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ako rýchlo letí čas, si mnohokrát uvedomujeme až vtedy, 

keď treba zhodnotiť určitú etapu nášho každodenného života. 
Zvyčajne pre každého z nás sú to narodeniny, tam si 
uvedomujeme, ako nám pribúdajú roky, sme skúsenejší a 
rozvážnejší. No vo všeobecnosti je to záver kalendárneho roka, 
keď všetci hodnotíme svoju prácu, svoje predsavzatia, 
úspechy aj neúspechy v osobnom či spoločenskom živote. 

Celá naša spoločnosť sa v minulom roku ocitla 
v celosvetovej hospodárske kríze, čo sa odzrkadlilo v raste 
nezamestnanosti, nižšej ekonomickej stabilite a zavedení 
rôznych finančných šetrení. Všetky naše aktivity smerovali 
k plneniu zmlúv v čerpaní projektov zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Dokončili sme materskú školu, kanalizáciu na ul. Kpt. 
Nálepku, začala sa rekonštrukcia základnej školy, pešej zóny 
a projekt na separáciu odpadov. Mnoho ďalších úloh sme 
zabezpečovali podľa finančných možností mesta. Podrobnú 
analýzu práce za rok 2010, ale aj celé predchádzajúce volebné 
obdobie, som podal v predvolebnom bulletine, keď som sa 
uchádzal o vašu dôveru v komunálnych voľbách v novembri. 

 
Vážení spoluobčania, 
v decembri 2010 bolo ustanovujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, kde sme v zhode s novozvolenými poslancami 
konštituovali orgány miestnej samosprávy (mestská rada 
a komisie), schválili rozpočet mesta na rok 2011 a ďalšie 
pracovné materiály. Verím, že tak, ako na prvom zasadnutí, 
vytvoríme spoločný tandem primátor a poslanci pri riešení 
každodenných úloh i priorít nášho mesta. 

Na záver mi dovoľte, milí spoluobčania, popriať vám pevné 
zdravie, rodinnú pohodu, veľa šťastia, lásky a porozumenia 
v novom roku 2011. Aby nový rok bol lepší ako ten, s ktorým 
sa lúčime. 

 
Mgr. Ján Rubis 
primátor mesta 
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S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obci  z 27.novembra 

2010 nás oboznámila podpredsedníčka mestskej volebnej komisie 
Helena Sušinková. Volieb sa zúčastnilo 1 694 oprávnených voličov, 
čo  predstavuje 55% účasť. 

Na post primátora kandidovali traja kandidáti. Na poslancov bolo 
zaregistrovaných 34 kandidátov, z ktorých sa volilo 11. 

Za primátora bol zvolený  počtom hlasov 954 Ján Rubis. 
Za poslancov boli zvolení:  
Mária Digoňová  (KDH)   587 hlasov  
Jaroslav Harajda  (KDH)           565 hlasov 
Slávka Vojčeková  (SMER-SD)  537  hlasov  
Miroslav Deutsch   (nezávislý)    471 hlasov 
Dušan Verčimák    (SDKÚ-DS)   439  hlasov 
Marek Hliboký      (SMER-SD)   431  hlasov 
Jozef Hrinko   (SMER-SD)   422  hlasov 
Martin Končár     (SMER-SD)    420  hlasov 
Pavol Tchurík       (SaS)        418 hlasov 
Stanislav Macák   (SDKÚ-DS)     408 hlasov 
Lucia Imreová       (SDKÚ-DS)     399 hlasov 
Po vyhlásení výsledkov nasledovalo slávnostné zloženie sľubu 

primátora, prevzatie insígnií a zloženie sľubu poslancov. 
Za zástupcu primátora bola zvolená jednohlasne Slávka 

Vojčeková. Do rady MsÚ boli navrhnutí  Slávka Vojčeková, Mária 
Digoňová a Dušan Verčimák, ktorí boli tiež jednohlasne schválení. 

Predsedovia komisií:  
komisia výstavby  - Marek Hliboký 
komisia finančná   - Jaroslav Harajda 
komisia správy majetku mesta  - Stanislav Macák 
športová komisia  - Miroslav Deutsch 
kultúrna  komisia  -  Martin Končár  
školská komisia  -  Pavol Tchurík 
sociálna, zdravotná a bytová komisia - Lucia Imreová 
 
Ustanovujúce zastupiteľstvo odobrilo sobášiacich na roku 2011-

2015. Sú nimi Ján Rubis, Slávka Vojčeková a Dušan Verčimák. 
Nakoniec zastupiteľstvo schválilo poriadok o odmeňovaní 

poslancov a členov komisie. Za tento návrh bolo 8 poslancov, dvaja 
sa zdržali a jeden bol proti. 
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Po krátkej prestávke  pokračovalo 1. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré otvoril primátor mesta Ján Rubis a po 
procedurálnych otázkach predložila vedúca finančného oddelenia   
na schválenie rozpočet na rok 2011. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky: 
K návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2011 s výhľadom 

na roky 2012-2013 predložila hlavná kontrolórka mesta odborné 
stanovisko v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Z neho vyberáme časť, ktorá poskytuje informácie o očakávaných 
príjmoch a výdavkoch mesta. 

 
 
 
 
 

Príjmy celkom       
3 518 257 € = BP  
2 745 565 € + KP  
0 €+ FO     
772 692 € 
 
Výdavky celkom    
3 518 257 € = BV  
2 580 463 € + KV  
872 274 € + FO       
65 520 € 
         
165 102 €           -  872 274 €              707 172 € 
 
BP - bežné príjmy, KP- kapitálové príjmy, FO - finančné 

operácie, BV - bežné výdavky, KV - kapitálové výdavky 
 
Zdroje príjmov rozpočtu mesta tak, ako sú uvedené v § 5 

zákona č. 583/2004 Z. z. sú predovšetkým: 
 
a) Daňové príjmy: 
- z príjmov fyzických osôb a kapitálového majetku  
(tzv. podielové dane zo štátneho  
rozpočtu) na základe počtu a štruktúry obyvateľstva 
- miestne dane a poplatok (z nehnuteľnosti, za psa, TKO) 
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b) Nedaňové príjmy:  
- vyplývajúce z vlastného majetku – nájomné 
- zo samosprávnych funkcií mesta – administratívne, 

správne a iné poplatky,  
predaj tovarov a služieb 
 
c) Transfery v rámci verejnej správy:  
- dotácie na prenesený výkon správy (ZŠ, matrika a iné) 

 
Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 165 102 € a spolu 

so sumou  707 172 € vykryje  schodkový kapitálový rozpočet vo 
výške  872 274 €. Použitím bežných príjmov na kapitálové 
výdavky sa zvyšuje hodnota a kvalita majetku mesta, čo je 
pozitívny ukazovateľ. 

Predpokladané príjmy sú v porovnaní s rokom 2010 nižšie 
o významnú sumu 1 874 188 €, t.j. o 34,75 %. Najvyšší prepad 
príjmov je v položke 110 – Dane z príjmov a kapitálového 
majetku (podielové dane zo štátneho rozpočtu), a to 
o 1 570 696 €, t.j. o 48,88%, nedaňové príjmy o 10 %. 
V ostatných položkách sú rozdiely v bežných príjmoch 
minimálne.  

Rezervou v príjmoch môžu ešte byť pohľadávky mesta 
v oblasti nedoplatkov, a to za TKO, nájomné a služby v bytoch 
a nebytových priestoroch, športoviská prípadne zo zisku 
 podnikov s majetkovou účasťou mesta. 

Kapitálové príjmy sa nepredpokladajú. Rezervou 
kapitálových príjmov môžu byť príjmy z príležitostného predaja 
nehnuteľného alebo  hnuteľného prebytočného majetku. 
V rámci finančných operácii ide o účelové finančné prostriedky 
a úvery pripravené spolufinancovať projekty vrátane 
polikliniky. 

Do rozpočtu neboli zapojené finančné prostriedky peňažných 
fondov – rezervný fond, fond rozvoja bývania resp. sociálny 
fond. V  príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky zdroje, 
ktoré umožňuje zákon o obecnom zriadení a o rozpočtových 
pravidlách. 

Bežné výdavky  
Sú určené predovšetkým na plnenie originálnych 

a prenesených funkcií mesta a splácanie úrokov z prijatých 
úverov na kapitálové aktíva. Ich navrhovaná výška je odrazom 
nižších príjmov, keďže rozpočet celkom je zostavený ako 
vyrovnaný. 
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Najväčším bežným výdavkom je výdavok na mzdy a mzdové 

odvody. Medziročné porovnanie má nízku však vypovedaciu 
hodnotu. 

Ostatné položky bežných výdavkov sú vo výške 
predchádzajúceho roka. 

Rezervou v bežných výdavkoch môžu byť úspory v položkách  
633 – všeobecný materiál, energie a telekomunikácie. 

Kapitálové výdavky 
Sú v medziročnom porovnaní  nižšie o 43% a obmedzujú sa 

predovšetkým na spolufinancovanie rozpracovaných a dvoch 
nových projektov – separácia a zhodnocovanie odpadov, na 
rekonštrukciu polikliniky a splátku nákupu športovej haly. 

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2011 s výhľadom 
na roky 2012 – 2013 svojou výškou a štruktúrou umožňuje 
plniť zákonom stanovené funkcie mesta, splácať a prijímať aj 
nové úvery, pokračovať v rozpracovaných investičných 
aktivitách, prípadne otvárať nové projekty. 

Pre plynulé plnenie rozpočtu má mesto schválené VZN, 
zásady, uzatvorené zmluvy a schválené uznesenia MsZ. Ich 
uplatňovaním a odborným finančným riadením – operatívnymi 
uzneseniami MsZ a úpravami rozpočtu v priebehu roka môže 
byť plnenie rozpočtu úspešné. Rozpočet mesta je rozpísaný na 
5 programov. 

Rozpočty na roky 2012 – 2013 v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné. 

Ďalej bola prerokovaná úprava rozpočtu na rok 2010, 
schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 37/2009 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálny odpad a Dodatku č.1 
k VZN č. 38/2009 o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 
1.1.2011. 

Plán zasadnutí MsR a MsZ predkladal Ján Čabala, 
prednosta MsÚ. Rada bude zasadať deväťkrát v roku a mestské 
zastupiteľstvo štyrikrát v roku. 

Na záver predložila hlavná kontrlórka Plán kontrólnej 
činnosti na I. polrok 2011, ktorý bol jednohlasne schválený.  

Pretože to bolo posledné zasadnutie v roku 2010 primátor 
poprial všetkým prítomným šťastné a veselé prežitie 
vianočných sviatkov. 

 
/ak/ 
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1. Mestská polícia v  novembri vybavila v blokovom konaní 
na mieste páchateľa priestupku, ktorý nerešpektoval 
dopravné značenie a šiel po miestnych komunikáciách 
v protismere. 

2. Počas obchôdzkovej služby hliadka mestskej polície 
vybavila na mieste dohováraním v dvoch prípadoch 
priestupcov, ktorí sa po požití väčšieho množstva alkoholu 
v parku pred budovou  MsÚ ukladali k odpočinku. Po výzve  
a poučení od konania upustili. 

