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Ročné obdobia sú rozmanité, ale každé je 
osobité a má svoje príznačné čaro. Jar, 

leto, jeseň a zima sa opakujú 
s pravidelnou presnosťou v nemennom 
kolobehu prírody. Jeseň je obdobie, 

ktoré nastupuje po lete, stromy 
pomaličky tratia sýtu zeleň a dostávajú šedší nádych. Ani človek  
v jeseni života už tak neiskrí sviežosťou a energiou, čosi z toho už 
nenávratne daroval životu. Umenie starnúť sa rovná umeniu žiť, kto 
vie žiť,  aj jeho jeseň života bude osvetľovaná pokojnými slnečnými 
lúčmi.  

Starnutie patrí k životu, je to jav starý ako ľudstvo samé. 
Súčasná gerontológia, veda, ktorá skúma objektívne prejavy 
a príčiny starnutia, si kladie za cieľ predĺženie ľudského veku. Jej 
cieľom je pridať roky životu a život rokom. V poslednom období 
ľudstvo viditeľne omladlo, vek aktívneho ľudského života sa 
predlžuje. Keby sme sa väčšej skupiny ľudí opýtali, koľkí sa cítia 
starými, asi by sa zdvihlo len neveľa rúk. Málokto považuje sám 
seba za starého. Veď  denne vídam vlastnú tvár v zrkadle, som 
presne taký, aký som vždy býval... Tak akosi uvažuje väčšina z nás, 
ale pomaly starneme všetci, deň za dňom nám ukrajuje z našej 
mladosti a krásy. A tak je to správne, tak to má byť, o to viac čiarok 
nám namaľuje život na tvár, to viac dobroty a nehy má vkročiť do 
nášho srdca. Lebo život nám prináša množstvo zmien a nečakaných 
prekvapení, v ktorých sa treba osvedčiť. Veľakrát máme dokázať, že 
sme ľudia, že čas svojho života sme nepremeškali, ale otvorili sme 
dvere dobru a ľudskosti. Prešli sme školou života a naučili sme sa  
prijať aj zlé obdobia  pokojne a s pokorou. Nie je to ľahké, ale o tom 
je život človeka, žiť dôstojne, byť vzorom pre svoje deti a vnúčatá. 
Tie na nás dennodenne  hľadia, pozorujú nás a učia sa od nás. 
Presne snímajú náš život, vedia všetky slová, ktoré  často 
vyslovujeme a budú si pamätať aj našu tvár a jej výraz v týchto 
okamihoch. Zapamätajú si všetko dobré, ale do pamäti sa im vryjú 
aj tie situácie a neblahé okamihy, keď sme sa nezachovali, ako 
treba. Vštepia si ich hlboko do svojho vnútra a vo vhodnej chvíli ich 
použijú vo vlastnom živote. Nebuďme preto prekvapení, opakujú len 
to, čo sa naučili od nás. Tak žime príkladne, buďme dobrými 
a láskavými rodičmi, milujme vnúčatá a tešme sa im.     V jeseni 
života už tak slnko nepáli, ale o to viac má rodinu hriať vzájomná 
láska a ohľaduplnosť. V tom je čaro jesene života,  byť studňou 
životnej múdrostí, z ktorej môžu naši blízki načierať. Či si  to už 
uvedomujeme alebo nie, my, rodičia a starí rodičia nesieme 
pochodeň života. Na našich pleciach je zodpovednosť za  rodinu, za 
deti, za  blízkych. Kľúč k  životu máme každý vo vlastných rukách, 
tak odomykajme tie správne dvierka do zakutí vlastnej duše, aby 
naša jeseň života bola pokojná a bezoblačná. 

 Anna  Mitaľová 
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Na 13. zasadnutí sa 24. septembra tohto roku zišli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Schválili zmenu 
dodatku k VZN č. 43/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
a úhradách za poskytované sociálne služby. Zmenou boli 
upravené poplatky za poskytované sociálne služby. 
K informácii o monitorovacej správe o programovom rozpočte 
mesta na tento rok k 30. 06. 2012 prijali uznesenie, aby         
z  rozpočtu mesta neboli čerpané prostriedky  mimo pláno-
vaných financií.  Schválili úpravu rozpočtu znížením výdavkov 
na podpoložke 0660 v celkovej sume takmer 38 900 eur 
a zvýšením výdavkov na ďalších podpoložkách v celkovej 
sume takmer 19 a pol tisíca eur. Prerokovali aj správu 
o výsledku kontroly efektívnosti vkladov majetku obcí do 
obchodných spoločností v meste, ktorú vykonal NKÚ SR. Aj 
keď v správe neboli uvedené závažné pochybenia, schválili 
poslanci  opatrenia na odstránenie nedostatkov. V návrhu 
VZN číslo 45/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta sa schválili  zmeny v minimálnych cenách 
nájmu za nebytové priestory. Poslanci schválili aj navrhované 
zmeny vo VZN číslo 19/2004, ktorými sa upravujú podmienky 
na nakladanie, zber, prepravu a zneškodňovanie komunál-
neho odpadu  a drobného stavebného odpadu na území 
Giraltovce. Poslanci prerokovali a schválili niekoľko prevodov 
a predajov majetku mesta. Dôležitým bodom rokovania 13. 
MsZ bolo schválenie  návrhu kúpnej zmluvy medzi mestom 
Giraltovce ako kupujúcim a spoločnosťou Giratherm, s.r.o. 
ako predávajúcim. Predmetom uvedenej zmluvy je majetok - 
stavba II. etapy tepelného hospodárstva v meste Giraltovce. 
Prerokovaný  a schválený bol aj návrh VZN číslo 44/2012 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta. Program 
rokovania MsZ vyvrcholil pravidelnými  interpeláciami  
a diskusiou, v rámci ktorých sa hovorilo o riešení rôznych 
problémov v meste. 

