
  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
1 

 
 
 
 
 

Piesok k piesku, kameň ku kameňu 
a časom vznikne pevná hradba, ktorá 
chráni, ktorá buduje a pretrvá nános času. 
Slovo k slovu, myšlienka k myšlienke 
a zrodilo sa dielo, ktoré si prerazilo cestu 
k srdciam čitateľov a pretrvá veky. Málokto 
z nás nepozná tvorbu majstra pera MILANA 
RUFÚSA, našiel si svojich vďačných čitateľov 
vo všetkých vekových kategóriách, aj to 
svedčí o veľkom talente tohto básnika, 
esejistu a prekladateľa. Narodil sa 10. 
12.1928 v Závažnej Porube a zomrel 
11.1.2009 v Bratislave. V tomto období si 
pripomíname 2.výročie jeho smrti, no jeho 
básnická tvorba je stále živá a nadčasová. 
Dotýka sa v nej takmer všetkých sfér 
spoločenského a politického života. Vracia sa 
do dávnej minulosti, do detstva, reaguje na 
udalosti vo svete, zobrazuje prostého 
človeka, zem, drevo, vodu, slnko, využíva 
prvky ľudovej slovesnosti, rozprávky, 
biblické i kresťanské motívy. Svojou tvorbou 
jasne vypovedá o stave sveta a o stave srdca 
človeka v ňom. A bol to básnik – bojovník! 
Lenže jeho zbraňou bola vnútorná pravda, 
nie vonkajšie heslá. Nevzdával sa biede 
sveta, ale striasal ju svojou tvorbou. 

 
Anna  Mitaľová 
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Čo dal, za to sme platili. 
Raz radosťou, raz žiaľom. 
Čo bolo srdcu nad sily, 
to srdce vykričalo. 
 
A bolo mnoho takých dní. 
Dní ako ostrie noža. 
Keď celá duša bolí z nich 
aj keď nás páli koža 
aj od hnevu, aj od studu. 
                                
 
A márny ľudský nárek 
zaťato pľuvne osudu 
do nevidomej tváre. 
Prežil si to... a prežili 
aj iní...  iste mnohí. 
Čo bolí, už ťa nemýli. 
Nepľuvneš do oblohy. 
 
Iba si šepkáš – ešte príď, 
Daj tlačiť ťažkú káru! 
Niet väčší zázrak ako byť. 
Niet vzácnejšieho daru. 
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Čas oddychu a zimnej pohody, to je mesiac február. Nehostinný 

čas zimy, príroda spí, oddychuje, zbiera nové sily. Zem odpočíva a 
záhrady snívajú pod snehovou prikrývkou, nevolajú nás, aby sme 
ich obrábali, aby sme sa tešili z ich krásy a plodov.  Naopak, 
doslova nám prikazujú nasledovať ich, tak, človek, uč sa od múdrej 
prírody. Pracuj, ak ťa volá, oddychuj, ak ona oddychuje.  

Zimné obdobie je najbohatšie aj na naše ľudové zvyky, lebo 
roľníci mali pomerne pokojnejšie obdobie, popri prípravných 
prácach na novú jar a leto im ostával čas aj na zábavu. Hneď druhý 
februárový deň sú Hromnice. Posvätenú sviečku, nazvanú 
hromnička, mávali takmer v každej domácnosti. Zapaľovali ju počas 
búrky, aby hrom neudrel do obydlia, hromnička sa používala aj 
v ľudovom liečiteľstve. V tento deň si ľudia všímali aj počasie. Verili, 
že ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je 
silný mráz, jar je predo dvermi. 

Tretieho februára je Blažeja, tento deň bol vyhradený na 
obchôdzky učiteľov a žiakov, ktorí v jednotlivých domoch vyberali 
potraviny. Svojím spôsobom bol významný aj 24. február – deň 
Mateja. Počasie na Mateja malo ukázať, či zima ešte potrvá, alebo 
možno skoro očakávať jar. Vyjadrovali to pranostiky ako „Ak Matej 
nájde ľady, poláme ich, ak nenájde, Gregor ich spraví“. 

K februáru patria jednoznačne fašiangy, predstavujú akúsi 
rozlúčku so zimou. Je to čas radosti a veselosti, čas zábav 
a radovánok. Fašiangy trvajú  od Troch kráľov do veľkého pôstu 
a sú spojené s mnohými ľudovými zvykmi a tradíciami. Aj 
v súčasnosti si pripomíname niektoré z nich, ale väčšina sa už 
navždy vytratila z nášho života.  

Naši predkovia v čase zimy priadli, šili, venovali sa všetkému, 
čomu sa nemohli v rušných letných dňoch. Užili si aj množstvo 
zábavy, tancovali, prekárali sa a  dni im ubiehali rýchlejšie ako dnes 
nám pri televízore a počítači. Iný život, iná doba!  Iste, čas sa nedá 
vrátiť späť. Aj dnes má všetko svoj čas, čas práce, aj oddychu. Práve 
mesiac február je mesiacom rôznych spoločenských podujatí, tanca 
a plesov. 

Aj v našom meste je dostatok aktivít, len my sme akísi málo 
rozhýbaní, raz sa nám nechce, druhýkrát nám to nevyhovuje. Iste, 
lepšie je pokritizovať, nájsť chyby inde. Čo tak prečítať si oznamy 
v meste, vybrať sa na otvorenie výstavy, zúčastniť sa  spoločného 
výletu? Aj nám zima ponúka svoje krásy, je len na nás, čo si 
vyberieme, čím sa budeme zaoberať, čím si rozšírime svoje obzory. 
Každá aktivita nás povzbudí, trochu rozveselí, trochu poučí, lebo 
iba v spoločenstve ľudí človek žije plodne svoje dni.      

  ∗∗∗∗∗  Anna   Mitaľová 
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1. Hliadka MsP vybavila na mieste dohovorom 4. decembra 
v neskorých nočných hodinách rušenie nočného kľudu 
návštevníkom diskotéky. Táto forma vybavenia priestupku na 
mieste bola dostačujúca. 
2. Počas služby 6. decembra motohliadka našla ležať na chodníku  

Dukelskej ulice muža. Kontrolou hliadka zistila, že ide o osobu pod 
značným vplyvom alkoholu a s prihliadnutím na to rozhodla  o jej 
prevoze do miesta   bydliska  v záujme jej bezpečnosti, pretože išlo 
o občana mesta Giraltovce.  Podobný prípad nastal počas hliadkovej 
služby 22. decembra 2010. Vec bola vybavená dohovorom. 
3. V ten istý deň našla hliadka MsP v centre mesta pred Domom 

služieb mobilný telefón, ktorý bol po identifikácii vrátený majiteľovi 
predpísaným zápisničným spôsobom. 
4. Mestská polícia prijala 9. decembra oznámenie o náleze psa. Na 

základe identifikačnej známky si psa prevzal majiteľ. V štyroch 
prípadoch hliadka zdokumentovala pohyb psov bez majiteľa. Všetky 
počiny boli vybavené na mieste dohováraním. 
5. Nedovolené podnikanie občanov Rumunska na  Hviezdoslavovej 

ulici vybavila hliadka MsP v dvoch preukázaných prípadoch 
blokovou pokutou. 
6. Nález kľúčov od motorového vozidla oznámila prostredníctvom 

mestského rozhlasu MsP dňa 15. decembra. Majiteľ si kľúče prevzal 
po preverení vlastníctva. Stratený mobilný telefón  našiel svojho 
majiteľa prostredníctvom MsP 20. decembra. 
7. Oznámenie o rozbití sklenej vitríny prijala a vyhodnotila MsP 

20. decembra 2010 ako priestupok proti majetku, ktorého sa 
dopustil neznámy páchateľ. Počas vyšetrovania sa podarilo zistiť 
okolnosti, za ktorých došlo k rozbitiu sklenej výplne, ako aj 
stotožneniu osoby. Vzhľadom na to, že ku škode došlo bez zjavného 
úmyslu maloletou osobou a škoda bola bezprostredne uhradená, 
vec bola v zmysle platných predpisov odložená. 
8. Konanie podnapitej mladistvej giraltovčanky, ktorá ohrozovala 

svoje zdravie a život vstupovaním na cestu I. triedy do jazdy 
motorovým vozidlám  pred piatou hodinou rannou na Nový rok, 
hliadka MsP vybavila  dohovorením a odovzdala ju rodičom 
s oznamom o jej správaní.  