3. VZN mesta č. 20/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov na území mesta Giraltovce určuje majiteľom  
domácich miláčikov podmienky, za ktorých môžu psy vlastniť. 
Počas služby 10. novembra 2010 za porušenie týchto 
podmienok majiteľ zabehnutých psov dostal písomnú výzvu 
na odstránenie nedostatkov pri držbe psa, ktorý bol v danom 
prípade dostačujúci s poučením stavení sankcie vo forme 
finančného postihu, aj o jeho výške. 

Podobne hliadka vybavila dňa  majiteľa domácich 
hospodárskych zvierat, ktorý v rozpore s ustanoveniami VZN 
č. 4/1999 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území mesta 
Giraltovce nezabránil ich pohybu v obytných častiach mesta. 

4. Pri plnení úloh hliadka MsP našla stratené osobné veci 
občanov,  a to kľúče od bytu, čipovú kartu, dioptrické 
okuliare, náramkové hodinky. 

Veci si po vyhlásení v mestskom rozhlase ich majitelia 
vyzdvihli predpísaným spôsobom - preukázaním vlastníckeho 
vzťahu k nájdenej veci. 

5. V  novembri vykonala hliadka MsP 3 besedy,  a to 5. 
novembra 2010 pre žiakov špeciálnej základnej školy a žiakov 
praktickej školy na témy - vzťahy medzi žiakmi, nevhodná 
forma správania sa (tzv. šikanovanie) a  zodpovednosť za 
priestupky, pre žiakov prípravného ročníka MŠ v Giraltovciach 
to bola problematika dodržiavania zásad v cestnej premávke 
pre  účastníka  v  cestnej  premávke  –  chodca  s  praktickými 
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ukážkami prechodu cez vozovku so sprievodom aj bez neho 
a pre žiakov SSOU v Giraltovciach bola vybraná téma 
Návykové látky a závislosti. Na besedách sme zaznamenali 
 celkom 136 účastníkov. 

6.  V spolupráci s OO PZ v Giraltovciach pri spoločnom 
výkone v dňoch 12., 16. a 25. novembra 2010 vykonala MsP 
kontrolu reštauračných a pohostinských zariadení zameranú 
na dodržiavanie predpisov o zákaze podávania alkoholických 
nápojov osobám mladistvým a maloletým. Porušenie 
predpisov nebolo preukázané. 

7. V spolupráci s firmou Hunter hliadka MsP vykonala 
odchyt túlavých a zabehnutých psov na území mesta a to 
spolu v troch prípadoch. Psy boli umiestnené v karanténe 
v zmysle predpisov. 

8. Mestská polícia prijala oznámenie o krádež 2 ks EČV na 
škodu Mesta Giraltovce. Vec je v štádiu šetrenia. 

 
Na záver príspevku mi dovoľte v mene celého kolektívu MsP 

vám popriať do nového roku 2011 veľa zdravia, šťastia, 
božieho požehnania, pohody,  osobných a pracovných 
úspechov.    

           
ooo  Ondrej Cina  ooo 

 
 
 
 
 
 
Návštevníci tunajšieho Domu kultúry si všímajú, že v posledných 

mesiacoch nastali zmeny  najmä v interiéri. Je to budova, ktorá 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vyrástla na základoch 
niekdajšieho kaštieľa rodiny Bánovcov. Od tých čias si ju obyvatelia 
pamätajú ako základný stánok kultúry v meste. Je tu sídlo 
základnej umeleckej školy, ľudia sa tu schádzajú na kultúrnych 
podujatiach, plesoch, svadbách vo veľkej sále, už roky tu pôsobí 
autoškola, tu pripravujú svoje vystúpenia aj členovia známeho 
folklórneho súboru Topľan. Vonkajší vzhľad sa v podstate nezmenil, 
akurát staré okná vymenili za plastové. Je pravda, že budova 
nepôsobí  esteticky, skôr vyzerá ako nepodarok architekta, ale čo 
už, keď inú v meste nemáme.  Vďaka aj za to.  
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Zámery mesta s Domom kultúry, niektorí si ho pamätajú ako 
Pionierak, nám v rozhovore prezradil vedúci oddelenia správy 
majetku mesta  Ľubomír Filo. 

 
Zaujímajú nás zásahy, ktoré sú hotové. Začali sa v roku 2008. Čo  

najnaliehavejšie sa teda v útrobách tejto budovy urobilo? 
- Najprv sme museli znížiť vysokú spotrebu plynu na 

vykurovanie. Preto hneď v roku 2008 sme tu urobili 
hydroreguláciu a termoreguláciu kúrenia. Kompletne sa 
vymenili rozvody, radiátory a na ne osadili termoregulačné 
ventily. Predtým sa vykurovala celá budova, všetky miestnosti. 
Teraz je vykurovanie zabezpečené v dvoch vetvách. Na jednu sú 
napojené priestory základnej umeleckej školy a na druhú vetvu 
sála s príslušenstvom - prevádzkovými priestormi. Okrem toho 
je kúrenie plnoautomatické a šetrenie plynu je skutočne 
evidentné. 

 
Vlani, v roku 2009, si ľudia všímali, že sa obkopávali stĺpy a 

základy pri hlavnom vchode. Čo ste tým sledovali a aké sú efekty 
z týchto a ďalších prác v interiéri? 

- Sálu rozdeľovali dva nosné stĺpy, ktoré bránili výhľadu na 
javisko, preto bolo potrebné  ich odstrániť. Pochopiteľne, 
takýto zásah, keď na stĺpoch spočívali dve poschodia,  si 
vyžiadal sondáže pod základmi budovy aj stĺpov pri vstupe. 
Pozvali sme na to odborníka - statika, ktorý potreboval zistiť, či  
múry a základy pod sálou budú schopné udržať prenesenú váhu 
poschodí nad nimi. Zistilo sa, že statika nebude narušená. 
Podľa odborného posudku a projektu sme stĺpy zo sály 
odstránili a strop drží  mohutná kovová šína, čím sa váha 
prenáša na múry sály. Zistili sme aj  silné úniky tepla cez strop. 
Preto sme zatepľovali stropy v priestoroch ZUŠ-ky a zároveň 
sme obložili sadrokartónom kovovú šínu vo veľkej sále.  Okrem 
ďalšieho šetrenia tepla sa podstatne zlepšil výhľad z hľadiska 
na javisko, zvýšila sa kapacita sály a predpokladám, že sa 
zlepšili  aj akustické vlastnosti tohto priestoru. Využili sme aj 
možnosť zlepšenia osvetlenia javiska, keď sme káble skryli do 
sadrokartónového obloženia šíny.  

 
V roku 2010 sme zaznamenali pohyby stavbárov okolo a v malej 

budove pred Domom kultúry, známej ako bývalé osvetové stredisko. 
Čo sa tam dialo? 
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- Táto budova stála pomerne dlho nevyužitá a riaditeľ ZUŠ-
ky, Peter Zajac navrhol, aby sa upravila na potreby žiakov 
a učiteľov výtvarného odboru. Robia sa teda úpravy interiéru 
na prízemí aj na poschodí. Dole  bude  vypaľovacia pec na 
keramické dielka. Zmení sa aj  exteriér, vymeníme okná, 
zvonku budovu oteplíme a urobili sme už novú strechu. Tým sa 
vytvoria krásne priestory pre nadaných výtvarníkov. V okolí sú 
staré tuje, niektoré sa nakláňajú až nad cestu. Sú prehustené, 
preto sme požiadali o povolenie na výrub niekoľkých stromov. 

 
Vraj veľká sála stále nie je ukončená do podoby, aká by 

vyhovovala. Prezraďte láskavo, čo sa bude s ňou diať v tomto roku? 
Aké sú zámery s ostatnými priestormi Domu kultúry? 

- Potrebujeme veľkú sálu ešte viac rozšíriť.  Existujú dve 
alternatívy. Jedna je sálu rozšíriť smerom na parkovisko 
k Nebíčku tak, aby sa predĺžila strecha a na pristavenej časti by 
sa urobilo javisko. Celkom by sa tak zmenilo usporiadanie 
priestoru. Zo súčasného usporiadania po dĺžke by sme mali 
usporiadanie po šírke.  Druhá alternatíva je skromnejšia a ráta 
s predĺžením hľadiska smerom dozadu, a to zrušením časti 
prevádzkových priestorov.  Ktorá z týchto alternatív uspeje, 
rozhodnú financie. V tomto roku budeme rekonštruovať 
pódium vo veľkej sále – vymenia sa dosky a celkovo sa pódium 
spevní. Takisto sa budú konečne meniť parkety. Naplánovali 
sme aj modernizáciu  a výmenu gastronomických zariadení 
v prevádzkových priestoroch veľkej sály. Ľudia ju využívajú na 
usporadúvanie veľkých rodinných osláv, najmä svadieb, mnohé 
organizácie tu robia plesy, súťaže, vystúpenia umeleckých 
telies a podobne. V sále musíme urýchlene riešiť klimatizáciu. 
Najmä pri veľkých akciách a v horúcich letných dňoch je 
klimatizácia nevyhnutná. 

Predpokladáme, že už v tomto roku opustia učebné  
priestory v Dome kultúry prevádzkovatelia autoškoly. Odkúpili 
od mesta časť pozemku medzi spomínanou budovou osvetového 
strediska a sídlom firmy Ludus. Tu bude podľa ich zámerov stáť 
nová autoškola. Priestory, ktoré si prenajímali, budeme 
rekonštruovať tak, aby slúžili ZUŠ-ke. Členovia folklórneho 
súboru Topľan už roky trénujú a nacvičujú tance v malej sále 
na prízemí. Chceme im tam upraviť dlažbu, osadiť zrkadlá po 
stenách a tým spríjemniť tvrdé tanečné nácviky.  

Z vonkajších úprav bude potrebovať veľký zásah hlavný 
vstup so schodiskom do budovy. Toto chceme urobiť čím skôr, 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

hneď ako to počasie dovolí. Na výmenu čaká aj strecha, ale to 
je pre mesto príliš vysoká investícia. Musíme hľadať zdroje na 
realizáciu tohto zámeru. 

Na všetky, povedal by som, drobnejšie opravy a úpravy 
využijeme vlastných zamestnancov – údržbársku skupinu 
a nezamestnaných, ktorí pracujú v malých obecných službách. 
Tým, že nebudeme dávať celé zakázky firmám, ale práce 
vykonáme vlastne svojpomocne, podstatne znížime náklady.   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľká sála Domu kultúry je konečne bez stĺpov. Najväčšiemu 

náporu po rekonštrukcii odolávala cez II. vianočný sviatok, keď ju do 
prasknutia zaplnili priaznivci giraltovskej ZUŠ-ky. Prázdne miesta 
nenechali ani na chodbách. Obrovská kovová šína na strope prevzala 
funkciu prekážajúcich stĺpov. Pri konečnej rekonštrukcii by sa 
kapacita sály mala ešte zvýšiť. Optimálna kapacita v terajšom stave 
je asi tri stovky stoličiek a ďalšia stovka miest na státie. 

Text a foto: (r) 
 
 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
11 

 
 
 
 
 

Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou 
života človeka. Knižnice, divadlá, kiná sú 

inštitúcie, ktoré tvoria základ kultúry. 
Bez knižníc si nevieme predstaviť 
vzdelanú spoločnosť, pretože kniha ako 
zdroj poznania má svoje opodstatnenie 

v živote každého z nás. Knižnice si aj dnes, 
v dobe počítačov a internetu,  vydobyli  nenahraditeľné 
miesto. Dnešná moderná knižnica je nielen miestom 
zhromažďovania knižného fondu, ale aj dôležitým 
informačným centrom. Informácie a ich dostupnosť sú 
krédom dnešnej doby. Používateľom našej knižnice slúži 8 
počítačov s pripojením na internet. 