 
 

                                        František Džalai 
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1. Mestská polícia prostredníctvom firmy Hunter vykonala 1. júla 2012 odchyt 
zabehnutých a túlavých psov na území mesta. Odchytený pes bol  umiestnený 
v ochrannej karanténe. 

2. Poškodenie kvetinových záhonov mestskej zelene v noci zo 4. júla na 5. júla 
2012 MsP polícia preveruje ako priestupok proti majetku. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

3. V utorok 10. júla 2012 Mestská polícia prijala oznámenie vo veci priestupku proti 
majetku, a to poškodzovania zariadenia budovy. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

4. Za neoprávnený záber verejného priestranstva bol uložením blokovej pokuty   
na mieste 14. júla 2012 postihnutý vodič motorového vozidla. 

5. Hliadka MsP vybavila 16. júla 2012  dohováraním F.K. z Giraltoviec                  
za porušenie VZN mesta Giraltovce č. 20/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov. 

6. Oznámenie o poškodení okenných tabúľ na svojej budove prijala MsP 25. júla 
2012. Vec bola postúpená OO PZ v Giraltovciach z dôvodu vecnej príslušnosti 
pre výšku spôsobenej škody. 

7. Porušenie právnych predpisov S.J. z Giraltoviec  o podmienkach držania psov 
vybavila s prihliadnutím na okolnosti hliadka MsP dohováraním na mieste. 

8. Neoprávnený záber verejného priestranstva nedisciplinovanými vodičmi 
vybavila hliadka MsP 10. augusta 2012 na mieste v blokovom konaní celkom 
v dvoch prípadoch. 

9. Rušenie nočného pokoja v obytnom dome G.E z Giraltoviec hliadka MsP 
vybavila na mieste napomenutím s poučením o ďalšom postupe pri opa-
kovanom porušení zákona. 

10. Neznámy páchateľ ukradol v Parku mieru zvodovú plechovú rúru z budovy 
starej sály na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu preverovania. 

11. Rušenie nočného pokoja M.K. z Giraltoviec v Parku mieru 22. augusta 2012 
hliadka MsP vyriešila dohovorením s prihliadnutím na vek osoby a skutočnosť, 
že nebola pod vplyvom alkoholu. 

12. Dňa 22. augusta MsP v spolupráci s firmou Hunter vykonala odchyt 
zabehnutých a túlavých psov na území mesta. Odchytené a následne 
umiestnené v ochrannej karanténe boli celkom dva psy.  

13. V skorých ranných hodinách  26. augusta 2012 hliadka MsP na autobusovom 
nástupišti riešila napomínaním rušenie nočného pokoja  v štyroch prípadoch. 

14. Znečisťovanie verejného priestranstva rozhadzovaní komunálneho odpadu 
z veľkoobjemového kontajnera v Parku mieru maloletými deťmi hliadka MsP 
vyriešila prostredníctvom ich zákonných zástupcov z dôvodu neprípustnosti 
postihu za priestupok, čo nevylučovalo postih zo strany rodičov.  

Ondrej Cina 
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 septembrové počasie malo prívlastok letné? Teploty sa 
šplhali až do výšky 25°C, ktoré sa považujú za letné, avšak 
záhradkárov potrápilo aj dosť suché počasie. Troška dažďa 
nám bolo dopriate pred koncom mesiaca. Jeseň je už tu 
a ako hovorí pranostika:   Začiatok októbra hoci pekný 
býva, predsa v druhej polovici severák podúva. 

 sme sa zapojili do súťaže o nové detské ihrisko od Orifla-
me? Poradkyne z tejto firmy sa 14. septembra snažili 
v našom meste vyzbierať čo najviac podpisov. Víťazmi 
súťaže sa stanú tri mestá, ktoré vo svojej kategórii 
vyzbierajú najviac podpisov v pomere k počtu obyvateľov 
a výstavba nového ihriska prebehne na jar 2013. 

 sa pripravuje dokumentácia k výstavbe vodovodu 
a kanalizácie s vlastnou čističkou odpadových vôd 
v miestnej časti Francovce? Výstavba by sa mala začať 
v roku 2013. 

 na  uliciach Kukučínova a Hviezdoslavova boli pred pre-
chodmi pre  chodcov osadené spomaľovacie prahy – 
retardéry? 

 do celoslovenského štrajku učiteľov a školských 
pracovníkov  13. septembra 2012  sa  zapojili aj 
pedagógovia a pracovníci všetkých škôl v Giraltovciach?  
Brány  škôl ostali zatvorené.  Na nich boli zverejnené 
oznámenia o štrajku a plagátiky s požiadavkami 
štrajkujúcich. V ZŠ na Budovateľskej ulici sa pedagógovia 
stretli pred školou a vypočuli si vyhlásenie školských 
odborárov, ktorého obsahom boli požiadavky za ktoré 
štrajkujú. Prítomných učiteľov s nim zoznámila 
predstaviteľka školských odborov na tejto škole, učiteľka 
Eva Čabalová.  Štrajkovalo sa aj na Súkromnej základnej 
škole a školské brány ostali zatvorené aj na susedných 
stredných školách – Gymnáziu a Súkromnej strednej 
odbornej škole. Štrajkovali aj pracovníci a pedagógovia zo 
ZUŠ a MŠ. 

ooooo    Text: M. Osifová, F. Džalai 
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VÝSLEDKAMI ČINNOSTI SA PREZENTOVALI CHOVATELIA, 

ZÁHRADKÁRI A VČELÁRI 
 
V našom meste sa uskutočnila propagačná výstava drobných 

zvierat, exotického vtáctva, zeleniny, ovocia, kvetov, včelstva 
a včelích produktov.  

 V piatok 21. septembra 
2012 ju otvoril primátor 
Giraltoviec Ján Rubis. Trvala 
celý víkend a od prvej chvíle 
výstavný areál v Parku mieru 
zaplnili davy návštevníkov 
z blízkeho i vzdialeného okolia.  

