktiež nový slovenský 
rekord). 

Posledným zástupcom bol Marek Pavúk, ktorý v kategórii 
junior do 110 kg skončil na druhom mieste – drep 300kg  
(nový slovenský rekord), tlak 170kg, mŕtvy ťah 280 kg ( nový 
slovenský rekord), trojboj spolu 750 kg (taktiež slovenský 
rekord). 

Michal Berežňák získal striebornú medailu v kategórii do 
110 kg. 

Pretekári PWL CVČ Giraltovce sa chcú poďakovať 
primátorovi mesta Giraltovce Jánovi Rubisovi a riaditeľovi CVČ 
Giraltovce Jánovi Vookovi za podporu silového trojboja 
v Giraltovciach, lebo iba vďaka ich podpore môžeme dosahovať 
takéto výborne výsledky. 

Za CVČ spracovala Helena Sušinková 
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Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce bude v roku 2011 
oslavovať okrúhle výročie – 95 rokov od svojho založenia. Počas 
tých úctyhodných rokov oblieklo giraltovský dres množstvo 
výborných futbalistov, ktorí sa stali osobnosťami v rôznej dobe 
pôsobenia. Medzi najväčšie postavy Slovana v histórii sa svojim 
futbalovým umením zaradil aj Emil MATI starší. Tento bývalý 
skvelý futbalista  oslávi 3.augusta okrúhle jubileum – 70 rokov 
a vstúpi do klubu sedemdesiatnikov, v ktorom sú už  ďalšie 
významné osobnosti a jeho priatelia ako Jozef Štrus, Michal 
Harčarík, Tomáš Končár,  Ján Mitaľ, bratia Scirankovci a ďalší. 

Emil Mati st. začal svoju kariéru v giraltovskom doraste a vo 
veku 17 rokov už hral za mužstvo dospelých. Svoj nesporný 
talent uplatnil aj na vojenčine v Českej Kamenici, kde hral II.ČL. 
Po ukončení ZVS si to nasmeroval do prvoligového Tatrana 
Prešov. Tam sa dostal do kádra A mužstva. V tom období mal 
Tatran výborné mužstvo a v konkurencii bratov Pavlovičovcov, 
Antona Kozmana, Karola Petroša, Jozefa Bombu a ďalších to 
Emil mal veľmi ťažké. Vyše 18 mesiacov čakal na svoju 
príležitosť, tá však neprišla a to ho ešte aj dnes mrzí. Nasledoval 
prestup do Tesly Stropkov, kde patril medzi kľúčových hráčov. 
Bol miláčikom divákov, pretože to, čo vedel stvárať s loptou, bolo 
v tej dobe nevídané a aj preto ho označovali ako kúzelníka. Na 
spoluprácu s krídelníkom Jozefom Maruščákom nemôže 
zabudnúť. Po troch rokoch sa vrátil do Giraltoviec, kde našiel 
výbornú partiu kamarátov s ktorou úspešne účinkovali v I.A 
triede. Spolu s nimi rozdával radosť z futbalu. Mal veľmi rád 
loptu, dokázal s ňou aj nemožné. Bývalí spoluhráči mu ešte aj 
teraz vytýkajú, že ju prihral až vtedy,  keď musel. Takou skvelou 
technikou sa z odchovancov Slovana mohol pochváliť 
v neskoršom období len jeho syn Emil. Na záver kariéry vo veku 
37 rokov sa obetoval a prestúpil do Kalnišťa výmenou za 
Františka Bartu. 

Za bohaté hráčske a funkcionárske pôsobenie v Slovane 
Giraltovce parí Emilovi MATIMU st. poďakovanie a zároveň aj 
úprimné blahoželanie k jubileu. Emilko, veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a ešte mnoho radosti z úspechov giraltovského 
futbalu. 

ooooo  Miroslav Deutsch  ooooo 
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Foto: archív,  Mária Osifová 
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Bratislava, 9. jún 2010 – Orange reaguje na aktuálnu situáciu 
v krajine vyvolanú ničivými povodňami a spolu so svojimi 
zákazníkmi a zamestnancami podáva pomocnú ruku tým, ktorí sa 
ocitli v dôsledku tejto prírodnej katastrofy v bezprostrednej 
hmotnej núdzi. Prostredníctvom Nadácie Orange okamžite 
vyčlenila spoločnosť 35 tisíc eur na pomoc obyvateľom 
najpostihnutejších obcí východného Slovenska. Nadácia Orange 
pripravuje tiež zriadenie krízového fondu, prostredníctvom 
ktorého rozdelí ďalších 25 tisíc eur individuálnym žiadateľom. 
Orange aktivizuje aj svojich zamestnancov a zákazníkov, ktorí sa 
môžu zapojiť do finančnej zbierky organizovanej v spolupráci 
s Nadáciou TV JOJ.  