Hlavným poslaním knižnice je zabezpečiť prístup občanov 
ku knižnému fondu, aby mali možnosť vypožičať si potrebnú 
literatúru na štúdium alebo na spríjemnenie voľného času. 
Pravidelným nákupom  zabezpečujeme občanom nášho mesta 
dostupnosť najnovšej literatúry. Je pravda, že dnes vychádza 
pestrá paleta kníh, knižný trh je nasýtený širokou ponukou 
literatúry. Dôležitým aspektom pri výbere literatúry sú 
finančné možnosti knižnice. Naša mestská knižnica sa 
špecializuje na nákup krásnej literatúry pre deti a dospelých. 
Dôvodom na takýto výber  je záujem našich čitateľov o všetky 
novinky z oblasti beletrie. Iste, máme požiadavky aj na 
odbornú literatúru a máme ju bohato zastúpenú v našom 
knižnom fonde, ale sú to  väčšinou tituly staršieho dáta. 
Kupujeme aj pár noviniek z odbornej literatúry, ale je to 
pomerné drahá literatúra a naše finančné možnosti sú 
obmedzené. Napriek všetkému si používatelia našej knižnice 
majú z čoho vyberať, dostatok literatúry  je našou veľkou 
devízou.  

V súčasnosti naplno prebieha elektronizácia knižného 
fondu, každý titul musí byť zavedený do knižničného systému. 
Sme napojení na fond Slovenskej národnej knižnice, odkiaľ  



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
12 

 
preberáme jednotlivé záznamy. No nie všetky naše tituly 
obsahuje báza Matice slovenskej a tak si väčšinu záznamov 
musíme spracovať samy. Je to práca zdĺhavá a náročná 
a výdatnou pomocou pri spracovaní literatúry sú absolventi 
škôl, ktorým bola umožnená absolventská prax v našej 
knižnici.  

Základné služby našej knižnice sú absenčné a prezenčné 
výpožičky. K špeciálnym službám  patria práca s internetom, 
medziknižničná výpožičná služba, informačná výchova 
a rezervovanie požadovaných dokumentov. Stav knižného 
fondu k 31. decembru 2010 je 21 434 knižničných jednotiek, 
z toho odbornej literatúry pre dospelých 5 397 kníh,  z krásnej 
literatúry pre dospelých 9 537 titulov kníh, náučnej literatúry 
pre deti 551 a krásnej literatúry pre detí a mládež 5 949 
titulov kníh. Tento knižničný fond slúži používateľom  
knižnice, či už formou absenčných alebo prezenčných 
výpožičiek. Čitatelia majú možnosť vypožičiavať si aj 
periodiká, konkrétne Pravdu, Život, PC a Spravodajcu nášho 
mesta.  

V roku 2010 bolo vypožičaných 18 143 kníh, z toho 
odbornej literatúry 1846 výpožičiek, z beletrie 5 939 titulov, 
z náučnej literatúry pre mládež 1 686 kníh a z krásnej 
literatúry pre mládež bolo vypožičaných 6 874 kníh. 
Absenčných a prezenčných výpožičiek periodík bolo  1 798. 
V zozname  bolo zaregistrovaných 377 čitateľov, ktorí knižnicu 
v priebehu roku 2010 navštívili 7 119-krát. Návštevnosť 
knižnice vzrástla vďaka internetu, ktorý denne využíva veľký 
počet  čitateľov. Naša knižnica je aj miestom, kde  žiaci majú 
možnosť získať základy informatiky. V uplynulom roku bolo 
zrealizovaných 17 kultúrno-výchovných podujatí s cieľom 
dosiahnuť vyššiu knihovnícku gramotnosť našich čitateľov. 
Mestská knižnica je aj miestom, kde sa naši čitatelia 
pravidelne stretávajú na neformálnych posedeniach 
a mnohých aktivitách, ktoré slúžia na rozvoj kultúry občanov 
nášho mesta. 

 
Anna  Mitaľová 
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... a popriať vám šťastie, zdravie a veľa lásky. 
Život je tiež krásny, 

aj keď tvár zdobia vrásky 
a hoc aj čas postriebril 

tie vaše vlásky. 
 

Odišla nám naša mladosť, 
hoc bola krásna, 

nahradil ju pekný život 
i pekná láska. 

Nech ste len vždy zdraví 
a nech nikto nie je sám, 
to zo srdca a úprimne 

dnes prajeme vám. 
 

Túto pieseň, ktorú pri príležitosti  slávnostného prijatia 
jubilantov primátorom mesta na Mestskom úrade 
v Giraltovciach, zložil a zaspieval ženský spevácky zbor 
Topľanky. Primátor Ján Rubis pozýva každý polrok 
jubilujúcich občanov na slávnostné posedenie, pri ktorom si 
uctí ich životné jubileá.  Po úvodnom príhovore  a kultúrnom 
programe - Topľanky zaspievali piesne, ktoré navodili úsmev 
na tvárach, ale aj dojali k slzám - sa jubilanti zapísali do 
pamätnej knihy. Pán primátor spolu s jeho novozvolenou 
zástupkyňou Slávkou Vojčekovou  im zablahoželali a  
odovzdali spomienkové predmety na tento deň. Pri  pohári 
vínka, káve a zákusku sa jubilanti  mohli porozprávať s 
 predstaviteľmi o  chode mesta a problémoch, ktoré ich 
zaujímali. 
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Pani  Ľudmila Čajková pri prijímaní gratulácií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ženský spevácky zbor Topľanky spestril slávnostné popoludnie Foto: 

Vladimír Michalčík 
ooooo  /r/  ooooo 
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V predvianočnom čase sa školy a organizácie v mestách 

sústredili na slávnostné vianočné akadémie a besiedky a vôbec 
všetko, čo s Vianocami súvisí. Bohaté kultúrne programy 
usporiadané vo vlastných priestoroch alebo v sále Domu kultúry, 
prilákali množstvo rodičov a občanov mesta a okolia.  Jednou z nich 
bola aj Vianočná výstavka, ktorú organizovalo mesto Giraltovce 
v spolupráci s Domom sociálnych služieb, Materskou školou, 
Spojenou školou a Centrom voľného času v Giraltovciach. 
Návštevníkom tejto výstavky vyrážali dych do detailu vypracované 
exponáty, ale aj  zaujímavá technika spracovania alebo jedinečný 
nápad.  Žiaci spolu s pedagógmi pri výrobe vianočných dekorácií 
použili aj veľmi netradičné materiály ako cestoviny, pukance či 
kmene stromov. Naozaj, bolo sa načo pozerať a inšpirovať sa. Tí, 
ktorí ste nestihli  v predvianočnom zhone navštíviť túto výstavku, 
máte možnosť si prezrieť si fotografie na stránke mesta 
www.giraltovce.sk 

  ∗∗∗∗∗ /r/  ∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nápadité exponáty z DDS 

http://www.giraltovce.sk
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MŠ vystavovala takýto svietnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVČ a Spojená škola vystavovali milé dekorácie Foto: Mária Osifová 
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Čas predvianočný aj vianočný, čas príprav, zhonu, ale aj čas 

otvárania sa, zbližovania, čas radosti aj vďačnosti. 
Tým všetkým bol naplnený december a už sme sa prehupli do 

nového roku 2011. No najsilnejšie dojmy, zážitky, momenty 
z decembra pretrvajú a ešte dlho rezonujú v našom vnútri. 
Nositeľmi toho najkrajšieho, najmilšieho sú vždy deti. Navštívila 
som našu MŠ v tomto čase a bolo jasné, že žije v znamení príprav. 
Nevyrušila som ich, keď sa v triede robila zrejme generálka a ja som 
si v tichu za dverami vypočula časť ich programu. Krásnym 
zreteľným podaním hovoreného a spevavého slova - a dodávam, že 
aj náročného, aké prislúcha tým najstarším deťom v MŠ - iste 
potešili svojich rodičov a svoje učiteľky p.  Magdu Eštokovú a p. 
Ľubicu Tušekovú. Aj tohto roku boli poslami šťastia a radosti, ktoré 
rozdávali vo svojom okolí  darovaním figúrky anjelika.  Nedalo sa 
ubrániť dojatiu pri takomto stretnutí, tentoraz s tými najmenšími. 

Vianočná akadémia žiakov 3. a 7. ročníka ZŠ bola určená 
rodičom a širokej verejnosti. Pri záverečnom poďakovaní a uznaní 
riaditeľom školy Petrom Kimák-Fejkom, ktorý povedal, že aj keď 
pôvodne mal pripravený obsiahlejší príhovor, po skončení programu 
usúdil, že tu už niet čo dodať, lebo žiaci povedali všetko. To je 
najvýstižnejšie vyjadrenie toho, čo sa na javisku v priebehu dvoch 
hodín odohralo.  Tam bolo naozaj všetko. Prechod z jesene do zimy, 
ovládnutie lesa vládkyňou zimou,  zmena ošatenia stromov, 
prebúdzanie snehových vločiek, prežívanie zimy zvieratkami v lese, 
príprava na Vianoce vrátane ponúkaného tovaru na predvianočnom 
trhu, odhalenie vianočného stromčeka a celkovej sviatočnej 
atmosféry pri plamienkoch sviečok a pôsobivom speve. Toto naozaj 
bolo treba vidieť, slová tu zďaleka nestačia. 

  Pridajme k tomu množstvo dômyselných rekvizít, kostýmov  
a iných drobností, kvalitného spevu súboru i jednotlivcov, hovorené 
slovo a to všetko v dôkladnej súhre každého detailu. A zvládli to 
žiaci 3. ročníka so svojimi učiteľkami p. Annou Šoltýsovou, Danou 
Študyovou, a Monikou Berkovou. 

  Obsahovo náročnejšia bola biblická scéna Ježišovho narodenia. 
Všetky postavy v dobovom odeve vrátane troch kráľov pripravili - 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
18 

a dodávam, že svojim prejavom, aktuálnosťou témy, dôsledným 
zvládnutím a podaním oslovili prítomných - žiaci 7. ročníka pod 
vedením p.uč. Anny  Krajňakovej. 

 
Ale vianočné sviatky sa nesú aj v duchu ľudových tradícií a 

zvykov. A toho sa zasa výborne zhostili tiež siedmaci s p. uč Annou 
Balážovou a mamou jedného zo žiakov p. Evou Foltýnovou, ale už  
vo veselšom tóne. Boli to Betlehemci, vinše, koledy a na  koniec 
Štefanská zábava, prezentovali sa  suverénnym prejavom všetkých 
zložiek  svojho vystúpení  - spevu, tanca i hovoreného slova. 

Všetky spomenuté tri bloky tvorili jeden  celok mimoriadne 
dobrej kvality a ja musím dodať, že hodný zdokumentovania, 
prípadne posunutia ďalej. 

Títo žiaci našej ZŠ zanechali úžasný dojem u všetkých 
prítomných a ako bývala učiteľka aj zadosť ich triednym učiteľkám 
za vynaložené úsilie, ktoré ale stálo za to. 