Táto výstava je organi-
zovaná vždy na začiatku 
jesene a jej vystavovatelia sa 
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prezentujú výsledkami svojej práce.  Výstavu už desiaty rok 
organizujú  giraltovský klub chovateľov drobných zvierat a exo-
tického vtáctva, organizácia záhradkárov a zväz včelárov. 
Tohoročnej  výstavy sa zúčastnila  viac ako šesťdesiatka vy-
stavovateľov zo všetkých okolitých okresov, od Stropkova cez 

Vranov nad Topľou 
po Prešov a Bar-
dejov. Najviac vista-
vovateľov bolo z Gi-
raltoviec a blízkeho 
okolia. 

Na výstave bolo 
čo obdivovať.  V ex-
pozícií králikov vy-
stavovatelia pred-
stavili takmer 130 
rôznych plemien, 
hrabavej hydiny 
bolo takmer pol 

stovky a okolo dvadsiatky bažantov.  
Pozornosť návštevníkov, najmä detí,  pútali výbehy s hospo-

dárskymi zvieratami a obrovský záujem vyvolalo takmer 10 exem-
plárov v expozícií  teráriových  exotických zvierat, kde pozornosť 

pútali hlavne  leguán, hady, 
škorpión a veľký pavúk – 
vtáčkar. V expozícii exotov 
mohli diváci vidieť viac ako 
päťdesiatku pestrofarebných 
papagájov, rôznych kanárikov, 
prepelíc a podobných operen-
cov. Zahanbiť sa nedali ani ho-
lubári, ktorí sa pochválili  
päťdesiatimi nádhernými  ope-
rencami. 

Tohoročnú výstavu obohatili 
svojou účasťou aj včelári. 
Predstavili bohatú úrodu medu 
a rôznych produktov malých 
usilovných robotníčok z úľov. 
Včelári vystavovali aj rôzne 
pomôcky, ktoré pri svojej 
činnosti používajú. 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
7 

Nesmieme zabud-
núť ani na veľkú 
skupinu záhrad-
károv, ktorí sa 
pochválili úrodou 
z políčok, záhrad 
a ovocných sadov. 
Mohli sme tu ob-
divovať rekordné 
exempláre rôznej 
zeleniny, ovocia 
a pestrofarebných 
nádherných kvetov.  

Počas celého ví-
kendu návštevníci 
vydarenej výstavy s desaťročnou tradíciou videli mnoho 
zaujímavých exponátov. Toto podujatie je predpokladom do ďalších 

ročníkov, kde môžu výsledky 
svojej činnosti ukázať 
záhradkári, chovatelia, 
včelári a všetci, ktorí sa majú 
čím pochváliť.    

 
 
 
 
 
 

 
Text: František Džalai 
Foto: M. Osifová, A. Kmecová 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pani Mária Mikulová vystavovala 
aj prácu nenásytných medvedíkov 
s milou básničkou. 
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Láska k folklóru, úsmevy, cvendžiace 
ostrohy, roztočené sukne, chuť a nadšenie 
prezentovať šarišské a zemplínske piesne 
a tance...toto všetko už dlhé roky spája členov 
folklórneho súboru Topľan z Giraltoviec, ktorý sa  
počas svojej 39 ročnej existencie zúčastnil mnohých vystúpení 
a zájazdov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náš súbor ročne absolvuje približne 50 vystúpení a inak tomu nebolo ani 
tentoraz. Sezóna 2012 bola bohatá a naplnená každotýždennými vystúpeniami 
a zahraničnými zájazdmi, no aj krásnymi nezabudnuteľnými zážitkami. 

 
Rok sme odštartovali tanečno-hudobným sústredením, 

počas ktorého do rozmanitého programu Topľanu pribudol aj 
tanec ukrajinsko-rusínskej kultúry.    

V priebehu nasledujúcej plesovej sezóny sme roztancovali 
nielen dôchodcov, ale aj malé deti. V júni sme sa tradične čo 
najlepšie predviedli v našom rodisku na 21.ročníku Festivalu 
Topľanskej doliny. V tomto mesiaci sa náš súbor zúčastnil   
na domácich významných Folklórnych slávnostiach v Poprade 
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a v ďalekej Prievidzi, kde sme boli odmenení veľkolepým 
potleskom a zanechali sme u divákov a organizátorov 
nezabudnuteľné dojmy.  

V auguste sme navštívili krásnu oravskú obec Liptovská 
Teplička a stali sme sa súčasťou Folklórnych slávností       
pod Kráľovou hoľou. Na tieto folklórne slávnosti sme sa veľmi 
tešili, keďže sme tam už vystupovali po tretí raz a prostredie 
veľmi dobre poznáme. Po príchode nás čakala silná búrka 
a všetci diváci sa rozutekali domov. Už to vyzeralo, že búrka 
neprestane, ale po chvíli sa vyčasilo  a behom pár minút ľudia 
poprichádzali naspäť v ešte  väčšom počte ako na začiatku. 
A mohlo sa začať naše vystúpenie, za ktoré sme boli ocenení 
silným a neutíchajúcim  potleskom. 

Našimi tvárami a tancami sme okrem iného potešili 
divákov v rôznych mestách a dedinách na Slovensku,  napr. 
Harhaj, Poša, Veľký Šariš, Kravany, Matiaška, Spišské 
Podhradie, Chotča, Prosačov, Pozdišovce, Hanušovce atď. 

Naše pôsobenie za hranicami sme tento rok doplnili o účasť 
na MFF na severovýchode Poľska v meste Elk, aj keď to 
znamenalo  14- hodinovú cestou autobusom. V tomto 
krásnom malebnom mestečku, obklopeného jazerom, sme po- 
čas 4-dňového festivalu mohli zažiť aj romantickú plavbu 
loďou.  