∗∗∗∗∗  Ondrej Cina 
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 tohtoročná zima veľmi nepraje milovníkom zimných športov? Raz 
dva u nás sneh zmizne, mráz povolí a lyžovaniu, sánkovaniu a 
korčuľovaniu je koniec. 

 14. februára má meniny Valentín – patrón zaľúbených 
a milujúcich sa? Nezabudnime na svojich milovaných. Potešme 
ich aspoň drobným darčekom, pekným slovom, pozvaním na 
večeru, do kina. Veď lásky v našom živote nikdy nie je dosť. 

 plesová sezóna je v plnom prúde? 
V našom meste ju toho roku otvoril 29. januára v sále Domu 
kultúry Ples poľovníkov. Všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviť, 
zatancovať si a posedieť v kruhu  priateľov a známych, ešte čaká 
ples, ktorý sa uskutoční 12. februára pod záštitou SZŠ v našom 
meste. Ani okolité dediny  nepostrádajú túto formu zábavy 
a pripravujú pre svojich občanov fašiangové plesy. Tí najmladší  
sa môžu  tešiť na maškarný ples, ktorý pre nich pripravuje 
materská škola 6. februára 2011. 

 existuje preventívne vyšetrenie ciev, ktorým sa predchádza 
kardiovaskulárnym ochoreniam?  Je to bezbolestné vyšetrenie  
bez zásahu do organizmu, ktoré trvá iba 20 minút. Včasným 
zistením prejavov arteriosklerózy môžeme  účinne zabrániť 
infarktu a mozgovej príhode. Cena vyšetrenia pre jednotlivca je 
40 € spolu s odbornou lekárskou správou, v prípade väčšieho 
počtu osôb je poskytnutá zľava. Cenu za vyšetrenie je možné 
uhradiť zo sociálneho fondu, pretože je to preventívne vyšetrenie. 

 január 2011 bol obzvlášť zaujímavý mesiac? Mal totiž 5 sobôt, 5 
nedelí a 5 pondelkov. Stáva sa to raz za 823 rokov. 

 zumba láka pohybom? Veru nielen ním. Konečne aj dámy 
v rokoch, končiacich na „– siat“ si prídu na svoje pohybovými 
cvičeniami, ktoré prináša so sebou moderný spôsob  pohybových 
cvičení pod názvom ZUMBA. V giraltovskom Dome kultúry znejú 
latinorytmy, pri zumbe neodmysliteľné, už od polovice decembra.  
Teraz sa ustálil čas a miesto konania sa. Ak ste to ešte 
nevyskúšali, dámy - no pozvaní sú aj páni - príďte v pondelok 
a v stredu o 18. h do veľkej sály Domu kultúry a určite za 1 euro 
neobanujete. Hodina pohybu, miestami až v divokom rytme z vás 
vyženie všetky zlé energie a domov pôjdete v lepšej nálade ako po 
litri vína. 

∗∗∗∗∗  /r/ 
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Zumba prilákala  desiatky záujemcov     Foto: Emília Filová 
 
 
 
 
 
 
 
Tradíciu dní národnostných a religióznych kultúr v Giraltovciach 

rozšíril Deň  rusínskej kultúry. Inicioval ho Giraltovčan Miško Kočiš 
a v spolupráci s Mestom Giraltovce sa podujatie konalo v pondelok 
24. januára t. r. Pozvali tých naozajstných predstaviteľov Rusínov 
na Slovensku, a to podpredsedu Rusínskej obrody (RO) Mirona 
KRAJKOVIČA, známeho karikaturistu a predsedu mediálnej rady 
RO Fedora VICA a dvoch novodobých protagonistov rusínskej 
kultúry, teda  pravoslávneho kňaza Petra SOROKU a bývalého 
starostu Ladislava MIKULÁŠKA z obce Osadné v Sninskom okrese.  

Vernisážou výstavy diel F. Vica organizátori otvorili skvelý večer, 
plný zaujímavých udalostí s Rusínmi o Rusínoch. Autor je 
Giraltovčanom známy, veď vytvoril drevený reliéf vo vestibule 
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Mestského úradu a od neho pochádza aj drevená dekorácia na 
čelnej stene obradnej sály. Svoju terajšiu výstavu rozdelil na dve 
časti. Na jednej strane svoje karikatúry venoval rusínskej kultúre 
a na druhej známej téme Dereš. Pod týmto názvom vydal aj knihu, 
 ktorá okrem kresieb „... obsahuje aj text v 1. osobe jednotného 
čísla,“ poznamenal F. Vico,  „napísal ho o mne môj brat.“ 

Prítomných oslovil aj predseda RO M. Krajkovič: „Rusíni sú 
obyčajní ľudia, priateľskí boli, sú a budú,“ povedal na úvod svojho 
príhovoru. Nezabudol podotknúť, aký význam bude mať pre 
Rusínov májové sčítanie obyvateľstva a aj giraltovská akcia môže 
k tomu prispieť veľmi pozitívne, pretože „... približuje čosi také, čo 
nás mrzí, hryzie, s čím nie sme spokojní. Čím nás bude viac, tým 
skôr dosiahneme, o čo usilujeme. Preto chceme, aby to v máji 
vyšlo.“  Keďže Rusíni nemajú svoju vlasť, M. Krajkovič povedal, že 
chcú, aby túto, kde žijú,  mohli nazvať svojou vlasťou. Na záver 
vyslovil prianie: „Chceme sa priblížiť k majorite tak, aby sme mali 
to, čo majú oni.“  

Večer pokračoval v zasadačke MsÚ premietaním dokumentár-
neho filmu Osadné. Samozrejme, ide o populárny film, ktorý od 
víťazstva na Medzinárodnom festivale v Karlových Varoch v roku 
2009 obletel celý svet. Ako poznamenal P. Soroka, premietal sa na 
všetkých kontinentoch okrem Afriky. Po skončení premietania večer 
uzavrela beseda s hlavnými aktérmi filmu, teda trojicou Soroka – 
Vico – Mikuláško.   