Srdečná vďaka všetkým 
 

Margita Gazdičová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z vystúpenia žiakov ZŠ                                    Foto: Eva Čabalová 
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V pondelok 6. 12. deti prichádzali do MŠ 
s túžobným očakávaním  MIKULÁŠA. A veru 
sa dočkali. Prišiel, a nie sám, ale 
v sprievode čerta a anjela. V každej triede 
ich deti privítali básničkou či pesničkou. Tí 
najmenší sa trochu čerta báli, a tak sa  
musel stiahnuť do úzadia. Ale tí väčší sa 
dokonca s čertom aj fotili a žartovali s ním. 
Deti v MŠ obdivovali dobrého Mikuláša, že 
dokázal nachystať tak veľa balíčkov pre všetky 
deti. 

A dokonca nechal balíčky aj pre deti, ktoré 
v škole v ten deň neboli. Pretože sme Zdravá 
škola, Mikuláš nám nachystal do balíčka rôzne druhy ovocia 
a džús.  

Mikuláš sľúbil deťom, že o rok príde do MŠ znovu. 
Zvonením zvončekov sa Mikuláš, čert a anjel s deťmi 
a učiteľkami rozlúčili.  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikuláš v MŠ 
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Týždeň pred Vianocami sme v MŠ usporiadali Vianočnú 
besiedku pre rodičov. Zo všetkých tried sa šírili príjemná 
hudba, spev detí a dobrá predvianočná nálada. Deti sa tešili 
zo svojho vystúpenia a z toho, že mohli rodičom ponúknuť 
medovníčky, ktoré samé upiekli v MŠ so svojimi učiteľkami. 
Predškoláci zo 6. triedy pod vedením p. uč. Magdy Eštokovej 
a p. uč. Ľudmily  Tušekovej nacvičili s deťmi divadelné 
predstavenie s názvom Radostná vianočná udalosť. A viete, 
že mali úspech? Je dosť možné, že ich uvidíme po Vianociach 
na televíznej obrazovke  STV 1.  

 
Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eadostná vianočná udalosť.        Foto: autor 
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Míľovými krokmi sa priblížili najkrajšie sviatky v roku -  
Vianoce.   

Každý z nás má svoje túžby, očakávania, nevyslovené či 
vyslovené priania, ktoré by sa práve v tomto čase mohli stať 
skutočnosťou. 

20. december 2010 bol pre všetkých nás výnimočný  deň. 
Predchádzali mu dni nácvikov, skúšok, zábavy pri 
nevydarených kúskoch.... ale stálo to za to. 

Veď posúďte: v programe sa predstavili všetci žiaci našej 
školy. Niektorí ako anjeli, iní v podobe vianočných 
stromčekov, ale boli s nami aj trpaslíci so Snehulienkou, 
koledníci či tanečníci rôznych žánrov. Nechýbal ani strýko 
Držgroš. 

Prileteli aj moderátorky – čarodejnice z Rocfortu.  
A to všetko s jediným cieľom. Chceli sme ukázať svojim 

rodičom, starým rodičom, tetám, ujom, že u nás sa žiaci vedia 
nielen učiť, ale aj kvalitne a vkusne zabaviť.  

Našou odmenou bola preplnená sála kultúrneho domu 
burácajúca potleskom.  

Ale nemýľte sa! Toto ešte nebol záver večera. Práve naopak. 
Bol to len začiatok príjemného posedenia rodičov našich 
žiakov. Voňavá kapustnica a ovocný punč umocnili vianočnú 
atmosféru celého večera. 

 
Tak to je čas Vianoc, 
ten čas spomienok, 
sme zasa starší zas o jeden rok. 
Tak to je čas Vianoc, 
zas prišiel k nám, 
dúfam, že máš sa a nie si sám. 
Tak veselé sviatky a nový rok 
a úsmev v očiach a ľahký krok. 
 
 

Učitelia a žiaci Súkromnej ZŠ 
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Podujatia usporiadané Základnou umeleckou školou 

v Giraltovciach majú vždy vysokú umeleckú hodnotu a prispievajú 
značnou mierou k pestovaniu umeleckého videnia obyvateľov mesta 
aj širokého okolia. Ani v predošlom roku nesklamali, keď zavŕšili  
koncertom s názvom Vianočná rozprávka  sviatky pokoja a mieru.  
Pripravujú ho pravidelne každý druhý rok.  Ako vždy predtým, tak 
aj teraz sála Domu kultúry praskala vo švíkoch, veď len samotných 
účinkujúcich sme narátali poriadne cez stovku a divákov vyše 
päťsto.  

Vianočná atmosféra na divákov dýchala už pred dverami sály 
Domu kultúry, kde sa koncert konal. Horiace sviečky na oknách na 
schodišti, výzdoba pod ním a scéna na javisku niesli neodmysliteľné 
znaky zimy a jej sviatkov -  Vianoc. Celkový dojem dokresľovali 
videoprojekcia a  osvetlenie.  Na týchto dokresľujúcich  faktoroch 
zapracovali žiaci výtvarného odboru pod vedením učiteľky Beáty 
Daňkovej.   

Ozvučovacia technika vie narobiť účinkujúcim patálie, ale toto v 
Giraltovciach nehrozí. Nad ozvučením bedlivo bdel  Róbert Koreň, 
zamestnanec oddelenia kultúry Mestského úradu. Nielen moderná 
a vysokokvalitná technika, ale aj jeho zručnosť  správne ju ovládať  
prispeli vysokou mierou ku kvalite koncertu.  

Autorka scenára Iveta Zajacová siahla v tomto roku po námete 
z rozprávky Dievčatko so zápalkami od Hansa Christiana 
Andersena. Krutý osud hlavnej hrdinky poukázal na minulosť 
v ostrom protiklade so šťastnou súčasnosťou  takmer všetkých detí 
v Európe. Dievčatko stvárnila Tamara Tchuriková, ktorá si za svoj 
herecky výkon zaslúži pochvalu.  

Takmer dvojhodinový koncert otvoril školský orchester pod 
dirigentskou taktovkou Barnabáša Hangonyiho. Uviedli sa skladbou 
od Philippeho Rosea Christmas medley. Akordeónový orchester 
dirigovala Ingrid Michalková. Diváci si vypočuli Polnočnú omšu od 
Bernarda Dewagtereho. Spevácky zbor pod vedením Jaroslava 
Micenka publikum uviedol do vynikajúcej nálady troma koledami, 
a to Vianočnou uspávankou, známou piesňou Dobrý pastier sa 
narodil a piesňou Madona s dieťaťom.   

Tridsiati hudobníci školského  orchestra zaujali miesto pod  
javiskom a tak mohli sprevádzať aj výborných speváckych sólistov, 
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známych už nielen na území mesta či okresu. Valéria Kašperová 
a Jaroslav  Micenko spievali skladbu Dieťa od Mariána Milučkého, 
Peter Cyprich sa predstavil skladbou Leonarda Cohena Hallelujah, 
Mariana Štefaniková divákov potešila piesňou Andrey Zimányovej 
Dievčatko so zápalkami. Vianočný čas od Mariána Čekovského 
zaspievali  J. Micenko, M. Štefániková a Samuel Tkáč aj so 
speváckym zborom.    

Tri krásne tance ponúkli aj žiaci tanečného odboru. Na 
vystúpenie ich pripravili Eva Dávidová a Miriam Eliášová. Nádherné 
kostýmy a zaujímavú choreografiu v tanci Hračky diváci ocenili 
potleskom   a  strhujúca rocková úprava koledy Poďme bratia do 
Betléma  s tanečníkmi na pódiu roztlieskala opakovane celú sálu 
podobne ako tanec  Shine, shine.    

Mnoho krásnych zážitkov teraz,  tak ako aj  pred pár rokmi 
pripravili žiaci zo speváckej skupiny Janky Koreňovej so sprievodom 
detskej ľudovej hudby pod vedením Petra Zajaca, riaditeľa ZUŠ. 
Svieže hlasy detí  rozjasali divákov piesňami Vitaj u nás, Bratia 
a sestričky, Čože je to za znamenie, Keď tá jasná hviezda, Sedí 
vrabček a Tisíc andělů.  

Kým sa účinkujúci a diváci rozlúčili, zaspievala Tamara Dikyová 
známu pieseň Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. 
Samozrejme, museli byť aj dva, či dokonca tri prídavky, čo Tamara 
s orchestrom zvládli výborne. 

 
Emília Filová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záver koncertu                  Foto: autor 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
24 

 
 
 
Prvý december je na celom svete známy ako Svetový deň boja 

proti AIDS.  Ľudstvo bojuje s touto chorobou už vyše 20 rokov, ale 
žiaľ neúspešne. Liek, ktorý by ju úplne vyliečil neexistuje, preto je 
dôležitá najmä prevencia.  

Mládež Slovenského Červeného kríža každoročne už štrnásť 
rokov pri tejto príležitosti organizuje kampaň Sviečkový pochod. 
Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na potrebu boja s touto 
chorobou a poukázať na to, že to nie je problém jednotlivca, ale celej 
spoločnosti.   

Na Slovensku bol od roku 1985 do 30. júna 2010 vírus HIV 
diagnostikovaný u 329-tich občanov. V roku 2009 bolo laboratórne 
potvrdených 45 nových prípadov s vírusom HIV v krvi. Od začiatku 
monitorovania HIV / AIDS prípadov v Slovenskej republike bolo 
zaznamenaných spolu 43 úmrtí.  

Mládež SČK, pôsobiaca pri Gymnáziu v Giraltovciach, 
v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža 
v Giraltovciach organizovala v tento deň, prvého decembra, 
Sviečkový pochod po prvýkrát aj v našom meste. 
     V tento deň ste mohli vidieť kráčať po meste mladých, držiacich 
horiace červené sviečky, ktoré sú znakom solidarity s ľuďmi 
postihnutými touto zákernou chorobou. Pochod sa začal o 14, 00 
hod. pri budove Gymnázia a ukončený bol pri soche Adama 
Hlovíka. Tento symbolický pochod sa tradične skončil rozložením 
sviečok do tvaru stužky, ktorá je medzinárodným symbolom boja 
proti HIV a AIDS a verejnosť ňou vyjadruje spolupatričnosť s ľuďmi 
žijúcimi s HIV/ AIDS.  

Prvý ročník tejto kampane v našom meste môžeme považovať za 
úspešný. Svedčí o tom aj účasť 51 študentov. Veľké poďakovanie 
preto patrí predsedníčke Miestneho spolku SČK pani Daniele 
Macákovej a podpredsedníčke Miestneho spolku SČK Lucii Imreovej 
za ich pomoc a podporu pri organizácii podujatia. 

Verím, že tradícia tohto pochodu pretrvá aj v nasledujúcich 
rokoch a myšlienky boja s touto chorobou sa dostanú čo najďalej. 
Aj vďaka takýmto akciám môžeme predísť smrti, ktorej sa dá 
zabrániť iba obyčajnou prevenciou.  

Problém HIV a AIDS sa týka každého z nás, a preto sa ho 
spoločne pokúsme riešiť.   

Stanislava Lukáčová, III.A 
Gymnázium Giraltovce 
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Počas pochodu mestom a pred pamätníkom Adama Hlovíka    

Foto: Lucia Imreová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janko Hraško ešte žije? Všetci by vám odpovedali, že áno, v 
ľudovej rozprávke. Ak by ste položili túto otázku študentom 
Gymnázia v Giraltovciach, členom literárnych krúžkov, tak 

by vám odpovedali, že Janko Hraško žije aj v ich mysliach, 
lebo sa každoročne zúčastňujú 

celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaže Janko Hraško 
ešte žije. 