Dobrá nálada, pekné počasie, preplnené kufre a dobré jedlo 
nás sprevádzali na 12-dňovom zájazde koncom prázdnin, 
ktorý bol sezónnou čerešničkou na torte. Prvá zastávka bola 
v českom meste Červený Kostelec, kde sme mali možnosť 
vystupovať na 58. MFF, na ktorom boli prezentované kultúry 
a rôzne štýly ľudového tanca z celého sveta (Nový Zéland, 
Filipíny, Izrael, Gruzínsko...). Celý festival bol v priamom 
prenose odvysielaný na internete.  

Po šiestich dňoch nasledovalo ďalšie zastavenie tentoraz  
na ďalšom veľmi významnom súťažnom  44. MFF 
v Zakopanom v Poľsku, ktorý bol veľkým prínosom a obohatil 
naše doterajšie skúsenosti. Spomedzi 17-ich súborov z krajín 
Európy a Ázie sme ako jediní mohli predstaviť slovenskú 
kultúru. Tento festival začínal svätou omšou a po nej 
nasledoval krásny sprievod  ulicami mesta, ktorým  nás 
sprevádzalo vyše 10 000 návštevníkov. Na tomto festivale sa 
okrem iného súťažilo aj o MISS  krásy. Každý súbor bol 
zastúpený jedným dievčaťom a  už  od  prvého  dňa  organizá- 
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torom aj novinárom padla do oko naša tanečníčka Anna 
Matisová,  ktorá zdobila každý deň titulnú stránku mestských 
novín.  V záverečný večer sme od poroty získali zaujímavé 
goralské ocenenie a po vyhlásení verdiktu Miss krásy naša 
členka obsadila pekné 2.miesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrem iného sme spoznali ľudí rôznych farieb pleti 

a rôznych tradícií... Domov sme sa vrátili s peknými 
spomienkami na Tatry a na krásu mesta, ktoré sa určite 
oplatí navštíviť. 

Vystúpenia v tomto roku boli rôznorodé. Ale vždy je - či už 
pre tanečníka, speváka alebo hudobníka -  najväčším 
zadosťučinením, keď vidí nadšené a spokojné tváre divákov, 
ktorí ocenia vaše úsilie dlho znejúcim potleskom a to vás 
povzbudí k ešte lepšiemu výkonu.  

Aj touto cestou ďakujeme všetkým členom za úspešné 
reprezentovanie vo FS TOPĽAN. 

Pôsobenie folklórneho súboru Topľan môžete od nového 
roka sledovať aj s nahrávkou na stránke www.folklorista.sk, 
ale ja na stálej stránke www.toplan.sk   

 
ooooo   Kolektív FS Topľan, foto: archív FS Topľan 

 

http://www.folklorista.sk
http://www.toplan.sk
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Otvorenia nového školského roku 2012 – 2013 v ZŠ na Bu-

dovateľskej ulici v Giraltovciach sa okrem žiakov a ich rodičov  
zúčastnili aj zástupcovia MsÚ na čele s primátorom Jánom 
Rubisom a riaditelia susedných škôl a školských zariadení.  

Na čestnom mieste sedeli noví žiačikovia – prváci, ktorých vítalo 
motto VITAJTE, PRVÁCI, UŽ SÚ Z VÁS ŠKOLÁCI, v duchu ktorého 
sa slávnosť niesla. 

Riaditeľ školy Peter Kimák-Fejko vo svojom príhovore  okrem 
iného hovoril aj o nových projektoch, ktoré v tomto školskom roku 
pripravili. V prvom rade to bude zavedenie odborného vyučovania. 
Žiaci nebudú mať, ako doteraz, svoje stále triedy, ale počas 
prestávok sa budú premiestňovať do odborných tried, zariadených 
a vybavených na odborné vyučovanie jednotlivých predmetov. Tým 
by sa mala skvalitniť úroveň vzdelávania a výchovy. Pripomenul, že 
druhý rok sa na škole bude vyučovať v dvoch špeciálnych triedach, 
do ktorých budú chodiť hendikepované deti, vyžadujúce si osobitný 
pedagogický prístup. Ku skvalitneniu práce s nimi prispeje nové, 
špeciálne upravené motorové vozidlo, ktoré bude slúžiť na prepravu 
týchto žiakov na rôzne špecializované  akcie a podujatia. Škola ho 
získala práve na začiatku tohto školského roka. 

Pripomenul, že v druhej polovici tohto školského roka si škola 
pripomenie 50. výročie svojho založenia. 

Po kultúrnom programe, ktorý pre prítomných, ale hlavne pre 
prváčikov pripravili ich starší spolužiaci, sa žiaci rozišli do tried. 
Foto č. 1. 

Triedy, zvlášť na túto príležitosť pripravené, čakali na prvákov. 
V I.A začalo školský rok 15 žiakov, v I.B tiež 15 žiakov a v I.C 14 
žiakov. K tejto skupine nových žiakov patria aj štyria žiaci v tzv. 
nultom ročníku. Nových žiakov na laviciach čakali darčeky, 
zoznámenie sa s novými učiteľkami a prostredím. Foto č. 2. 

Nový učebný rok sa začal aj pre deti s rôznym zdravotným 
a telesným hendikepom v dvoch špeciálnych triedach. Tieto deti  
pred svojím pavilónom, spolu so svojimi učiteľkami a ich asistentmi 
inštalovali figúry – strašidielka, ktoré si vyrobili počas prázdnin. 
Strašidielka im po príchode do školy vytvárajú dobrú náladu a  
počas vyučovania ju strážia. 