Duchovný pastier pravoslávnych veriacich v Osadnom P. Soroka 
povedal, že jeho snom je vybudovať v tejto vymierajúcej dedinke 
monastir – pravoslávny kláštor, ktorý poskytne pocestným 
ubytovanie a stane sa aj  miestom duchovným. Slovenskou, ale aj 
stredoeurópskou raritou Osadného je krypta pod pravoslávnym 
chrámom, v ktorej je pochovaných 1025 vojakov padlých v I. 
svetovej vojne.  Krypta je otvorená, tým je raritnou. Začali 
s propagáciou. Redaktorka Jarka Sisáková, režisér Marek Škop 
pomohli. a tak počas troch rokov nakrútili výnimočný dokument 
o živote Rusínov na Slovensku. Úspešný film obehol svet, 
návštevníci prichádzajú, ale nemajú sa kde ubytovať. Aj keď 
protagonisti šli do Bruselu požiadať o pomoc, zostalo to na nich, 
vraj, „...pomôž si človeče, aj Únia ti pomôže!“ Vytrvalosť im nechýba 
a svojich snov sa ani jeden nevzdávajú.  

 
Emília Filová 
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Hlavní protagonisti Dňa rusínskej kultúry v Giraltovciach. Zľava  Fedor 

Vico,  duchovný Peter Soroka a  exstarosta Osadného Ladislav Mikuláško 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstava  F. Vica trvala do 1. februára 2011 
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Počas premietania filmu Osadné                    Foto: Ladislav Lukáč 
 

Viac fotografií z akcií nájdete na stránke mesta www.giraltovce.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Areál Základnej školy v Giraltovciach sa mení veľmi rýchlo.  

Stúpa aj zvedavosť žiakov, pedagógov aj ostatnej verejnosti  čo sa 
tam deje a kam celé dianie dospeje.  Výstavba nového pavilónu C  
v centre areálu umožnila prepojenie školskej jedálne, pavilónu 
B a telocvične. Takto žiaci aj učitelia  budú môcť prejsť suchou 
nohou takmer po celom areáli. Takúto rozsiahlu výstavbu 
a rekonštrukciu umožnil nenávratný finančný príspevok  vo výške 
necelých 2 miliónov eur z Regionálneho operačného programu. 
Škola sa mení aj zvonku, má nový šat, lákavý vzhľad. Zatiaľ bez 
bližšieho povšimnutia ostáva okolie pavilónov. Ale naozaj iba zatiaľ.  

http://www.giraltovce.sk
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„Okolie začneme upravovať hneď, ako nám to počasie 
dovolí,“ zdôraznil riaditeľ ZŠ Peter Kimák-Fejko, ktorého sme 
požiadali o sprievod po areáli a informácie o tom, čo sa tu deje 
a ešte aj udeje v najbližších mesiacoch.  

 
Začíname pri pavilóne D, neskoršej prístavbe pavilónov A a B, 

ktorý roky slúžil ako dielne na pracovné vyučovanie.  „Tento 
pavilón,“  vysvetľoval riaditeľ, „už v tomto roku začneme 
prerábať na  triedy pre žiakov s telesným postihnutím 
a ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  Je potrebné 
urobiť bezbariérový prístup, vymeniť podlahy, zrekonštruovať 
hygienické zariadenia, vymaľovať, vymeniť okná. Dve triedy 
budú priestorovo rozdelené na učenie a na oddych. Tá väčšia 
poslúži aj ako spoločenská miestnosť, pri druhej plánujeme 
zriadiť kuchynku. Na materiál sme dostali dar vo výške  
dvetisíc eur od predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. 
Predpokladám, že ak budeme pracovať s vlastnými 
zamestnancami,  ani viac nebudeme potrebovať.“  Pred 
pavilónom D je zelená plocha, zatiaľ pustá, ale riaditeľ už vie, ako ju 
využiť: „Bude slúžiť ako oddychový parčík pre žiakov z tohto 
pavilónu. Nasadíme tu stromy,  ako pamiatku na školu ich budú 
sadiť odchádzajúci deviataci. Stromčeky, podľa vzájomnej 
dohody s nami, škole podarujú. Chceli by sme, aby sa to stalo 
tradíciou. Celková hodnota diela bude asi 10 000 € a hotové to 
bude do septembra 2011.“ 

 
Park pred pavilónom A je taký starý ako škola. Vysoké staré tuje, 

ktoré pred ním nasadili v prvej polovici 60-tych rokov minulého 
storočia, už poorezávali elektrikári, lebo zasahovali korunami do 
vedenia.  Škola ponúkla absolventskú prax Ľubomírovi Krupovi. 
Ako absolvent  odboru záhradnej a krajinnej architektúry  
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypracoval projekt  
prestavby a úpravy  celého areálu školy.  

 
„Na budúci týždeň máme rokovanie s príslušnými orgánmi 

k tomu, ktoré zo stromov budeme môcť a musieť povyrezávať. 
Namiesto nich nasadíme nové dreviny, získali sme   ich 
sponzorsky do celého areálu,“   povedal riaditeľ. Obnovu si 
vyžaduje aj oplotenie, a to z každej strany. „Aj na to sme mysleli,“  
ukázal riaditeľ dožívajúce škaredé plechy.  „Znížime ich, 
opravíme, privaríme, kde bude potrebné a namaľujeme na 
zeleno. Z východnej strany bude zo školy pekný výhľad na 
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mesto. Aby sme nemuseli kosiť trávniky, vysadíme nízke kríky. 
Na trávniku za pavilónom A v roku 2013 postavíme detské 
ihrisko. Predpokladáme, že je celkom reálne získať financie (asi  
1 000 €) na tieto zámery získame z prenájmov, práce vykonáme 
svojpomocne,  pomôžu aj sponzori. Náklady  na úpravy okolia 
odhadujeme  v celkovej hodnote 5 000 €.“ 

 
Vošli sme do vestibulu pavilónu A. „Keď sme tu začali maľovať, 

mnohí sa k tomu stavali skepticky,“  vravel riaditeľ, „ale ani po 
dvoch rokoch tu nevidieť poškodenie. Žiaci si zmeny svojej 
školy vážia a my to chceme ešte zvýrazniť. Každý štvrťrok 
systematicky pre nich a aj pre seba pripravujeme a robíme 
niečo nové.“  Od septembra t. r. tu do tried zasadnú žiaci 1. až 3. 
ročníka. Jediným problémom ostávajú výmeny okien. Na prízemí a v 
dvoch horných traktoch vytvoria okrem počítačovej miestnosti  12 
tried. Zmiznú aj staré vešiaky. Nahradia ich nové pestrofarebné 
skrinky, ktoré si žiaci budú môcť zamknúť a nechávať si v nich 
pomôcky. Odľahčia sa im ťažké noše kníh, zošitov a iných 
predmetov, ktoré denne musia prenášať zo školy domov a opačne.   

 
Vchádzame po školskej jedálne. Zariadenia v kuchyni postupne 

vymenili za moderné, sfunkčnili odsávanie pár, proste, zlepšili 
podmienky na prípravu jedál.  Zvnútra aj zvonku je vidieť radikálny 
stavebný zásah. V jedálni zostáva vymeniť stoličky.  