V tomto školskom roku sa vyhodnotenie súťaže 
uskutočnilo  v  sobotu  27.  novembra  2010  o  11.00  hod. v  
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Súkromnej základnej škole BellAmos v Martine. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu - vonku snežilo a mrzlo - naše 
dievčatá a ich učiteľky v srdci hrial dobrý pocit z 
dosiahnutých úspechov.  

Mária Digoňová, žiačka VI.O, získala vo svojej kategórii 1. 
miesto. Keďže Mária získala v tejto súťaži štyri ocenenia po 
sebe, je nositeľkou všetkých ocenení a titulov, ktoré udeľuje 
Akadémia hraškologických vied, preto sa na slávnostnom 
vyhodnotení tešila záujmu poroty s povzbudením, aby sa 
vlastnej tvorbe venovala aj naďalej. V záverečnom hodnotení 
predsedu poroty odzneli slová chvály na adresu giraltovského 
gymnázia, ktoré aj keď je počtom žiakov malé, do súťaže 
posiela veľa literárnych prác a súčasne získava aj najväčší 
počet ocenení. Máriu Digoňovú vo vlastnej tvorbe usmerňuje 
pani učiteľka Blanka Vaľovská.  

Druhou ocenenou žiačkou bola Nikola Juríková z V.O, 
ktorá sa súťaže zúčastnila po prvýkrát a získala pekné 
umiestnenie, 3. miesto. Marošovi Hlibokému a Martinovi 
Hirňákovi z III.O boli udelené diplomy bakalár hraškológie.  
Všetci traja pracovali pod vedením svojej učiteľky Marty 
Lehetovej.  

Ďalšie vyhodnotenie literárnej súťaže za účasti žiakov z 
Gymnázia v Giraltovciach sa 

uskutočnilo v Snine 26. novembra 2010. Podobne ako v 
minulom roku aj do 9. ročníka súťaže Gerbócova literárna 
Snina sa opäť úspešne zapojil žiak tercie Martin Hirňák a v 2. 
kategórii pre základné školy získal 3. miesto v poézii. V Snine 
sa pravidelne súťaže zúčastňujú žiaci základných a stredných 
škôl z 5-tich stredoeurópskych krajín, čo svedčí o silnej 
konkurencii súťažiacich. Úspešného autora do súťaže 
pripravovala vyučujúca Marta Lehetová. 

Žiakom prajeme aj naďalej veľa dobrých nápadov, tvorivosti 
a úspechov v odkrývaní tajomstiev slov. 

 
Blanka Vaľovská 

Gymnázium Giraltovce 
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Janko Hraško zachraňuje Rozprávkovú ríšu 
Hlavný zlom v dejinách Rozprávkovej ríše. 

 
Jedného oblačného dňa, keď slnko ani len náhodou  

neplánovalo ukázať svetu svoje zlaté šaty, ľudia sa rozhodli, že 
prestanú písať rozprávky. Dnešný moderný svet ľuďom ponúka 
toľké šance na zábavu a nie nejaké tráp... Správy sa šíria 
bleskurýchlo. Bulvár to istí. Ten sa dostane všade. Neviem ako, 
ale tieto správy ostali nepovšimnuté. Titulok v novinách: „Ľudia 
chcú prestať písať rozprávky!“ nikoho nezaujal. 

 
Zrazu  bolo v Rozprávkove všetko inak. Slnko zašlo. Prekrásne 

ráno vystriedali husté mračná. Ale nik sa nebál, veď to bola iba 
obyčajná búrka. K šerifovi Rozprávkova, Janovi Hraškovi, prišla 
Červená čiapočka so slzami v očiach a so slovami, že nikde 
nemôže nájsť svoju babičku. Najprv si z toho Jano nič nerobil, 
veď to mohol byť prípad obyčajného Alzheimera. Ale keď sa 
takéto veci začali  stávať častejšie, ihneď otvoril svoj laptop 
a začal hľadať príčiny pravdepodobnej katastrofy v Rozprávkovej 
ríši. Ako správny šerif v mestečku Rozprávkovo musel mať vždy 
všetko pod kontrolou. Len čo pozrel na prvú stranu novín, hneď 
mu bolo všetko jasné.  

„Ľudia chcú prestať písať rozprávky!“ čítal nahlas.  
„Absencia rozprávok spôsobí postupné miznutie 

rozprávkových bytostí a to bude viesť k úplnému zániku 
Rozprávkovej ríše,“ pomyslel si Jano Hraško.  

To stačilo Janovi na to, aby konečne použil milióny uložené 
v banke vo Švajčiarsku. Toľké roky ich tam starostlivo ukladal. 
Presne pre tento prípad! Ako správny šerif myslel na všetko. 
Ihneď si kúpil najnovší orech boeing 789 a vydal sa na 
namáhavú a dlhú cestu do sveta ľudí.  Po niekoľkých 
pretúlaných dňoch, plných bezradnosti a strachu, sa usadil 
v nejakom parku. Celú noc len tak preležal a pripravoval si 
poslednú reč pre svojich spolubývajúcich z Rozprávkova.  
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Pomaly zaspával. Cítil, ako ho čosi hladí. Toľký cit a neha... 
Dievčatko neváhalo a bežalo ukázať svoju novú hračku  mamke 
– spisovateľke rozprávok pre deti.  

Janko polomŕtvy ležal na maličkej rúčke dievčatka. Mama 
neverila vlastným očiam. Ihneď si vzala tabletky, či jej náhodou 
už niečo nepôsobí na zdravý úsudok... 

Jano sa predstavil ako šerif z Rozprávkova a začal rozprávať 
svoj príbeh.  

So slzami v očiach a s trasľavým hlasom sa mamke začal 
sťažovať: „Celý Rozprávkový svet začal miznúť, Červenej čiapočke 
už dokonca zmizla babička.“... Veru, mamke neraz vypadla 
slzička na líce...  

Ani sa nenazdali a bolo 7:00 ráno. Janko s pani spisovateľkou 
a jej dcérou popíjali čaj ako najlepší kamaráti. Neviem čo všetko 
sa vtedy stalo, ale viem, že Janko bol ten, ktorý to dokázal. 
Prelomil bariéru medzi svetom ľudí a rozprávkových bytostí...  

Hneď na druhý deň sa pani spisovateľka pustila do písania 
rozprávok plných radosti a fantázie, rozprávok, v ktorých dobro 
víťazilo nad zlom, rozprávok, v ktorých sa piesok lial a voda 
sypala...  

Janko plný  vďaky, šťastia a energie vysadol na svoj 
superrýchly orech a pustil sa na cestu domov. Keď prišiel do 
Rozprávkova, všetko bolo tak ako predtým. Babičku znova zožral 
vlk, škaredé káčatko sa premenilo na labuť a slnko konečne 
vyšlo na svoj červený koberec, vytvorený z modrých obláčikov. 
Dokonca Rozprávková ríša zaznamenala nových obyvateľov. 
Všetko bolo, ako má byť.  

Nikto nevedel, kde Jano vtedy v skutočnosti bol, ani čo sa 
vtedy stalo... 

Urobil to pre seba? Urobil to pre iných? Ani dnes to nik ani 
len  netuší, ale do sŕdc svojich kamarátov sa zas zapísal ako 
Janko Hraško, verný kamarát a záchranca... 

 
Mária Digoňová, VI. O 
Gymnázium Giraltovce 
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(Úvaha) 
 

Hneď po narodení mi obuli čižmy. Hnedá koža s pevnou 
špičkou, zvnútra zateplené ovčou vlnou. Jednoduché, ale 
krásne topánky. Čím som bola staršia, tým viac som sa tešila 
na to, ako v tých frajerských čižmách vykročím sama na 
ulicu. Dovtedy som sedela v červenom kočiari, hompáľajúc 
nohami a neskôr som v nich chodila po všetkých 
zamrznutých mlákach ruku v ruke s rodičmi po oboch 
stranách. Veľký deň vytúženej nezávislosti bol v nedohľadne 
a tak som sa bezstarostne oddávala pohľadom do mrznúceho 
neba. 

Prituhlo. Hrdo som vykročila z dverí. „Au!“ Sediac na zemi 
som si všimla  na konci nôh čižmy. Pekné, hnedé, 
s červenými šnúrkami – tie isté. Mali ale jednu chybu, ktorú 
som zbadala až teraz. Hladké podrážky, ktoré nemohli 
zabrániť môjmu pádu. Pomaly som sa postavila, otrepala 
som si kabát. Kde sú tí dvaja, čo strážili moje kroky? 

Vraj som veľká. A aj mnohí okolo mňa sú takí veľkí 
a všetci spolu a zároveň sami drobčíme po zľadovatenom 
chodníku v krásnych čižmách. Každého podrážky sú iné. Ale 
keď poriadne primrzne, ani vibramy nestačia. 

Potrebujeme niekoho rameno. Potrebujeme človeka, čo 
nás podrží a podporí. Takého, čo nás bude viesť, keby sme 
už ďalej nevládali alebo nás nasmeruje, keď nebudeme 
vedieť, kam ísť. Rovnako aj ten druhý je závislý od nás. Mali 
by sme mu podať ruku a byť mu oporou, keď sa potkne. 
A čo, keď máme obaja rovné podrážky a kráča sa nám ťažko? 
Nuž, podľa mňa nie je nič krajšie ako vo dvojici prekĺzať 
životom. A keď obaja spadneme, je to vtipnejšie. Padať 
s niekým a mať sa s kým postaviť na nohy je oveľa ľahšie, 
ako to všetko robiť v monológu. 

Nie na parádu je na svete šesť miliárd ľudí. Kdesi v tom 
dave sú jedinci odkázaní na nás a my na nich. Sviatky lásky 
sú o držaní. Tak chyť a chyť sa! 

 
Lívia Staškovičová, VII.O 

Gymnázium Giraltovce 
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   S veľkou vážnosťou sme 
pripravovali a  aj zrealizovali 
decembrové podujatia. Z nich 
veľmi dôležitá a náročná bola po 
prvýkrát organizovaná dvojdňová 
súťaž  Svetový pohár mládeže 
v silovom trojboji a tlaku na 
lavičke. Bola to aj prvá súťaž 
svojho druhu na Slovensku, 
ktorej  sme boli organizátorom 
v spolupráci so SAST (Slov. 
asociácia silového trojboja) a GPC. 
Samostatný článok o tejto súťaži 
sa nachádza na ďalších stránkach  
tohto časopisu.  

Veľmi pekný  a deťmi očakávaný sviatok v decembri je  
Mikuláš. Tento zavítal nielen do nášho mesta, ale aj do 
Svidníka a ZŠ Kurima. Potešili sa mu detičky v nemocnici a 
Materskej škole vo Svidníku. V Giraltovciach navštívil MŠ, 
Hodinovú škôlku, deti DSS a regionálneho strediska. Podvečer 
prišiel Mikuláš so svojím sprievodom na multifunkčné ihrisko 
a spoločne s deťmi rozsvietil stromček a rozdal im darčeky. 
Bolo tam radosti, ale aj plaču lebo dvaja čerti to riadne medzi 
deťmi rozvírili. Aj napriek chladnému počasiu mažoretky 
pekne otvorili mikulášsky program na snehu. Na 
multifunkčnom ihrisku je teraz ľadová plocha, každý deň 
pripravovaná pre tých, ktorí majú radi zimné športy. 