Poslaním Nadácie Orange je pomáhať v tých oblastiach, v ktorých 
si to okolnosti najviac vyžadujú a kde je pomoc nadovšetko potrebná. 
Aktuálne preto vyčleňuje 35 000 EUR, ktoré sú viazané na priame 
dotácie obyvateľom v oblastiach najviac zasiahnutých ničivou vodou.  
Finančná čiastka vo výške 10 tisíc eur bude zaslaná okresom 
Bardejov, Trebišov a Stará Ľubovňa, a 5000 eur obci Nižná Myšla.  

Do pomoci pre postihnuté oblasti zapája Orange aj svojich 
zákazníkov. Dobrovoľní darcovia z radov zákazníkov Orangeu 
môžu navýšiť darovanú sumu Nadácie Orange vo výške 35 tisíc 
EUR a pomôcť tak čo najväčšiemu počtu obyvateľov 
v zaplavených obciach a mestách. Darcovia môžu prispieť 
prostredníctvom SMS zaslanej na krátke číslo 855 s ľubovoľným 
textom. Cena zaslanej SMS je 2 EUR. Na stanovený účel zbierky 
vyhlásenej televíziou JOJ bude odvedených 100 percent výťažku 
zbierky bez akýchkoľvek administratívnych či iných nákladov.  

Pomôcť postihnutým občanom chcú aj zamestnanci Orange-u, 
ktorí sa už zapojili do finančnej zbierky prostredníctvom zrážok zo 
svojich miezd. Orange pripravuje tiež zriadenie krízového fondu pri 
Nadácii Orange, prostredníctvom ktorého rozdelí ďalších 25 tisíc 
EUR individuálnym žiadateľom.  

„Aj keď je to len kvapka v mori, usilujeme sa aspoň čiastočne 
zmierniť ťažkosti množstva spoluobčanov, ktorí prišli doslova z večera 
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do rána o strechu nad hlavou - či už prostredníctvom darov Nadácie 
Orange, príspevkami zamestnancov Orangeu alebo zapojením 
zákazníkov spoločnosti do verejných mobilných zbierok. Veríme, že aj 
s pomocou ďalších mimovládnych organizácií a podnikateľských 
subjektov pôsobiacich na Slovensku sa nám podarí efektívne 
nasmerovať pomoc tam, kde je to najviac potrebné,“ hovorí Andrea 
Cocherová, správkyňa Nadácie Orange. 

Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá realizuje 
filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych 
deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto 
Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta 
Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity 
Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna 
integrácia znevýhodnených skupín, vzdelávanie a regionálny rozvoj. 
Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov 
a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami.  

Zriaďovateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, 
a. s. 

 
Ďalšie informácie: 
 

Peter Tóth  
Corporate Affairs Manager 
tel.   +421 (2) 5851-4818 

+421 (905) 014 818 
fax:  +421 (2) 5851 4053 
e-mail: peter.toth@orange.sk 
 

Richard Fides 
Media Relation Manager 
tel.   +421 (2) 5851-4878 

+421 (905) 014 878 
fax:  +421 (2) 5851 4053 
e-mail: richard.fides@orange.sk

 
 
 
 
 
12.9.2010  – Svet našimi očami  

– Michal Kočiš, Martin Rimák 
 

24.9. – 26.9.2010 – Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, 
         drobného a exotického vtáctva 
 
20.9. – 21.9.2010 – Dni židovskej kultúry 
 

mailto:peter.toth@orange.sk
mailto:richard.fides@orange.sk
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Novootvorená predajňa rybárskych a 
chovateľských potrieb a akvaristiky 

  
Ponúka: kostné červy, dandrobena, široký výber 
návnad, vnadiace zmesi pre rybárov, krmivá pre 
akvaríjné rybky a exotické vtáctvo a iné domáce 
zvieratá, KOI kapor, karas striebristý... 

 
Otváracie hodiny: 
PO – PIA   8.00 – 17. 00 
Sobota    8.00 – 12.00 
Prípadne telefonicky 0907 770 061 
Kukučínova 479/25, Giraltovce 
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