 
Prechádzame do novostavby. Z východnej strany v nej bude 

hlavný vstup do školy a do prízemia pavilónu B. Vládne tu čulý 
pracovný ruch. Zvonku sa dokončujú omietky, kým to počasie 
dovoľuje. Vnútri pomaly kompletizujú zariadenia tried a chodieb. 
Riaditeľ nám prezradil: „V novom pavilóne C na poschodí je 5 
tried, sem  umiestnime žiakov 4. a 5. ročníka. Dole je 7 tried, 
do nich zasadnú šiestaci a siedmaci.  Na poschodí je 
priestranná miestnosť  s ďalším  prechodom do pavilónu B. 
Poslúži nám ako školská družina, knižnica a aj ako spoločenská 
miestnosť. Tiež ju môžeme prenajímať ako konferenčnú 
miestnosť.“ 

 
Vchádzame do centrálneho pavilónu B. Vo vestibule, ktorý bude 

slúžiť ako reprezentačný priestor školy, sú na stenách rozmiestnené 
obrazy Dušana Evina. Zachytáva na nich históriu Slovenska  a  
Giraltoviec s prechodom do súčasnosti. Tu sa budú učiť žiaci 
najvyšších ročníkov, teda  8. a 9. ročník ZŠ. Riaditeľ nám vysvetlil 
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zámery, ako priestor na stenách využijú na výstavku výtvarných 
prác žiakov. Vravel: „Celkom bude mať škola 28 tried, tri 
počítačové miestnosti, z toho dve na II. stupni. Počítačová 
miestnosť pre I. stupeň bude v pavilóne D vybavená 
notebookmi.  Nové prvé ročníky budú mať k dispozícii 
v triedach aj interaktívne tabule.“ 

 
Pred odchodom z areálu školy na informačnej tabuli čítame, že 

rekonštrukcia školy zo štrukturálnych fondov bude ukončená 
v apríli t. r. „A to ešte nie je všetko,“ chváli sa riaditeľ, „v júli 
kupujeme 9-miestny mikrobus na dovoz zdravotne 
postihnutých detí a prváčikov z okolia, napr. z Marhane alebo 
Koprivnice z Bardejovského okresu. Družinu máme už ráno od 
siedmej, deti tu môžeme zvážať až do začiatku vyučovania.“   

 
September pre žiakov a pedagógov giraltovskej ZŠ bude teda 

naozaj plný prekvapení. Vôbec nepochybujeme, že sa všetko podarí 
doviesť do úspešného konca. Konečne aj poslední „externisti“ – šesť 
bežných tried a dve špeciálne - ktorí sa doteraz učia v priestoroch 
CVČ-ka, už v novom školskom roku zasadnú do lavíc v širokej  
rodine základnej školy na Budovateľskej ulici. 
 

∗∗∗∗∗  Emília Filová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola po úplnej rekonštrukcii 
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Nová budova a hlavný vchod          Foto: autor 
 
 
 
 
 
 

Centrum voľného času a oddelenie kultúry nášho 
Mestského úradu už tradične každý rok pripravujú program 
vďaky pri príležitosti oslobodenia Giraltoviec. Tento rok to 
bolo 66. výročie, ktoré pripadá na  deň 18. január. Centrum 
organizuje súťaž pre žiakov  a pietny akt položenia kytice 
k pamätníku Matka s dieťaťom, spojený s príhovorom 
primátora mesta,  organizuje odd. kultúry. Súťaže sa 
zúčastnilo šesť trojčlenných družstiev, ktoré medzi sebou 
zápolili v troch častiach: test (pozostával z 25-tich otázok), 
skladačka a krížovka. 

Ako si deti poradili v súťaži, sa  dozviete podľa umiestnenia 
a pre názornosť aj vás, čitateľov, oboznámim s niektorými  
vyriešenými otázkami: názov nášho mesta pochádza  
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z osobného mena prvého miestneho šoltýsa Geralt-Giralt, 
mesto malo manufaktúru na fajansu, toho roku má 595. 
výročie, do r. 1960 bolo okresným mestom,  najstarším 
kostolom je evanjelický a bol postavený v r. 1798 a ešte 
mnohé ďalšie otázky boli pre súťažiacich jednoduché. 
Náročnejšie boli o tom, že chránené územie nášho mesta sú 
Aluviálne lúky Radomky pri osade Francovce, že 
v gréckokatolíckom kostole sa nachádza pekný obraz Matka 
ustavičnej pomoci, vzácny tým, že ho namaľoval Mikuláš 
Jordán, významný prešovský umelec, ktorý sa dožil vysokého 
veku a je známy tým, že bol jediný rytier našej vlasti, ktorého 
do Mariánskeho rytierskeho radu pasoval pápež Pius XII.  
Text, ktorý je na soche leva pred týmto kostolom, je 
v maďarskom jazyku a v preklade znamená: Vďaka za 
premoženie vojsk v I. svetovej vojne - máj r.1918. Pri Dome 
kultúry  sa nachádza dub, ktorý má t.r. 283 rokov a je tam aj 
druhý vzácny strom, gaštan jedlý. Z histórie nášho mesta je 
ešte mnoho zaujímavosti, ktoré nie sú všetkým známe, ale tie 
sa môžete dozvedieť v CVČ, v knižnici či na iných 
informačných miestach. 

Súťažiaci sa umiestnili takto:1.miesto - Ivana Bobáková, 
Matúš Bališčák a Katarína Havírová. 2.miesto - Ján Hanko, 
Patrik Harčarik, a Dávid Tomaško. 3.miesto - Samo Bosák, 
Jakub Cigán a Eduard Terkanič. Po odovzdaní vecných cien 
a diplomov, ktoré zúčastneným darovali usporiadatelia, sme 
sa odobrali do parčíka na druhú časť významného dňa nášho 
mesta.    

Aj touto súťažou chceme dosiahnuť, aby naše deti lepšie 
poznali históriu svojho mesta, aby si vážili kultúrne hodnoty 
našich predkov,  vážili si pokoj a mier, lebo za nich  pred 66-
timi rokmi položili  mnohí svoje životy. 

Pri písaní tohto článku mi nedá neadresovať takú výčitku 
občanom nášho mesta. Vážení,   kde sa nachádzate, keď je 
pietny akt v parčíku, kde ste, žiaci, študenti a  učitelia, kde 
ste všetci, keď sú rôzne kultúrne podujatia? Veď všade je 
voľný prístup, ste pozývaní plagátmi, rozhlasom, pozvánkami 
či osobne. Stálo by za to zamyslieť sa nad tým.         
 

/r/ 
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Záber na súťažiace družstvá a víťazov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ Ján Čabala, zástupca primátora Slávka Vojčeková 

a primátor Ján Rubis pri vzdávaní úcty pri pamätníku. Foto: Mária Osifová 
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Volejbalový turnaj rodín je 
podujatie, ktorým Centrum chce 
športovo skĺbiť rodiny, žijúce 
v Giraltovciach, v blízkom okolí, či 
pochádzajúce z nášho mesta alebo 
jednoducho tých, ktorí chcú príjemne 
a športovo prežiť deň. Tohoročný turnaj 
pripadol na nedeľu 2.januára 
a zúčastnilo sa ho sedem rodinných 
tímov, ktoré hrali podľa schválených 
pravidiel a nad regulárnosťou jeho 
priebehu mal dozor hlavný rozhodca 
Vlado Kristiňak. K celodennému 

podujatiu patrili pekné ceny, chutný obed a občerstvenie 
a sprevádzali ho príjemná atmosféra, zdravá rivalita a dobrá 
nálada. Záver patril vyhodnoteniu a prísľubu zorganizovania 
ďalšieho ročníka. Výsledky boli takéto: 1.miesto -  rodina 
Juhásová - z Radomy, 2.miesto rodina Mackulínová - z Košíc 
a 3.miesto obsadila rodina Tomková z Lužian.   

Pre športovcov pravidelne beží aj DASTAV liga, pravidelná 
činnosť pre mužov a ženy v posilňovni, ako aj súťaže v tejto 
oblasti športu. Od januára je organizovaná pravidelná návšteva 
plavárne vo Svidníku (predtým to bol Stropkov) a to každý 
štvrtok s odchodom o 14 00 hod od CVČ (je potrebné prihlásiť 
sa v CVČ vždy do utorka). Pre záujemcov o hokejové zápasy je 
tiež pravidelne organizovaná  návšteva v Košiciach. 