Literárne rande so slovenským spisovateľom Gustávom 
Murínom pod názvom Návod na dlhovekosť sme zrealizovali 
pre žiakov Gymnázia vo Svidníku. Mládež sa zišla v zasadacej 
miestnosti SNM-MURK (Múzeum ukrajinskej kultúry)  
a v besede nechýbali ani otázky o mafii na Slovensku. 
Spisovateľ sa venuje aj tejto oblasti, z ktorej vydal už  
niekoľko kníh.  

   Z inej oblasti, ale na toto obdobie bola vyhlásená 
výtvarná súťaž na tému Maľované Vianoce. Do súťaže prišlo 
87  výtvarných  a   priestorových   prác   zo   siedmich   škôl. 
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Trojčlenná odborná porota (pracovníčky odd. kultúry Svidník 
a Giraltovce) mali zaujímavú kolekciu prác pred sebou podľa 
kategórii a rozhodli takto: 1.kategória (od 6-10 rokov): 
1.Tatiana Imrichová-CVČ, 2.Ivana Koreňová –ZUŠ, 3. Erika 
Tkáčová- ZŠ Giraltovce. 2. kategória od (11 – 15 rokov): 
1.Emília Makulová –ZŠ Giraltovce, 2. Barbora Tomková –ZUŠ 
a Monika Šamková – CVČ, 3.Zuzana Obrochtová a Michaela 
Krajňáková z CVČ.  Do tretej  kategórie  boli zaradené  
priestorové práce a boli ocenené takto: 1. miesto Bernadeta 
Hažerová – ZŠ Kračúnovce, 2. miesto – Dominika Balažová  
a Alžbeta Čabalová  – ZŠ Kračúnovce, 3.miesto – kolektív ZŠ 
Marhaň v zložení   Bibiana Jarkovská, Lucia Brehuvová, 
Lenka Štapinska a Eva Chalupková, ďalšie 3.miesto získalo II. 
Oddelenie ŠKD Giraltovce. Víťazom sme odovzdali diplomy 
a vecné ceny. 

Do nového ročníka  tradičnej súťaže Rastlinky a zvieratká 
našich lesov sa zapojilo 8 družstiev zo siedmich škôl. Túto 
náročnú, ale veľmi prospešnú súťaž deti bravúrne zvládli 
a trojčlenné družstvá sa umiestnili takto: 1. miesto ZŠ 
Kračúnovce, 2. miesto ZŠ Marhaň I., 3.miesto ZŠ Želmanovce. 
Pekné vecné ceny potešili aj týchto víťazov. 

V športovej oblasti to boli 8. a 9. kolo MsVL /mest. 
volejbalová liga/. Šachisti sa zúčastnili šachového turnaja 
/viď foto zo súťaže / a tí, čo ich baví hádzaná, navštívili finále 
Slovenského pohára v Michalovciach. 

Pre deti materskej školy sme zabezpečili divadielko z Čiech 
s pekným pásmom rozprávok. 

Pred niekoľkými dňami sme začali nový rok 2011, jeho 365 
dní bude každý z nás rôzne prežívať. Centrum pre vás, chlapci 
a dievčatá, pripravilo na mnohé z nich rad pekných 
a zaujímavých podujatí, na ktoré vás srdečne pozývame. Na 
našich stránkach vás každý mesiac budeme o podujatiach 
informovať a tiež  tam nájdete propagačné plagáty a foto z už 
uskutočnených akcií. Tešíme sa na vás v CVČ a všade, kde 
pre vás tieto podujatia budeme organizovať. 

  
 

CVČ, hs 
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Vážení spoluobčania mesta Giraltovce, 
týmto sa Vám chcem všetkým srdečne poďakovať za 

účasť v komunálnych voľbách 2010 na post primátora 
mesta a poslancov do mestského zastupiteľstva. Obzvlášť 
ďakujem mojim priaznivcom, ktorí mi odovzdali svoj hlas 
a týmto podporili moju kandidatúru. 

Mojou snahou bude nestratiť Vašu dôveru vo mňa. 
 

S úctou 
Jaro Harajda 

 
 
 
 
 
 
 
Šach je spoločenská hra, ktorá poskytuje človeku každej vekovej 

kategórie priestor na sebarealizáciu, podporuje prirodzenú hravosť 
a súťaživosť. Aktivizuje tvorivosť, rozvíja logické myslenie, pamäť 
vrátane vizuálnej zložky, vyžaduje správnu formuláciu postupnosti 
krokov pri riešení problémov, učí uprednostňovať systémové 
riešenia pred náhodnými. Šach ako hra založená na dodržiavaní 
striktných pravidiel rozvíja nielen racionálnu zložku osobnosti, ale 
aj jej morálny a etický status, vedie k vzájomnej úcte, pracovitosti  
a vytrvalosti. Pomáha výchove silných osobností, schopných 
dopracovať sa ku konečnému cieľu. Všeobecným cieľom šachu 
v rannom veku až po ukončenie povinnej školskej dochádzky je 
rozširovanie vedomostí a schopností.  

Účasť na rôznych turnajoch zasa poskytuje možnosť preberať  
poznatky, správne spoločenské návyky a postoje a čestnú 
reprezentáciu mesta Giraltovce a našej krajiny v zahraničí. 

Slovenský šachový zväz zaregistroval „Šachový klub CVČ 
Giraltovce – Kračúnovce“ a jeho mladí hráči zviditeľňujú mesto aj 
v tomto športovom odvetví nielen v rámci Slovenska, ale aj za jeho 
hranicami.  

V tomto školskom roku najúspešnejšími hráčmi sú Igor Diky, 
Matúš Tkáč a Matej Tkáč. 
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Súťažiaci Igor Diky                                                     Foto: autor 
 
Na druhom turnaji 30. ročníka Žiackej ligy v Prešove Matúš Tkáč 

obsadil prvé miesto v kategórií chlapcov do 14 rokov s piatimi 
bodmi a na treťom turnaji so štyrmi bodmi 5.miesto v kategórií do 
11 rokov  získal Matej Tkáč. 

Na majstrovstvách SR v Prešove našim najúspešnejším hráčom 
bol Igor Diky  so ziskom 4 bodov zo siedmich zápasov a v Žiline 
získal 3 body. Úspešne reprezentoval mesto aj na medzinárodnom 
turnaji v Rzeszowe spolu so svojou sestrou Barborou a 9. miesto 
z 19-tich súťažiacich získal v kategórií dospelých ich tréner Jozef 
Kozák. 

V tomto roku sa okrem turnajov ŠK CVČ zapojilo aj do dlhodobej 
desaťkolovej súťaže 4. ligy, kde ich súpermi sú mužstva z okresov 
Prešov a Sabinov. Pre nás ako nováčika súťaže je to získavanie 
nových skúsenosti so silnými hráčmi. 

Aj v samotnom meste sa pripravuje už tretí ročník medzinárodnej 
súťaže GRAND PRIX, ktorý je plánovaný na  2.marec 2011. Na tento 
turnaj pozývam najmä ďalších domácich hráčov.  

 
(Viď priložené propozície.) 
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organizuje 3. ročník šachového turnaja  GRAND PRIX.  
 
Organizátor:  ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce,  Jozef 

Kozák  
 
Garant súťaže :  Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce 
  
Miesto:  Dom kultúry, 

Dukelská ul. č.57, Giraltovce 
 
Dátum: 02.03.2011 (streda, začiatok súťaže o 09.00 

hod.) 
 
Prezentácia: 08.15 – 08.50 hod. ( 1. poschodie) 
 
Systém: švajčiarsky systém na 7 kôl, 2 x 15 min., 

riadených počítačom 
 
Rozhodcovia:  Jozef Kozák,  Igor Diky 
 
Kategórie: Turnaj A: dorastenci(ky) 1996 a starší + 

dospelí (9 kôl - 2x10 min) 
Turnaj B: ( 7 kôl  - 2x15 minút)  
D14    ( G14) ( dievčatá narodené 1.1.1997 a mladšie) 
CH14 (B14) ( chlapci narodení   1.1.1997 a mladší) 
D11    (G11) ( dievčatá narodené 1.1.2000 a mladšie) 
CH11 (B11) ( chlapci narodení 1.1.2000 a mladší) 
D8      (G 08) ( dievčatá narodené 1.1.2003 a mladšie) 
CH8   (B 08) ( chlapci narodení 1.1.2003 a mladší) 
Ceny:  Pre prvých troch v každej kategórií 
Cestovné: Náklady na dopravu hradí vysielajúca zložka 
Štartovné: 0,50 € za hráča narodeného 1.1.1997 

a mladšieho,  1,00 € za hráča nar. pred 1.1.1997, hráči 
prihlásení po termíne dvojnásobok uvedenej sumy. 

Prihlášky:  do 23.2.2011 
Adresa:  Jozef Kozák, Školský úrad, Dukelská 75, 087 01 

Giraltovce 
e-mailom: sugiraltovce@post.sk, tel.: 0544706587, mobil: 

0905554833 
Do prihlášky uviesť: meno, priezvisko, dátum nar., klub, 

ELO, bydlisko 

mailto:sugiraltovce@post.sk
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Upozornenie:  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 
v propozíciách 

Poznámka: Každá šachová dvojica je povinná doniesť 
šachovú súpravu a funkčné hodiny (platí aj pre jednotlivcov). 
Inak usporiadateľ negarantuje zaradenie do turnaja. 

 
V Giraltovciach  dňa 16.11.2010 
  
         Jozef Kozák                                     Ján Vook 
      hlavný rozhodca                               riaditeľ CVČ 
 
Ďakujem členom ŠK CVČ za reprezentáciu mesta v roku 2010 

a do nového roku 2011 želám  im a aj všetkým čitateľom tohto 
Spravodajcu mesta Giraltovce pevné zdravie, šťastie, radosť zo 
života a úspešné plnenie všetkých predsavzatí a úloh,  ktoré budete 
plniť.  

 
Jozef Kozák 

 
 
 
 
 

Môj priateľ, takmer 90-ročný Janko Lazorík z Krivian, je 
veľký ochranca šarišského jazyka. Dokonca úplne vážne šíri 
myšlienku zrušiť vplyvom šarištiny ypsilon v spisovnej 
slovenčine. Pri písaní šarišských textov zisťujem, že Janko má 
pravdu.  Aj keď píšete foneticky, teda tak, ako počujete, platí 
pre šarištinu zopár pravidiel. Napríklad v slovách  śľiski, 
šickich, śe dokážeme pohodlne rozlíšiť mäkké i, mäkké ľ, 
mäkké ś, tvrdšie š aj tvrdé y. Dokedy teda bude našich malých 
trápiť vybranými slovami a písaním podľa pravidiel starých 160 
rokov? 