Všetkým žiakom želáme do nového školského roku mnoho 
úspechov !                                               ooooo   František Džalai 
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Pracovníci a žiaci ZŠ sa usilujú neustále pracovať v duchu 

zmien, ktorými skvalitňujú život v škole. Predtým to bola prestavba 
jedného z pavilónov školy na bezbariérové priestory či iné zmeny, 

ktoré škole výrazne 
prospeli a príjemne ju vy-
novili. Tentoraz sa v škole 
zaviedli nové uzamyka-
teľné skrinky. Slúžia žia-
kom na ukladanie osob-
ných vecí. Deti  vďaka 
tomu nemusia nosiť 
všetky knihy počas výuč-
by neustále so sebou. 
Okrem toho sa zaviedlo 
odborné vyučovanie v špe-
cializovaných triedach.  
Žiaci mali živo aj cez práz-
dniny,  mohli sa venovať 

rôznym zaujímavým aktivitám.  Vedenie školy zorganizovalo 
v auguste trojdňový denný prázdninový tábor pre hendikepované 
deti. Pedagógovia im pripravili pestrý program. Jednou 
z najzaujímavejších aktivít bola výroba figurín a strašidiel zo slamy. 
Treba uznať, že sa 
naozaj skvelo vydarili. 
Na začiatku školského 
roka ich deti umiestnili 
pred pavilónom, 
v ktorom sa učia a 
odvtedy zdobia vstup do 
areálu školy a skrášľujú 
okolie.  

V septembri začalo ZŠ 
navštevovať vyše štyri-
stosedemdesiatsedem 
žiakov. Verme, že aj 
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v tomto školskom roku budú aktívni a zapoja sa do rôznych súťaží, 
ktoré im možno prinesú aj úspech v podobe nejakého ocenenia. 
Najdôležitejšie sú však účasť a snaživosť.  

 
 
 
 
 
Základná škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do rôznych 

zaujímavých projektov. Jedným z najnovších a veľmi vydarených je 
Auto pre hendikepované deti. Vďaka nemu bolo možné zakúpiť 
vozidlo pre hendikepovaných žiakov, ktorí ZŠ navštevujú. 
Realizačný tím, ktorý bol vytvorený na prácu v projektoch, dosiahol 
úspech. Výsledkom zavŕšenia snaživých aktivít jeho členov bolo 
zakúpenie bieleho vozidla  Opel Zafira. Ide o 5-dverové auto 
s pohonom na CNG. Stálo síce nemálo peňazí, ku kúpe 7- 
miestneho auta však škole dopomohli dotácie -  z rezervy bývalej 
premiérky slovenskej vlády, Ivety Radičovej desaťtisíc eur, finančný 
príspevok z EkoFondu  sedemtisíc eur a zo zdrojov mesta. 

Automobil bude slúžiť dobrej veci. Žiaci sa mu veľmi tešia a 
budú ho využívať na  návštevy  rôznych kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí. Už sa tak aj stalo a jazda sa deťom veľmi 
páčila. Tým sa im vytvoria lepšie technické podmienky na zapojenie 
sa do rôznych aktivít a akcií, organizovaných v Giraltovciach 
a partnerskými organizáciami v meste aj mimo neho. Aj vďaka 
novému autu sa budú môcť začleniť do normálneho života, 
napomôže to k ich integrácii, ale aj k zmene postojov majority 
k minorite a mi-
nority k väčšine. 
Veď napokon naši 
snaživí a nadaní 
žiaci si to nepo-
chybne zaslúžia. 

 
 
 
 
 

 
Text a foto: 
Martina Štofková 
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Každý  z nás sa zo všetkých pracovných dní asi najviac teší na 

piatok. Niektorí ho vnímame ako posledný deň v týždni, niektorí, 
ako začiatok víkendu. Žiaci zo SZŠ  ho tento raz nazvali zážitkovým.  

Samotné vyučovanie bolo spestrené výstavou drobnochovateľov. 
Ich práca je určite náročná a prináša im radosť. Aj my sme boli 
pracovití a snaživí. Máme radosť, keď sa nám darí. Pracovali sme   
na jednom triednom projekte, ktorý sme nazvali Hravé vybrané 
slová. Vytvorili sme pracovný zošit, ktorý sme pomenovali Zábava 
s vybranými slovami. Sústredili sme sa na vybrané slová po b, preto 
sme s jeho krstom čakali na deň, kedy sa uskutoční táto výstava. 
Všetky zvieratká sa rady popreháňajú po bylinách, niektoré si 
pochutnajú na byľkách, sú bystré a niektoré aj bylinožravce, 
niektorí z chovateľov sú aj bylinkári.  

Takže sme krstili bylinami. Krstná mama bola jedna z učiteliek 
prvého stupňa a slniečko sa na to všetko milo usmievalo, hoci už 
zubatejšie. Náš mestský park sa tak stal perfektným miestom nielen 
na výstavu, ale aj na tento pre nás slávnostný akt.  

Všetko sa to odohralo 21.9., v deň výstavy, ktorý sa  všetkým 
nám zúčastneným páčil, tentokrát aj s výstavou od samotnej včielky 
Maje a kamaráta Vilka z každému známej rozprávky.  

Postrehy našich žiakov Vám ponúkame v skratke: 
„Výstava sa mi veľmi páčila: zajace, húsky, drobné druhy 

vtáctva, ovečky, no aj hady a pavúky, dokonca aj tarantula. Nikdy 
som ju ešte naživo nevidela a budem si ju pamätať, ako sa 
nepríjemne mrvila. Behal mi z neho mráz po chrbte. Radšej som sa 
vrátila k milým zajačikom a bolo mi zase príjemne. Potom sme išli 
pokrstiť náš pracovný zošit bylinami, na to som sa tiež veľmi tešila. 
Je to fajn, že sa nám to podarilo!“ 

„Bol to výnimočný deň! Výstava bola nádherná, zaujímavá, mne 
sa najviac páčil bobor a výstava medu, chutil mi kvetový. Myslela 
som si, že krstiť sa dá len vodou, ale ten zošit by sa nám zmočil, tak 
sme ho krstili bylinami.“ 