V oblasti kultúry sme usporiadali návštevu divadelného 
predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach (chceme  striedať 
ŠD s DJZ Prešov podľa ponuky predstavení a záujmu 
verejnosti). 

Žiaci si prišli  na svoje aj vo vedomostných súťažiach (na PC 
a Oslobodenie mesta - o tejto akcii je samostatný článok na 
inom mieste).  

Nový sneh a vracajúca sa zima nás lákajú na lyže a do bielej 
prírody, a tak sme vo februári  pripravili aj takéto podujatia. 
Informácie o nich a foto z tých, čo boli,  nájdete na stránkach  
CVČ. 

∗∗∗∗∗  hs   ∗∗∗∗∗ 
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Víťazi – rodina Juhasová               Foto: Eva Michalková 
 
 
 
 
 

   Veľká radosť zavládla v MINI  ZOO v Centre voľného času 
v Giarltovciach. Vo štvrtok večer 27. januára   tam prišli na 
svet dve ovečky. 

 „Otec jahniatok pochádza zo stropkovskej ZOO a  aj keď 
jahniatka prišli na svet do tuhej zimy, darí sa im veľmi dobre,“ 
poznamenal riaditeľ  CVČ Ján Vook. 

 Ovečky sa už smelo prechádzajú po areáli Mini Zoo a 
svojím výzorom pútajú pozornosť návštevníkov. Sú totiž celé 
čierne, len na hlávkach majú biele hviezdičky. Jediné, čo im 
chýba, sú mená. Ak máte nejaké zaujímavé návrhy, milí 
čitatelia,  pošlite  ich zamestnancom CVČ. 

   Tešíme sa, že MINI ZOO sa rozrastá a želáme najmladším 
prírastkom, nech rastú pre potešenie všetkých nás! 

 
∗∗∗∗∗  /r/  ∗∗∗∗∗ 
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Milučkým ovečkám sa tešia hlavne deti. 
            Foto: M. Osifová 

 
 
 
 
 
 
 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach v roku 2010 
spracoval projekt pod názvom „Našimi očami cez okno do 
sveta“, prostredníctvom ktorého sa uchádzal o finančnú 
podporu Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. 

Obsahovou náplňou projektu podporeného finančnou 
čiastkou 3 935 €, bola realizácia kurzu v oblasti získavania 
elementárnej počítačovej gramotnosti klientov DSS s využitím 
štyroch nových počítačov a interaktívnej tabule, ktoré boli 
kúpené vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovak 
Telekom pri Nadácii Intenda, v rámci programu Podpora 
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

Samotná realizácia projektu prebiehala v mesiacoch 
september až december 2010. Nové počítače boli umiestnené  
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do novozriadenej počítačovej miestnosti pre klientov. Na nových 
počítačoch, navyše s pripojením na internet, bolo možné začať 
realizáciu projektu. Pred jeho spustením bol spracovaný 
podrobný harmonogram obsahujúci jednotlivé aktivity a ich 
postupnosť. Kurz v oblasti elementárnej počítačovej 
gramotnosti viedol lektor Pavol Tchurík, ktorý bol ochotný 
pomôcť aj mimo kurzu. 

Cieľovou skupinou projektu bolo 19 klientov s mentálnym 
postihnutím, čo bolo viac ako predpokladaných 15 klientov, 
s ktorými sa rátalo pred začatím  projektu. Niektorí z nich už 
mali nejaké skúsenosti s počítačmi, ostatní sa s prácou 
s počítačom začali oboznamovať až teraz. Preto s veľkým 
záujmom privítali možnosť navštevovať kurz, vyskúšať si svoje 
schopnosti a niečo sa naučiť. Počas kurzu bolo umožnené 
všetkým klientom, ktorí prejavili záujem, aby prišli a tak sa 
niekedy stávalo, že sedeli aj dvaja, traja pri jednom počítači 
a pracovali spoločne.  

Účastníci projektu tak mohli aplikovať získané schopnosti 
a zručnosti prostredníctvom počítačových hier, spoznať ich 
pravidlá. Zaujímavá bola súťaž v PC hrách, kde zvíťazili 
najlepší. Najzaujímavejšou aktivitou  bola práca s interaktívnou 
tabuľou. Nielen klienti ale aj zamestnanci absolvovali 
zaškolenie na jej používanie.  

Na záver realizácie projektu sa konalo slávnostné posedenie 
s pohostením a programom v počítačovej miestnosti. Klienti si 
mali možnosť prezrieť prezentáciu prác, ktoré vytvorili počas 
kurzu. Ich práce posúdila trojčlenná porota a odmenila 
vecnými cenami. Najlepšie budú zverejnené na webovej stránke 
zariadenia. 

Záujem klientov o prácu s počítačom bol väčší, ako sa 
predpokladalo. Klienti sa mnoho naučili a majú záujem 
i naďalej navštevovať počítačový krúžok a učiť sa. Okrem toho, 
že mali možnosť vyplniť svoj voľný čas, im projekt  priniesol aj 
veľa pozitívnych výsledkov: 

- zlepšila sa motorika rúk písaním na klávesnici 
a používaním počítačovej myši, 

- zlepšili sa vzťahy a vzájomná komunikácia medzi klientmi 
pri spoločnej práci, 

- zlepšilo sa ich sebavedomie, pocit, že niečo dokážu 
a pozitívne psychické naladenie,  
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- rozvíjali svoju kreativitu a samostatnosť, 
- práca s internetom poskytla možnosť dostať sa k rôznym 

informáciám a k zábave. 
 
V budúcnosti našou snahou bude i naďalej vyvíjať 

maximálne úsilie o to, aby sa klienti mohli zdokonaľovať 
v nadobudnutých zručnostiach, aby sme im zlepšovali 
podmienky a oni tak mohli komunikovať so svetom 
prostredníctvom internetu a plnohodnotne využívať svoj voľný 
čas. 

Na záver možno konštatovať, že stanovené ciele projektu 
sme dosiahli a tým urobili prvý krok k počítačovej gramotnosti 
klientov. Svoje schopnosti a zručnosti budú naďalej rozvíjať 
a zdokonaľovať v rámci počítačového krúžku, a aj to svedčí o 
udržateľnosti tohto projektu. 

 
Zuzana Jurčová 
DSS Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klienti DSS pri práci s počítačmi        Foto: autor 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
21 

 
 
 
 

Vo štvrtok 20. januára 
2011 sa v budove Gymnázia 
Giraltovce  konalo okresné 
kolo Šalianskeho Maťka 
2011. Je to celoslovenská 
súťaž v prednese sloven-
ských povestí. Vznikla na 
počesť J.C. Hronského, ktorý 
je autorom tohto literárneho 
žánru. V roku 2011 je to už 
18. ročník tejto súťaže. 

Pozvanie do súťaže prijalo 
19 recitátorov z 9-tich škôl 
svidníckeho regiónu, ktorí sa 
predviedli v troch kategó-
riách. Na súťaži sa stretli 
recitátori s pedagógmi, ktorí 
sa im v tejto oblasti venujú, 

aby svojím prednesom prezentovali  krásu  slovenských 
povestí. Kultúru jazykového prejavu a úroveň umeleckého 
prednesu hodnotila odborná porota v zložení -  predsedníčka 
bola  Marta Lehetová a  členovia boli Aulélia Prazňáková 
a Helena Petríková. 