Naša mládež zachádza ešte ďalej, keď v slovenčine 
nepoužíva dĺžne, mäkčene a iné diakritické znamienka. 
Nezvyknem si dopisovať v pokeci, ale zaujal ma text 8-ročného 
chlapca. Oslovila som ho a on mi napísal: „Preco sa babres 
s dlznami a makcenmi. Bez nich to ide richlejsie.“   
 
  
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
37 

 
 
 
 
Január je dlhý mesiac a najdlhší 

sa zdá byť netrpezlivým 
záhradkárom, lebo v tom čase je 
záhradka väčšinou pod snehom 
a nie je tam takmer čo robiť. Preto  
sa väčšina záhradkárskeho 
snaženia uchyľuje do bytu, alebo 
aspoň niekam pod strechu. 
Skrátka, musí sa dobre pripraviť na 
nový vegetačný rok. Musíme si 
starostlivo premyslieť, ktoré druhy zeleniny budeme pestovať. Na jar 
by sme potom stratili príliš veľa času zháňaním semienok 
v preplnených predajniach. Ako užitočná pomôcka pri výbere 
vhodných druhov a kultivarov poslúži katalóg alebo propagačný 
plagát zeleninových semien. Môžeme prezrieť semená, ktoré zvýšili 
z minulého roku, skladovaním však strácajú klíčivosť. Iba 1 až 2 
roky si zachovajú klíčivosť čierny koreň, paštrnák, pažítka a pór. 
Obyčajne 2 až 3 roky sú klíčivé semená cibule, petržlenu a špenátu. 
Väčšina semien klíči 3 až 4 roky, napr. bôb, zeler, hrach a šalát. 
Priemerne 4 až 5 rokov sú klíčivé všetky druhy hlúbovín, čakanka, 
reďkev a cvikla.  Najdlhšie si zachovajú klíčivosť a to 5 až 6 rokov, 
melón, uhorka a tekvica semená, ktoré uskladňujeme v suchu 
a chlade, si udržia klíčivosť ešte dlhšie, naopak zle vyzreté semená 
ju strácajú skôr. 

Život v ovocinárskej časti sa celkom nezastavil, záhradka iba 
odpočíva a pripravuje sa na ďalší vegetačný rok. Je to najvhodnejšie 
obdobie na mechanické ošetrenie drevín. Zo starých stromov treba 
odstrániť odlúpaním borku, ktorá poskytuje úkryt hmyzu. Oceľovou 
kefou ju zoškrabeme na podložený papier a spálime. Zo stromov 
odstránime zahnité plody, ktoré bývajú zdrojom nákazy v ďalšom 
roku. Podobne odstránime hniezda húseníc na konárikoch. Bielenie 
kmeňov vápenným mliekom zhotoveným rozpustením z 1,5kg vápna 
v 10l vody, neničí škodcov ani choroby, ale odráža slnečné lúče, čím 
zabraňuje predčasnému pučaniu a tým často aj zamrznutiu skoro 
rozkvitnutých stromov. Tento náter ničí machy a lišajníky. 

    
Ľubomír Krupa 
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Tamaru Frontovú 
 
 
 
 
 
Anna Švačová  - 80      Anna Hrinková   - 60  
Mária Šteklová  - 80      Anna Gajdošová   - 55 
Zuzana Kočíková - 70      Anna Gajdošová   - 55 
Cyril Kollár   - 60      Miroslav Ondrašina - 50 
Tomáš Hliboký  - 60      Jozef Sralik    - 50 
Dušan Dzuriš  - 60      Svetlana Juhásová  - 50  

 
 
 
 

18.1.2011 – Kladenie vencov a kvíz pre žiakov ZŠ pri 
     príležitosti oslobodenia mesta 
24.1.2011 – Dni rusínskej kultúry  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giraltovce v dňoch 4.-5.12.2010 privítali na Svetovom šampionáte 
mládeže v silovom trojboji a tlaku na lavičke mladých borcov zo siedmich 
krajín. Celý týždeň pred týmto šampionátom sa makalo na jeho príprave 
a výsledok bol super. Po organizačnej stránke to boli podľa slov niektorých 
predstaviteľov silového trojboja vo svete najlepšie preteky, akých sa 
zúčastnili. V piatok 3.12.2010 sa o 14:00 hod začalo váženie žien a mužov 
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do 82,5 kg. Pre zlé počasie sa mali niektorí pretekári problém dostaviť sa 
na váženie, ale nakoniec každý to stihol. O 19-tej hodine sa konal míting 
organizátorov, trénerov a rozhodcov na mestskom úrade, kde boli všetci 
oboznámení s priebehom a pravidlami súťaže. Súťaž začala o 9:00 hod 
slávnostným ceremoniálom a o 9:30 hod nastupovali na svoje prvé pokusy 
ženy. Pred obedom sa ešte predstavili kategórie mužov do 75 kg. 
Perfektný súboj o zlato predviedli Dávid Bendík, Martin Sobek a Dávid 
Pankuch. Bojovalo sa do posledného pokusu a víťazom sa stal Dávid 
Bendík. Poobede sa predstavili borci vo váhovej kategórii do 82,5 kg, kde 
dominovali českí pretekári Tomáš Kalenský,  Richard Novotný a Lukáš 
Novotný. Po skončení prvého súťažného dňa bolo vyhodnotenie žien - 
absolútka v tlaku a silovom trojboji. V tlaku absolútnou víťazkou sa stala 
Júlia Kosturová  (Slovensko), druhá skončila Dominika Hojsíková 
(Slovensko) a tretia   Eva Kobrlová (Česko). V silovom trojboji absolútna 
bola Violeta Varga (Maďarsko), druhá sa umiestnila Júlia Kosturová 
(Slovensko) a   tretia skončila Pavla Petričková (Slovensko). Neďeľa bola 
druhým súťažným dňom a predstavili sa borci od 90 kg a vyššie. 
V absolútke dorastencov skončil na prvom mieste Dominik Kačala 
(Slovensko), druhý  Tomáš Kalenský (Česko), tretí bol Richard Novotný 
(Česko).  V absolútnom hodnotení juniorov skončil na prvom mieste Marek 
Pavúk (Slovensko), druhý bol Lukáš Novotný (Česko) a tretí Jozef Bartal 
(Maďarsko). Na tomto šampionáte bolo prekonaných viacero svetových, 
európskych a národných rekordov.  

Autor: Marek Pavúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektív CVČ                                            Foto: Mikuláš Chanas 
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Súťažilo sa vo vekových kategóriách dorastencov (14 až 19 rokov) 

a juniorov (20 až 23 rokov). Súťaž bola zorganizovaná na takej 
vysokej úrovni, že pre týchto mladých pretekárov to bol podľa ich 
vyjadrení veľký zážitok. Organizátor si potrpel na každý detail ako 
po technickej, tak aj po organizačnej stránke. Môžem teda povedať, 
že organizácia súťaže bola zvládnutá na profesionálnej úrovni. 
Každý zo štartujúcich a ich trénerov mal zadarmo  zabezpečené 
ubytovanie a celodenné stravovanie, a to raňajky formou švédskych 
stolov, obedy a večere s obsluhou. Súťaže sa zúčastnilo 85 
pretekárov a tí, ktorým sa na poslednú chvíľu nepodarilo z rôznych 
dôvodov prísť,  sa pripravili o pekný športový zážitok. Dva dni mladí 
trojbojári bojovali o čo najlepšie umiestnenie. V plne obsadenom 
hľadisku diváci mali možnosť byť svedkami nových svetových či 
európskych rekordov, keď sa za obrovského povzbudzovania 
publika  pretekári vypli až na hranicu svojich síl.                                      
Za masívnej podpory divákov sa skvelým výkonom 775 kg v hmot. 
kat. do 110 kg prezentoval domáci pretekár Marek Pavúk. Marek 
v silovom trojboji a vekovej kategórii juniorov v absolútnom 
hodnotení obsadil 1.miesto s počtom 689,75 bodov. Druhé miesto 
získal český reprezentant Lukáš Novotný s počtom bodov 621,86 
a tretie miesto patrilo maďarskému pretekárovi Jozefovi Bartalovi 
s počtom 581,18 bodov. Absolútnym víťazom dorastencov v silovom 
trojboji sa stal Dominik Kačala z Bardejova, ktorý v hmotnostnej 
kategórii do 90 kg dosiahol výkon 720 kg a získal 706,32 bodov. 
Dominik Kačala zároveň vytvoril výkonom 300 kg v drepe nový 
svetový rekord. Druhé miesto obsadil český reprezentant Tomáš 
Kalenský s počtom bodov 677,1 a tretiu priečku získal taktiež český 
reprezentant Richard Novotný s počtom bodov 669,69. Absolútnym 
víťazom Svetového pohára mládeže v silovom trojboji bez rozdielu 
hmotnosti a veku sa stal Slovák Dominik Kačala  s počtom bodov 
706,32. Absolútnou víťazkou junioriek sa stala Júlia Kosturová 
s počtom bodov 732,64. V dorasteneckej kategórii zvíťazila Violeta 
Varga z Maďarska, ktorá v hmotnostnej kategórii do 75 kg dosiahla 
výkon v trojboj 495 kg s počtom bodov 788,04. Druhé miesto 
obsadila taktiež maďarská reprezentantka Julianna Kiss s počtom 
bodov 575,02 a na treťom mieste skončila domáca pretekárka 
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z Giraltoviec, Pavla Petríčková (475,8 bodov). Absolútnou víťazkou 
Svetového pohára mládeže v silovom trojboji bez rozdielu hmotnosti 
a veku sa stala Violeta Varga (Maďarsko) s počtom 788,04 bodov. 
Violeta Varga vytvorila v drepe, tlaku, v mŕtvom ťahu a trojboji 
spolu 8 svetových rekordov. V tlaku na lavičke dominovali maďarskí 
pretekári. 

V kategórii juniorov absolútnym víťazom sa stal maďarský 
pretekár Akos Oláh s počtom bodov 238,86 a výkonom 250,4 kg 
v hmotnostnej kategórii do 90 kg, čo je aj nový svetový rekord. 
Druhé miesto obsadil Gábor Csík z Maďarska s počtom bodov 207,9 
a tretí bol Gergely Czipó so 179,84 bodmi. Vo vekovej kategórii 
dorastencov sa absolútnym víťazom s počtom bodov 233,5 stal 
Gábor Katona z Maďarska, ktorý výkonom 250 kg v hmot. kategórii 
do 100 kg vytvoril nový svetový rekord. Druhé miesto obsadil taktiež 
pretekár z Maďarska, Karoly Szabo, s počtom bodov 215,82 bodov 
a tretie miesto patrilo domácemu pretekárovi Igorovi Kucírkovi  
204,48 bodov. Absolútnym víťazom Svetového pohára mládeže bez 
rozdielu veku a hmotnosti v tlaku na lavičke sa stal Akos Oláh 
s počtom bodov 238,86. V kategórii žien absolútnou víťazkou 
juniorov sa stala Júlia Kosturová (Slovensko), ktorá v hmotnostnej 
kategórii do 75 kg zatlačila 132,5 kg a získala 209,75 bodov. Vo 
vekovej kategórii dorastencov zvíťazila Dominika Hojsíková 
(Slovensko), ktorá výkonom 98 kg v hmotn. kat. do 56 kg utvorila 
nový svetový rekord a získala 181,93 bodov. Druhá priečka patrila 
českej pretekárke Eve Kobrlovej s počtom bodov 140,89. Eva 
utvorila v hmotn. kat. do 82,5 kg výkonom 100 kg nový svetový 
rekord. Tretie miesto obsadila iba 14-ročná Bardejovčanka Veronika 
Kijovská so 124,8 bodmi. Absolútnou víťazkou Svetového pohára 
mládeže bez rozdielu veku a hmotnosti v tlaku na lavičke sa stala 
Júlia Kosturová s počtom bodov 209,75. 