„Videli sme všelijaké zvieratká, menšie i väčšie, páčil sa mi 
leguan a tarantula mi naháňala strach. Ujo, ktorý nám rozprával 
o tých včielkach, nám prezradil aj to, že  dedko našej pani učiteľky  
bol známy včelár, mal vyše 40 rodín včiel. Ale najzaujímavejšie nás 
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ešte len čakalo, išli sme krstiť náš pracovný zošit, do ktorého sme 
vymýšľali rôzne zaujímavé úlohy pre ostatných  spolužiakov. 
Nazbierali sme rôzne bylinky a pani učiteľka ho nimi pokrstila.“  

„Tie fľaštičky pre zajačikov boli veľmi milé, najkrajšie boli 
prasiatka, chcela som si jedno zobrať domov, zaujímavé bolo vidieť 
aj výstavu včielok, ochutnala som med z lipy, bol výborný!“ 

„Výstava bola kúzelná a tešil som sa na ňu. To, že budeme krstiť 
aj náš zošit som nevedel, ale bolo to prekvapenie. Naplnení 
zážitkami sme sa vrátili naspäť do školy.“ 
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Slnko bolo to, čo 25.9. chýbalo každému bežcovi Behu zdravia 
v mestskom parku. Nepríjemný dážď si myslel, že prekazí tento deň. 
Športovci boli v očakávaní, či sa vôbec bude konať ďalší ročník 
tohto behu, ale nakoniec sa bežalo aj za dažďa. Poniektorým to ale 
nevadilo a podarilo sa im uspieť v tomto rebríčku.  

 
1.A  Slávka Červeňáková      4.miesto 
2.A  Števko Šima               2.miesto 
3.A  Renáta Vadocová       4.miesto 
4.A  Lucia Harčariková   1.miesto 
4.A  Soňa Hamarová    2.miesto 
4.A  Maroš Pipčák     2.miesto 
8.A  Roman Tomko     4.miesto  

 
                  Športovcom SZŠ blahoželáme! 
 

     Text a foto: Mgr. Emília Tchuríková 
 
 
 
 
 
 
 
V minulom školskom roku SSOŠ v Giraltovciach rozbehla 

medzinárodný jazykový projekt  "Big Bad Wolf" - Predátori v našej 
prírode a kultúre.  K jeho cieľom patrí zlepšiť plynulosť 
a komunikačné schopnosti študentov a učiteľov,  ukázať študentom 
a učiteľom, akí sme si podobní napriek tomu, že  žijeme v rôznych 
častiach Európy. Na tomto projekte pracujú krajiny: Taliansko, 
Poľsko, Island, Estónsko, Portugalsko, Slovensko, Rumunsko, Litva, 
Nórsko   a Španielsko. 

Projekt trvá dva roky. Naši študenti v minulom školskom roku 
vycestovali už do niekoľkých krajín. No a teraz – v posledný 
septembrový týždeň v tomto školskom roku sa hostiteľskou školou 
stala SSOŠ v Giraltovciach.  

Do Giraltoviec v nedeľu večer pricestovala takmer celá Európa, 
žiaci a študenti od 12 do 20 rokov z deviatich krajín. Prišli dvoma 
autobusmi. Jedni od lietadla z Krakova a druhí autobusom 
z Rumunska. Staršej  mládeži  sa venujú stredoškoláci a mladšej 
žiaci Súkromnej základnej školy. Všetci žiaci a študenti oboch 
súkromných škôl, ktorí sa po dohode s rodičmi rozhodli, že si       
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na dva dni do svojich rodín nasťahujú zahraničných študentov,  
netrpezlivo a napätí vyčkávajú pred školou. Kladú si navzájom 
otázky. Ako asi bude vyzerať ten „môj“, tá „moja“? Dohovorím sa 
s ním, budem mu rozumieť? Nestrápnim sa?  

Konečne, okolo pol jedenástej večer, prichádza prvý autobus       
s  najmladšími deťmi. Naši žiaci sa s nimi zvítavajú. Po prvých 
zdvorilostných formulkách opadáva z nich tréma, berú svojim 
hosťom batožinu, nakladajú do áut a odvážajú domov. A ráno 
v škole sú plní dojmov zo svojich hostí. 

Tu sú niektoré z ich vyjadrení: 
„Celý deň som bola v očakávaní, aká  bude, pri škole sme na 

nich dlho čakali. A keď prišli, zoznámili sme sa, predstavila som ju 
svojej rodine, ukázala byt, mame som prekladala, čo povedala. Som 
rada, že som sa rozhodla ubytovať ju, mám novú kamarátku cez 
Facebook, zdokonalím sa v angličtine.“ 

„Celkom som mu rozumel, dohovoril som sa s ním, bol som 
prekvapený, že nám priniesol darčeky – drevenú píšťalku 
s rumunským znakom a žolíkové karty s rakúskymi mestami.“ 

„Ja som sa najprv nevedela  s ňou rozprávať, nevedela som si 
spomenúť na základné frázy, odrazu počúvam, ako sa s ňou 
rozpráva moja mama, vyhľadala si slovíčka cez prekladač.“ 

„Najprv som sa hanbil s ním rozprávať, nevedel som si spomenúť 
na niektoré slovíčka, rozprával sa s ním môj ocko. Neskôr som sa 
osmelil, ukázal som mu moju izbu, hral sa s mojim malým bratom, 
ktorý mu dal dokonca pusu, priniesol nám darčeky – hodiny, víno 
pre ocka.“ 

„Pri autobuse bol môj hosť vystrašený, keď sme prišli domov,  
nechcel večerať, že nie je hladný, telefonoval s mamou, potom sa 
dlho modlil, ráno sa bál môjho psa.“ 

„Keď prišla, predstavila sa, je veľmi ukecaná, ja jej väčšinou 
prikyvujem, mamka sa s ňou rozpráva, dozvedela som sa, že v ich 
škole nosia uniformy.“ 