Skôr, ako si víťazi odniesli ocenenia, predsedníčka poroty 
sa poďakovala všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, zvlášť 
pedagógom za ich snahu venovať sa recitácii detí. Povzbudila 
ich slovami, že deti, ktoré tu recitovali, sú veľmi talentované 
a zaslúžia si ich pozornosť aj čas. Poskytla pedagógom 
a recitátorom niekoľko rád, ako zdokonaliť kultúru reči detí, 
ako ich viesť k poznávaniu umeleckých 
textov a literatúry vôbec, aj ako cibriť 
u detí estetický vkus. Veríme, že si 
každý odniesol príjemný estetický 
zážitok a chuť  opäť sa stretnúť o rok 
pri prednese povestí. Tým, ktorí nás 
budú reprezentovať v krajskom kole, 
prajeme veľa úspechov. 
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Výsledky okresného kola súťaže Šaliansky Maťko 2011 
 
1. kat.:  1. miesto:  Anastázia Bobaková 

 
Čestné uznanie:  Noe Štekláč 

Patrícia Facáková 
Dávid Janovič 
Gabriela Krempaská 

2. kat.:  1. miesto:  Kristína Kačmárová 
                2. miesto:  Alexandra Brajová 
                3. miesto:  Agáta Suváková 
3. kat.:    1. miesto:  Viktória Dzurjuvová 

                2. miesto:  Timea Harvilová 
                3. miesto:  Jozef Košč 
                                 Viktória Mikitková 
 

Marta Lehetová, 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladý recitátor pred odbornou porotou       Foto: autor 
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Trojkráľový sviatok pred desiatimi rokmi otvoril pre evanjelikov 

a. v. v Železníku dvere nového svätostánku. Železnícka filiálka patrí 
do farnosti Giraltovce. V tomto roku, 6. januára,  pri 10. výročí 
zorganizovali veriaci na čele s farárom Jozefom Juhazym oslavu 
posvätenia chrámu. Zúčastnil sa na nej aj biskup Východného 
dištriktu ECAV Slavomír Sabol. Na Službách Božích sa prítomným 
prihovoril v kázni. Atmosféru podujatia svojou prítomnosťou 
umocnili zborový farár Jozef Juhazy, kňazi Ondrej Koč z Prešova, 
Mária Juhasová (rodáčka zo Železníka) z Kladzian a Jana Ďuranová 
z Chmeľova. 

Zo zápisov o výstavbe kostola z pera Heleny Homulkovej zo 
Železníka sa dozvedáme,  že základný kameň v auguste 1997 
posvätil senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) Boris Mišina. 
Autorom  projektu je žilinský architekt Tomáš Miroslav Niňaj, ktorý 
ho vypracoval bez nároku na odmenu a dielo sa stalo dokonca jeho 
srdcovou záležitosťou.  

Základy   vykopali a vybetónovali  týždeň pred Veľkou nocou  
v roku 1998. Práce organizovali súčasný kostolník Ján Homulka 
a kurátor Ondrej Juriš. Hrubú stavbu ukončili ešte v tom istom 
roku. Na jar 1999 dobudovali vežu a v  nasledujúcom roku 
nainštalovali do veže dva nové zvony. Zvony pomenovali  - väčší Dr. 
Martin Luther a menší Filip Melanchton – menami významných 
mužov reformácie v 16. storočí. Prvýkrát zvony zazvonili na prelome 
tisícročí, teda rokov 2000 a 2001. Interiér kostola zariadili pred 
Vianocami v roku 2000. Na chór osadili srdce chrámu – 
dvojmanuálový elektronický organ s pedálom. 

Vo sviatok Zjavenia Pána mudrcom (Troch kráľov), 6. januára 
2001  novučičký chrám posvätil biskup Západného dištriktu ECAV 
Ivan Osuský. Pred desiatimi rokmi sa na vysviacke zúčastnili aj 
senior ŠZS Slavomír Gallo, zborový farár J. Juhazy, 18 kňazov 
a okolo 1200 veriacich.   

Na oslavách desaťročnice vysviacky sa zúčastnilo už o niečo 
menej kňazov aj veriacich, ale toto hodnotu diela neznižuje. 
Naopak, poďakovanie tvorcom diela, darcom milodarov z celého 
východného Slovenska vo výške necelých 650 tisíc korún, pretrváva 
v srdciach a mysliach železníckych evanjelikov. 

 
∗∗∗∗∗  (ef)  ∗∗∗∗∗ 
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Kostol v Železníku slúži 

veriacim už 10 rokov. 
Vybudovali ho svojpomocne a 
z príspevkov evanjelikov, ale aj 
kresťanov iných vierovyznaní 
takmer z celého východného 
Slovenska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umelecká vitráž dotvára interiér kostola za oltárnou časťou. Patrí medzi 

najcennejšie prvky vnútornej výzdoby.     Foto: Ľubomír Homulka 
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Fotografovanie je 
koníček, ktorému sa od 
roku 2004 venuje 
Ladislav Lukáč.  Svoj 
talent sa rozhodol pred-
viesť aj knižne.  Na 34-
och stranách  nájdete 
zábery z futbalu, volej-
balu, motokrosu a aj 
hokeja. Množstvo ďal-
ších fotografií od p. 
Lukáča, zachytávajú-
cich nielen šport, ale aj 
iné podujatia,  si mô-
žete prezrieť na jeho 
webovej stránke 
www.picasaweb.google.

com/lacko62 
          
 
 

Foto a text: Mária Osifová 
 

 
 
 
Úprimnosť je vlastnosť, ktorá človeka vnútorne posúva vyššie, 

posúva obec aj celú spoločnosť. Úprimnosť je čistá cesta, pravá tvár 
života a tú sme mohli plne precítiť na premietaní filmu Osadné 
v zasadačke nášho mestského úradu v pondelok 24. januára 2011.  
Vo filme účinkujú   prostí ľudia, obyvatelia  dediny Osadné. Z nich 
sa stali hlavné postavy tohto filmu, žili si svoj každodenný život, 
ibaže bola pri tom kamera. Boli to herci z ľudu, ale na nič sa 
nehrali, robili presne to, čo už po dlhé roky predtým ich otcovia 
a matky a oni to prebrali ako prirodzený spôsob života. Presvedčili 
svojou úprimnosťou a  prostotou žitia. Zaujalo ma to a iba potvrdilo 
moje presvedčenie, že život sa má žiť priamo a čestne. Hovoriť 
pravdu, priznať si chybu, iba tak sa môžeme každé ráno životu 
smelo pozrieť do očí. Takto úprimne bez zbytočných príkras natočili 

http://www.picasaweb.google
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tvorcovia tento film. A veru zaujali! Na prestížnom filmovom festivale 
v Karlových Varoch získali prvé miesto. Takýto úspech nečakali, ale 
určite teší a zohrieva ich srdcia. Bez pozlátka, úprimne postupovali 
tvorcovia pri natáčaní  filmu Osadné a uznanie prišlo. 

    
∗∗∗∗∗  Anna Mitaľová 

 
 
 
2.2.2011   –  Výstavka DSS 
25.2.2011  – Fašiangové posedenie pre členov ZPCCH 

a dôchodcov z Poľska 
 
 
 
 
 
 
 

Zo Spravodajca č. 1/ 2011 uvádzame správne 
informácie z článku Ustanovujúce mestské 
zastupiteľstvo str.2 - Lucia Imreová (SDKÚ – DS). 
Správne znenie poslednej vety na str. 2 - Za tento 
návrh bolo 8 poslancov, dvaja sa zdržali a jeden bol 
proti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVČ Giraltovce pozýva deti i širokú verejnosť na 
prezentačnú výstavu výtvarných prác žiakov základných 
škôl, ktorí sa zapojili do súťaže „Maľované Vianoce“. 
Výstava sa koná v galérii CVČ od 7. 2. 2011 a potrvá do 
konca mesiaca. 