Som veľmi rád, že sa podarilo túto medzinárodnú Súťaž mládeže 
zorganizovať a pevne verím, že v ďalšom ročníku ktorý bude 
v budúcom roku opäť v Giraltovciach sa pripoja pretekári z ďalších 
krajín a táto medzinárodná súťaž sa stane atraktívnou svetovou 
súťažou mladých športovcov. Za veľmi kvalitne zorganizovanú súťaž 
by som sa chcel poďakovať mestu Giraltovce, no najmä Jánovi 
Vookovi a organizačnému štábu pracovníkov CVČ Giraltovce. 

 
Ján Matej 
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Domáci reprezentant Marek Pavúk na stupni víťazov spolu s riaditeľom 

SAST Jánom Matejom (prvý z prava)  Foto: Tatiana Bóriková 
 
 
 
 
Po skončení jesennej časti III. futbalovej ligy v  novembri 2010 sa 

začala zimná prestávka, ktorá potrvá až do marca 2011. Je tu teda 
vhodný priestor na bilancovanie a hodnotenie. Aj my vám teraz, milí 
čitatelia, ponúkame na našich stránkach štatistický prehľad 
účinkovania futbalistov MFK Slovan Giraltovce v jeseni 2010 
a zároveň pripájame hodnotenie mužstva kormidelníkom 
Ľubomírom Puhákom v podobe, aká sa ešte v Spravodajcovi nikdy 
neobjavila. 

 
Celková bilancia:  16  7  3  6  18 : 17   24 bodov    6. miesto 
Doma:                 6  6  0  0  11 :   1 18 bodov    6. miesto 
Vonku:                  10  1  3  6   7  : 16    6 bodov    8.miesto 
 
Hráči (23 ): 16 zápasov: L.Vojta, P.Uhrin, P.Štefánik, 15 zápasov: 

P.Cauner, J.Bednár 
13 zápasov: J.Mitaľ st., Ľ.Kaňuch, 12 zápasov: P.Partila 
 
Góly: (18):  5 gólov: P.Uhrin, 3 góly: L.Vojta, 2 góly: M.Biľ, 

P.Cauner, Ľ.Kaňuch 
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Pokutové kopy (1/1): premenený – L.Vojta ( Moldava B ) 
Pokutové kopy proti (3/2) - Topoľany a Sp.Podhradie 

nepremenený, Svit premenený. 
Žlté karty (32) 
Červené karty (0) 
 
UDIALO SA POČAS JESENE 
 
Odišli: P.Blaško, I.Pribiš (hosťovanie Raslavice), Z.Cigan 

(hosťovanie Kalnište), L.Pivovarník (ukončenie hosťovania), 
M.Dic,L.Jurč,E.Partila (pracovné povinnosti ) 

Prišli: Ľ.Kaňuch, M.Biľ, J.Džubara, I.Bednár (všetci hosťovanie 
z Nižnej Šebastovej), T.Dubas (hosťovanie zo Stropkova). 

Odchody a príchody hráčov zapríčinili po krátkej letnej príprave 
nezohratosť mužstva, následkom ktorej bola zaznamenaná v prvých 
piatich zápasoch kolísavá výkonnosť. Na druhej strane nasledovala 
šnúra piatich zápasov bez prehry, korunovaná najlepším výkonom 
doma proti Vyšnému Opátskemu (4:0). Imponujúce sú víťazstvá vo 
všetkých domácich zápasoch. Od šiesteho kola mužstvo zostalo na 
štíte iba  favoritov v Moldave (2:4) a v Družstevnej s Lokomotívou 
(0:3). V tabuľke pravdy má mužstvo šesť plusových bodov, viac má 
na konte iba líder súťaže (+ 12 bodov ) 

 
 
 
 
 
Herný prejav – známka 3 
 
Na začiatku bol rozpačitý, keďže v lete pribudli viacerí noví hráči. 

Trvalo určitý čas, kým sa mužstvo spoznalo, zohralo a mohla sa 
ustáliť základná zostava. Hra sa postupne zlepšovala. Noví hráči sa 
aklimatizovali a aj keď viacerí tretiu ligu nikdy nehrali, boli 
prínosom a oživili našu hru. Pokiaľ káder ostane nezmenený, verím, 
že v odvete budeme podávať ešte lepšie výkony, hlavne vonku. 

 
Defenzíva – známka 2 
 
Naša defenzíva stojí už dlhšie na pevných nohách. V domácich 

zápasoch sme inkasovali len raz a celkom len 17 gólov. Veľkú 
zásluhu na tejto úspešnej bilancii má brankár P.Štefánik, ktorý 
patrí medzi najlepších v súťaži. Oporou zadných radov bol aj 
nestarnúci Jaro Mitaľ,  svojimi skúsenosťami umne dirigoval 
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defenzívnu činnosť, ktorá bola na veľmi solídnej úrovni. Vyrovnané 
a spoľahlivé výkony podávali aj L.Vojta, I. Bednár a  P. Partila. 

 
Ofenzíva – známka 3 
 
V prvých piatich zápasoch mužstvo zvíťazilo iba raz., aj keď šancí 

si vypracovalo dostatok. Celkom sme nastrieľali 18 gólov, čo je po 
Krásnej (17) druhý najnižší počet, a preto patríme k najhoršie 
zakončujúcim tímom. Veď priemer je len 1, 125 gólu na zápas. 
Polovicu gólov sme zaznamenali zo štandardných situácií. Gól sme 
nestrelili v šiestich stretnutiach. Efektivita bola niekedy veľmi slabá. 
Najlepším strelcom je P.Uhrin ( 5 gólov). Vzhľadom na počet šancí, 
do ktorých sa dostal, je to málo. Viac som čakal od Ľ.Kaňucha, 
zaznamenal iba dva góly. M. Biľ začal hrávať až od ôsmeho kola. 
Druhým najlepším strelcom je L.Vojta ( 3 góly ) aj to z postu 
stredného obrancu. Preto môžeme hovoriť, že defenzíva prevýšila 
ofenzívu. 

 
Duch mužstva – známka 2 
 
Giraltovské mužstvo dlhodobo zdobia pracovitosť a bojovnosť. 

V mnohých zápasoch, v ktorých mu hra nešla podľa predstáv, 
dokázalo odhodlaním a túžbou po víťazstve tieto zápasy zvládnuť. 
Keď tento tím vyhrával, dokázal aj zápas doviesť do víťazneho 
konca. V mužstve je určitá vnútorná sila, ktorá dokáže hráčov 
nabudiť, aby zo seba vydali všetko, čo v nich je. 

 
Hráčsky potenciál – známka 2 
 
Tretia liga je súťaž, v ktorej nie je jednoduché pracovať 

koncepčne. Finančné možnosti klubu sú obmedzené a veľa bude 
záležať od toho, či mužstvo zostane v nezmenenej zostave. 
Samozrejme, žiadalo by sa doplnenie do každej formácie. Chýbajú 
dirigent v strede poľa, skúsený stredný obranca a možno 
zakončovateľ, ktorý vie zúročiť šance. Mužstvo je v každom prípade 
perspektívne a vývojaschopné. 

 
Celkové hodnotenie – známka 3 
 
 Kvôli častým zásahom do mužstva je ťažké odhadnúť jeho silu 

pred novou sezónou. Konečné šieste miesto po jeseni je uspokojivé. 
Keď k tomu prirátame fakt, že doma na jar odohráme až 9 zápasov, 
tak východisková pozícia do jarnej časti je veľmi dobrá. 
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Zaujali. 
 
Dlhodobou oporou je P. Štefánik. V cekovom hodnotení mu vyšla 

najlepšia známka( l,9 ).Oporami boli aj L. Vojta a P. Uhrin, ktorého 
góly boli veľmi cenné a znamenali dôležité góly. Svoj štandart si 
udržiaval P. Partila, nesklamal ma Roba. Je to mladý futbalista, 
ktorý má všetko pre sebou. Kľúčovými sa ukázali štandardné 
situácie, z ktorých sme zaznamenali polovicu gólov. Zásluhu na tom 
majú P. Cauner, J. Čabala a I. Bednér, ktorí perfektne prezentovali 
svoju dobrú kopaciu techniku. 

 
OTÁZKA PRE TRÉNERA NA ZÁVER 
 
S čím si bol a s čím si nebol počas jesene spokojný? 
 
Som spokojný s tým, že sme v domácom prostredí nenašli 

premožiteľa a zvíťazili vo všetkých šiestich zápasoch. Zisk 24 bodov 
je viac ako solídne vysvedčenie, ale k mojej úplnej spokojnosti mi 
chýbajú ešte tri body. Teší ma, že si už dlhší čas udržiavame veľmi 
dobrú bilanciu v počte inkasovaných gólov. Prísľubom do 
budúcnosti sú mladí hráči ako P. Roba a J. Vaľovský. Nespokojný 
som  s našou hrou v niektorých zápasoch na súperových ihriskách.( 
Svit, V.Tatry, Lok.Košice). V týchto stretnutiach sme sklamali. 
Slabšia je aj naša strelecká potencia. Vzhľadom k  počtu 
vypracovaných šancí je to žalostná vizitka. 

 
Miroslav Deutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto Giraltovce v spolupráci s Michalom Kočišom Vás 
pozývajú na Deň rusínskej kultúry, ktorý sa uskutoční 24. 
januára 2011 v Mestskom úrade v Giraltovciach.  Deň sa 
začne otvorením výstavy  karikaturistu  Fedora Vica  a bude 
pokračovať premietaním dokumentárneho filmu Osadné za 
účasti protagonistov filmu. Viac informácií nájdete na stránke 
www.mamutfilm.sk 
 

http://www.mamutfilm.sk
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Foto: archív, Mária Osifová 
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EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú 

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

 
Čo Vám chceme ponúknuť ako klientom? 
 

Ø Riešenie Vášho bývania výberom hypotekárnych 
úverov s najnižším úrokom. 

Ø Pomoc pri kúpe auta na úver a pri povinnom 
zmluvnom a havarijnom poistení. 

Ø Výber flexibilného zabezpečenia  majetku pri 
rôznych životných rizikách. 

Ø Vypracovanie efektívnych sporiacich programov pre 
deti. 

Ø Garantované a bezpečné formy odkladania 
a šetrenia peňazí. 

Ø Zabezpečenie príjmu pri chorobe alebo úraze. 
 
Čo Vám chceme ponúknuť ako 
spolupracovníkom? 
 

Ø Prácu v profesionálnom systéme v jednej 
z najdynamickejších spoločností na slovenskom 
trhu s 15- ročnými skúsenosťami. 

Ø Mladý, úspešný tím s obrovskou chuťou pracovať. 
Ø 39-ročné obchodné skúsenosti zo štrnástich krajín 

Európy. 
Ø Motivujúce finančné ohodnotenie. 
Ø Prepracovanú akadémiu biznis vzdelávania. 

 
 

V prípade záujmu nás kontaktujte  
na telefónnych číslach 

0908 56 30 56, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
V čase od 9:00 do 16:00 h pondelok až piatok. 

Dukelská 841, 087 01 Giraltovce 
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