„K nám prišli dve dievčatá z Rumunska, sú veľmi zlaté, väčšinou 
sa s nimi rozprávala moja sestra, rozprávali o rodine, meste, škole, 
priniesli nám darčeky – hodiny, tričká, šatky. Som rada, že sú 
u nás. Je to také spestrenie.“ 

„Ja som toho nášho Portugalčana videla až ráno, prišli s našimi 
neskoro večer, ja som už spala. Ráno sa rozprával hlavne s bratom, 
ja som len pozerala, ako im to ide, závidela som bratovi. Už viem, 
prečo je pre mňa anglický jazyk dôležitý, chcem sa ho naučiť čo 
najskôr!“ 

text: Mgr. Helena Semanová, výroky žiakov Súkromnej základnej školy 
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                           Foto: Ladislav Lukáč 
 
 
 
 

 
Centrum voľného času v Giraltovciach  

v septembri  pripravilo hlavne športové 
podujatia. Veľmi úspešný bol oddiel silových 
trojbojárov PWL CVČ Giraltovce na Maj-
strovstvách sveta v Bardejove. Mali sme 
tam troch pretekárov a každý z nich 
zaznamenal úspech. V absolútnom 
hodnotení najlepších žien v tlaku na lavičke 
 prvé miesto získala naša Dagmar Liptáková 
v osobnom  aj svetovom rekorde v kategórii 
žien do 60 kg. Ďalší náš favorit Marcel 
Vasilenko sa tiež snažil získať zlato, no 

nakoniec bol lepší írsky reprezentant, my sme sa však potešili aj 
bronzovej medaile, vôbec prvej pre tohto reprezentanta 
z Majstrovstiev sveta. Veľmi úspešným bol ďalší náš favorit Erik 
Jaškanič, ktorý si nechal naložiť na činku  340 kg a perfektne ju  
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zvládol. Erik tak svoju kategóriu do 100 kg vyhral a taktiež  sa 
mu podarilo obsadiť tretiu priečku  v absolútnom hodnotení 
dorastencov. 

Centrum zorganizovalo po prvýkrát aj Majstrovstvá 
Slovenska v boxe, na ktorých sa zúčastnilo 54 súťažiacich zo 
16-tich klubov Slovenska a Poľska. Členovia nášho klubu prvé 
priečky neobsadili, (veríme, že sa  tréningom zlepšia tak, aby 
nabudúce už tie kovy získali). Nás teší, že podujatie bolo 
vydarené, že sme do našej športovej haly dostali aj špičkového 
športovca a tak čerešničkou na torte bol profesionálny boxer 
v poloťažkej váhe  Tomáš Kovács, prezývaný ako Tomi Kid.  Viac 
fotografií  z tohto podujatia nájdete na našej  internetovej 
stránke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podujatie Beh zdravia o Pohár primátora mesta a poslancov 

MsZ v Giraltovciach si získava čoraz väčšiu obľubu, tohto roku 
sa na ňom zišlo vyše tristo atlétov. Prvé tri umiestnenia v každej 
kategórii boli ocenené  medailou.  Hoci popoludní bolo krásne 
slnečné počasie, v čase behu  nám  neprialo a tak deti 
z materskej škôlky si tento  pohyb zdravia urobili vo svojich 
priestoroch a my sme ich za to odmenili sladkými pochúťkami. 
Všetci účastníci tohto podujatia  dostali na občerstvenie  bagetu 
a čaj. 
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K septembru už nesporne patrí aj výstavka drobno-

chovateľov a pestovateľov, aj my sme sa na nej svojou troškou  
podieľali a veríme, že ocenenia, ktoré poskytlo Centrum,  
výhercov potešili. 

Počas poslednej  septembrovej  nedele prebiehala v pešej zóne 
v meste už tradičná súťaž hasičov  Naberačky o Pohár riaditeľa 
CVČ.  Jej štvrtý ročník navštívil diváci, ktorí  držali palce hlavne 
svojím DHZ.  Ich umiestnenie v kategóriách  mužov a žien  vám 
prinesieme na našej internetovej stránke. 
Počas mesiaca prebiehali stretnutia členov Mestskej volejbalovej 

a futbalovej ligy, 
príprava junioriek 
na súťažný ročník 
v oblasti Východ 
a rôzne iné viac-
menej organizačné 
práce a starostli-
vosť o členov nové-
ho školského roka 
v Centre, spúšťa 
činnosť v októbri. 
Text: CVČ 
Foto: archív CVČ 
         a MsÚ 
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  Do nového školského roka 2012/2013 

sme vstúpili v čase, keď reforma na úrovni 
regionálneho školstva bude ukončená 
posledným, deviatym ročníkom. Ambíciou 
ministerstva je doladiť tento proces 
a uskutočniť nevyhnutné zmeny, smerujúce 
ku zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania 
v školách a školských zariadeniach. Prvým 

krokom je zosúladiť vzdelávanie s potrebami trhu práce inováciou 
štátnych vzdelávacích programov. 

V územnej pôsobnosti Školského úradu Giraltovce nastala oproti 
minulému školskému roku zmena v počte základných škôl, keď    
zo siete sa vyraďuje ZŠ s MŠ Radoma.  Počet základných škôl je 9 
s počtom žiakov 1 008, počet materských škôl je 11 s počtom detí 
340, ŠKD – 8 s počtom detí 398,CVČ – 1 s počtom žiakov 4 457, 
ŠSZČ – 1 s počtom detí 108 a ZUŠ – 1 s počtom detí 628. 
V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom poklesol počet 
žiakov na štátnych školách o 19 (ale zvýšil sa v súkromnej škole 
o 30 žiakov), v materských školách sa  zvýšil  počet detí o 40, v ŠKD 
sa zvýšil  počet o 67 a v ZUŠ  o 155 žiakov. Tabuľka udáva počty od  
školského roku 2007/08 po súčasnosť. 