 
∗∗∗∗∗  (tb)  ∗∗∗∗∗ 
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Keď nakuknete susedom do záhradky 

uvidíte, že sa zloženie pestovanej 
zeleniny rokmi postupne mení. V jednej 
chýba 20 hlávok kapusty, v druhej už 
nepestujú karfiol alebo neskorú mrkvu. 

Celoročná dostupnosť zeleniny 
v obchodoch mení naše návyky 
a niektoré donedávna tradičné plodiny 
vychádzajú z módy. A predsa je zelenina, ktorú nájdete takmer 
v každej záhradke – rajčiaky. Ich plody sú síce na pultoch 
obchodoch počas celého roku, každý záhradkár sa ale teší na tie 
svoje čerstvé, lahodné, dozreté priamo pred očami. Odroda Šejk si 
miesto vo vašom záhone zaslúži. Obsahuje vysoký obsah červeného 
farbiva lykopén, ktoré je silný antioxidant. Pretlaky zo Šejku sú na 
úrovni lieku, ale bez doplatku. Lykopén  sa nachádza aj v melónoch 
i červených grapefruitoch.  Ďalšia odroda Parto nepraská a dlho 
vydrží skladom. Torino  rýchlo rastie, aj v horších podmienkach, 
Bejbino vyniká mimoriadnou chuťou a výraznou arómou. Má 
strapce s plodmi veľkosti 2-3cm. 

Rezom upravujeme koruny jabloní a hrušiek, omladzujeme staré, 
ale doteraz zdravé stromy nevhodných odrôd. 

- Pre lepšie využitie zimnej vlahy na konci zimy môžeme 
odporučiť hnojenie priemyselnými hnojivami na roztápajúci sneh. 

- Po hnojení maštaľným hnojom v jeseni vynecháme na jar  
hnojenie dusíkom. 

- Keď sme nepoužili organické hnojenie, rozhodíme kompost  
na povrch pôdy, alebo ho plytko zapravíme do pôdy pod koruny 
stromov. 

- Chránime kmene vyšších tvarov stromov pred mrazovými 
doskami (sú spôsobené prudkými teplotnými rozdielmi). 

- Na náter  kmeňov sa osvedčilo vápenné mlieko. 
- V domácnosti môžeme stále urýchľovať žeruchu, pažítku, 

petržlen vňaťový. 
- Je čas, aby sme odkúpili osivo, hnojivá a prostriedky na 

ochranu rastlín. 
- Dokončujeme údržbu a opravu náradia a technicky, 

skleníkov, fóliovníkov a parenísk. 
- Zakladáme teplé parenisko. Ku koncu mesiaca môžeme 

začať s výsevom zeleniny, ak je parenisko izolované zvrchu aj na 
bočných stenách. 

∗∗∗∗∗  Ľubomír Krupa 
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Lukáša Taliana 
Vilmu Juhasovú 
Sandru Lelákovú 
Máriu Kurejovu 
Martinu Švrčkovú 
 
 
 
 
 
Mária Rezáková  - 80      Marie Mašlejová   - 55 
Margita Chromá  - 75      Marta Onuferová  - 55 
Juraj Pališín   - 70      Miroslav Dvorský  - 50 
Štefan Koreň   - 65      Tomáš Kovalčík   - 50 
Emil Poloha   - 60      Ján Roguľa    - 50 
Tomáš Pastirčák  - 60      Jozef Jackanin  - 50 
Mária Tkáčová  - 60      Anna Kmecová   - 50 
Juraj Juhás   - 55      Božena Kurečajová  - 50 
Milan Kočiš    - 55      Hana Klémová   - 50 
 
 
 

 
 
 

František Stachura   -   Mária Hliboká 
Raslavice         Giraltovce 

 
Miroslav Tarča   -   Ľudmila Dzurišová 

  Habura             Giraltovce 
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P.č.  Meno     Rok narodenia  Dátum úmrtia 
1. Milan Vaľany    1953     7.1.2010 
2. Milan Bališčak    1940     8.1.2010 
3. Anna Rybáriková    1928     15.1.2010 
4. Juraj Kandráč     1929     7.2.2010 
5. Andrej Bajcura     1935     17.2.2010 
6. Ján Bencúr      1940     8.3.2010 
7. Štefan Čepa      1940     30.3.2010 
8. Ján Mihalčík     1947     6.4.2010 
9. Štefan Szabari    1983     14.4.2010 
10. František Gdovin    1952     26.4.2010 
11. Ernest Bužo     1938     13.6.2010 
12. Alžbeta Končarová   1944     2.8.2010 
13. Rudolf Harčarik    1953     18.8.2010 
14. Anna Hajdová    1949     19.8.2010 
15. Jozef Zorský     1956     28.8.2010 
16. Mária Hliboká    1931     30.8.2010 
17. Alfonz Fatľa     1961     29.9.2010 
18. Milan Švač     1959     27.10.2010 
19. Stanislav Steranka  1977     7.11.2010 
20. Božena Kurečajová   1937     4.12.2010 
21. Anna Cibuľková    1927     13.12.2010 
22. Bartolomej Katriňak  1940     23.12.2010   
 
 
  
 

Pohyb obyvateľov v roku 2010 
 

Stav 
k 1.1. 
2010 Narodenie Úmrtie Prisťahovanie Odsťahovanie 

Stav 
k 31.12. 

2010 

4101 45 22 47 57 4114 
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Vo februári vstúpi do radov sedemdesiatnikov Juraj PALIŠIN. 
Tento bývalý výborný futbalista sa zaradil medzi významné 
osobnosti giraltovského futbalu. S futbalom začal ako dorastenec  
počas stredoškolského štúdia v Prešove spolu s Jurajom 
Janoščinom. Prešiel aj dorastom Stropkova a po krátkom pôsobení 
v Karvinej hral ako vojak za Duklu Přaslavice. V rokoch l962 a 1963 
hral v Stropkove a Svidníku, o rok neskôr prestúpil do Giraltoviec, 
kde sa aj usadil. A to bolo pre futbal v Giraltovciach veľké šťastie. 
Juraj sa hneď zaradil medzi opory mužstva v I.A triede, v ktorom 
hral do roku 1972. 

Juraj  Pališin bol skvelý obranca, tvrdý a nekompromisný, ale 
zároveň aj technicky veľmi dobre vybaveným futbalistom. Cesta 
súperových útočníkov cez neho neviedla, bol pre nich doslova 
konečnou stanicou. Veľmi rád 
spomína na trénerov J. Ličáka a J. 
Štrusa, ale nezabúda na spoluhráčov 
E. Matiho, T. Končára a M. 
Harčaríka. To, že si mohol zahrať 
v jednom mužstve s Františkom „ 
Bimbom“ Vojtekom, je pre neho 
nezabudnuteľným zážitkom.  

Juraj je  veľkým fanúšikom MFK 
Slovan a dobré výsledky ho vždy 
potešia a na giraltovský štadión si 
vždy rád nájde cestu. 
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Juraj Pališin v  strede horného radu. Sezóna 1967/68. Zápas Giraltovce – 

Kráľovský Chlmec.                            Foto archív 
 
 
 
 
V prvých februárových dňoch oslávi päťdesiatku Miroslav DVORSKÝ. 

Už ako malému chlapcovi mu futbal doslova učaroval a spolu s rovesníkmi 
naháňal „ koženú“ na Fučíkovej ulici. V neľútostných zápasoch sa vždy 
postavil medzi tri žrde. Ako brankár začal v žiackom tíme Slávia MDPaM 
a potom v doraste  Slovana, kam prišiel zo Železníka zásluhou P. 
Farského. Zaujímavá bola jeho prezývka – Ředina. Málokto v Giraltovciach 
vie, že tak sa volal legendárny brankár Bohemiansu Praha. Miro však 
v tomto veku udivoval aj tým, že z futbalovej problematiky vedel takmer 
všetko. Bol doslova hrajúcou futbalovou encyklopédiou. Významnou v jeho 
futbalovom živote bola aj skutočnosť, že sa dostal aj do osobnosťami 
nabitého A mužstva a odchytal celé zápasy proti  Rožňave, Jelšave, Čani, 
Starej Ľubovni a Strážskemu. V roku  1982 bol pri postupe do II.SNL. 
Známy je jeho vzťah k mládežníckemu futbalu. Pôsobil tu ako tréner  
a vedúci mužstva v II. lige. Jeho funkcionárska kariéra pokračovala v roku 
1998, keď sa stal tajomníkom MFK Slovan a neskôr aj hospodárom klubu. 
Patrí medzi kľúčových funkcionárov futbalového klubu a obe funkcie 
vykonáva aj v súčasnosti. 

Tak, živió, Ďuri a Miro! Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a samozrejme 
radosti z úspechov všetkých kategórií MFK Slovan Giraltovce. 

∗∗∗∗∗  Miroslav Deutsch 
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Miroslav Dvorský v dolnom rade prvý z prava. Sezóna 1981/82. 

Postupový zápas do druhej SNL Spoje Košice – Slovan Giraltovce 
 
 
 
Futbalové mužstvá na celom Slovensku sa začali pripravovať na 

jarnú časť. Fanúšikov zaujíma dianie vo futbalových kluboch od 
elitnej súťaže až po okresné majstrovstvá. Priaznivci MFK Slovan 
Giraltovce určite netrpezlivo čakajú na informácie z kuchyne 
účastníka najvyššej regionálnej súťaže. Tie nám ochotne poskytol 
manažér klubu Jozef Mati ml.: „Treťoligové mužstvo dospelých 
začalo so zimnou prípravou 8, januára. Hráči budú trénovať 
v domácich podmienkach v areáli futbalového štadióna a na ihrisku 
s umelou trávou pri ZŠ v Giraltovciach. Na konci februára sa počíta 
s krátkym sústredením vo Vysokých Tatrách so spestrením 
náročnej prípravy. Mužstvo doteraz odohralo dva prípravné zápasy 
v Stropkove. Najprv podľahlo ligovému dorastu 2:3 ( góly P. Roba 
a P. Cauner ) a o týždeň neskôr prehralo s treťoligovou Teslou 0:3. 
Vo februári pribudnú zápasy: 5.2. Kračúnovce, 6.2 Kľušov, 12.2 
Prešov B a 19.2 Bardejovská Nová Ves. Zápasy sa uskutočnia na 
ihriskách s umelou trávou v Bardejove resp. Prešove. V kádri 
nenastali veľké zmeny. Odišli Džubara do Sabinova a Biľ do 
Ľubotíc, naopak, prísť by mal Gdovin z Bystrého. Hľadáme ešte 
vhodné typy na post stredného obrancu a stredného záložníka. 
Prípadný pohyb spresníme začiatkom marca, pretože súťaž sa 
začína 20.marca .“            ∗∗∗∗∗ ( md ) 
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Foto: Mária Osifová, archív 
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Pravoslávna  bohoslovecká fakulta PU v Prešove 
v spolupráci  s 

Bratstvom pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS 
a Domovom sociálnych služieb v Giraltovciach 

 
Vás srdečne pozýva 

na otvorenie výstavy fotografií s názvom 
 

„Naši priatelia z DSS v Giraltovciach“, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ktorá sa uskutoční 
dňa 2. februára 2011 o 13.00 hod. 

 
v priestoroch Mestského úradu v Giraltovciach, 

Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 
 
 

Mgr. Slávka Vojčeková 
riaditeľka domova sociálnych služieb 

 
Prosím spresnite svoju účasť do 31. januára 2011 na t. č. 

054/7322555 alebo jurcova@dssgiraltovce.sk  Kontaktná osoba: 
Mgr. Zuzana Jurčová 

mailto:jurcova@dssgiraltovce.sk
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Vajnorská 1, 83104 Bratislava, Tel/Fax: (02) 50240303  
E-mail: sekretariat@nrozp.sk; www.nrozp.sk 

 
Putovná výstava fotografií súťaže Bariéry 2010 

„očami ľudí so zdravotným postihnutím“. 
 

Svidník  24. január – 4. február 2011  
Giraltovce 7. február – 18. február 2011 

 
Občianske združenie Národná rada občanov so zdravotným 

postihnutím v SR organizovalo 3. ročník fotografickej súťaže Bariéry 
očami ľudí so zdravotným postihnutím. Do on-line fotografickej 
súťaže Bariéry 2010, ktorá prebiehala na internetovej stránke 
www.nrozp-bariery.sk sa prihlásilo 84 súťažných fotografií. Súťaž 
vyvrcholila výstavou 50 najlepších fotografií v decembri 2010 
v galérií Barbakan v Bratislave.  Expozíciu videlo množstvo 
návštevníkov so zdravotným postihnutím aj bez postihnutia. 
Úspešnosť tejto výstavy motivovala organizátorov k naplánovaniu 
putovnej výstavy v niekoľkých mestách po celom Slovensku.  

Prvá putovná výstava sa uskutoční  vo vestibule MÚ vo 
Svidníku od 24. januára 2011 do 4. februára 2011 a následne od 
7. januára 2011 do 18. 2. 2011 bude sprístupnená v Galérii CVČ 
Giraltovce. Výstava sa koná pod záštitou mesta Svidník a CVČ 
Giraltovce.   

Projekt Bariéry prekročil hranice pôvodného zámeru zobrazenia 
fyzických bariér, ktoré najčastejšie sužujú ľudí so zdravotným 
postihnutím. Svedčia o tom fotografie z minuloročných súťaží, do 
ktorých sa zapojili aj fotografie zobrazujúce postihnutie, ktoré 
možno nie je navonok viditeľné, ale prostredníkom fotografie 
vyjadruje každodenne prekážky ľudí s mentálnym, duševným, 
sluchovým, zrakovým postihnutím prípadne chronickým ochorením. 
Zaujímavé boli najmä fotografie zobrazujúce komunikačné prekážky 
ľudí so sluchovým a mentálnym postihnutím. Sme veľmi radi, že 
tretí ročník súťaže nie je iba miestom vyjadrovania sťažností 
a nedostatkov, ale vytvára miesto pre príklady dobrej praxe, ako to 
môže fungovať.   Srdečne vás všetkých pozývame na výstavu 
a prajeme vám príjemný umelecký zážitok.  

Anna Reháková, Michaela Hirčková - NROZP v SR 

mailto:sekretariat@nrozp.sk;
http://www.nrozp.sk
http://www.nrozp-bariery.sk
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