 
školský rok/ 
počet 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

základné školy 1 186 1 095 1 085 1 044 1 027 1 008 

materské školy 302 303 270 290 300 340 

školské kluby 314 275 295 277 331 398 

ZUŠ 517 532 530 478 473 628 

CVČ 2 989 4 462 9 220 5 941 4 625 4 457 

ŠSZČ 0 0 335 117 113 108 
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V tomto školskom roku prázdniny pre žiakov budú v termínoch 
uvedených v priloženej tabuľke: 

 
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013  
 
 

Prázdniny  Posledný deň  

vyučovania pred 

 začiatkom prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok vyučovania  

po prázdninách  

jesenné  30. október 2012 (utorok)  31. október –  

2.november 2012  

5. november 2012 (pondelok)  

vianočné  21. december 2012 (piatok)  24. december 2012 –  

7. január 2013  

8. január 2013  

(pondelok)  

polročné  31.január 2013 

 (štvrtok)  

1. február 2013 

 (piatok)  

4. február 2013 (pondelok)  

jarné      

Košický kraj,  

Prešovský kraj  

15. február 2013 

 (piatok)  

18. február –  

22. február 2013  

25.február 2012 (pondelok)  

    

veľkonočné  27.marec 2013  

(streda)  

28.marec –  

2. apríl 2013  

3. apríl 2013  

(streda)  

letné  28. jún 2013  

(piatok)  

1. júl –  

30. august 2013  

2. september 2013 (pondelok)  

 
 
 

PRAJEM VÁM V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 
PEVNÉ ZDRAVIE, VEĽA PRACOVNÉHO ELÁNU, 
TVORIVÉ MYSLENIE, VYTRVALOSŤ, PRÍJEMNÚ 

PRACOVNÚ ATMOSFÉRU, DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ 
VZŤAHY A CTIŽIADOSTIVÝCH ŽIAKOV, TÚŽIACICH 

PO NOVÝCH VEDOMOSTIACH. 
 

ooooo  Jozef Kozák, ŠÚ Giraltovce 
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Aj v Spravodajcovi mesta Giraltovce č. IX/2012 ma zaujali 
kritické poznámky, zamerané na niektoré nešváry v našom 
meste. K nim by som chcel uviesť iba jednu poznámku. Myslím 
si, že už prešiel čas, aby sme uverejňovali nič nehovoriacu 
a nekonkrétne zameranú, prakticky anonymnú  kritiku všetkého 
a všetkých. Všetci sa poznáme, tak už by sme mali byť aj 
adresní. 

Lavičky, kolotoče a iné zariadenia v centre mesta a na 
sídliskách predsa neničia anonymní jedinci, ale konkrétni  
asociáli a neprispôsobiví jedinci, ktorí hlavne vo večerných 
a nočných hodinách trávia čas tam, kde by nemali. Aj 
vysedávanie a popíjanie bezdomovcov a podobných jedincov     
na verejných priestranstvách má svoje skutočné osoby, ktoré 
hlavne deťom nedávajú dobrý príklad. 

Najviac ma mrzia poznámky na adresu psíčkárov.  Som 
jedným z nich a poznám aj ostatných majiteľov psíkov z okolia. 
A s čistým svedomím môžem uviesť, že drvivá väčšina z nich 
dodržiava povinnosti s tým súvisiace. Ale súhlasím aj s tými, 
ktorí konštatujú,  že sú majitelia, ktorí tak nerobia. No zistil 
som, že na sídlisko, na ktorom bývam, sa veľmi často zatúlajú 
psy z okolitých ulíc, ktoré behajú bez majiteľa a zanechávajú   
po sebe pozostatky,  pripisované na vrub nám – majiteľom 
psíkov, ktorí si povinnosti plníme.  

A ešte jedna  skúsenosť, o ktorej píšem a ktorú možno majú 
aj obyvatelia iných častí mesta. Uvádzam situáciu na sídlisku 
pred bytovkami  U, V a Z na Dukelskej ulici. Pred časom tu boli 
inštalované dopravné značky – zákaz vjazdu všetkých 
motorových vozidiel mimo vozidiel dopravnej obsluhy. Myslím si 
- a so mnou väčšina obyvateľov uvedených bytových domov  - že 
uvedené značky sú tam zbytočné. Mnoho vodičov ich vôbec 
nerešpektuje a smelo parkuje za nimi. Posťažovalo sa mi 
niekoľko obyvateľov, že  keď takýchto „tiežvodičov“ upozornia na 
porušenie zákazu, tak sa im dostane mnohokrát  veľmi 
vulgárnych nadávok  a zákaz  je veselo porušovaný  ďalej. Mnohí 
to vidia a nič sa s tým nerobí.  

                                                                  F. Džalai 
Možno je to námet aj pre policajtov, ktorí by si mohli posvietiť 

na takýchto vodičov, pokutovať ich a pomôcť tak obyvateľom 
uvedených bytoviek. A predpokladám, že čím viac takýchto 
vodičov nachytajú, tým viac pochvaly (a možno aj odmeny) sa im 
dostane aj od ich nadriadených.     
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Zber úrody, to je v záhradke radostné 

obdobie. Doslova zbierame plody svojej 
celoročnej práce.  Bolo by škoda 
znehodnotiť plody nešetrným zberom 
alebo nesprávnym skladovaním. Môžeme 
zapáliť sírne knôty a miestnosť po troch 
dňoch vyvetrať, správne odhadnutá doba 
zberu rozhoduje o trvanlivosti ovocia,  má vplyv na chuť, vôňu 
a farbu plodov. Rozlišujeme konzumnú zrelosť, t.j. stav, keď je 
ovocie najchutnejšie, zberovú zrelosť, to je doba, keď je plod 
pripravený na zber a technologická zrelosť, keď je ovocie 
najvhodnejšie na spracovanie. Všetky druhy ovocia máme 
zbierať za suchého počasia.  

Cesnak vysádzame zo strúčikov. Vegetačná doba zimných 
odrôd je 285 dní, pri jarných asi 165 dní. Zimné odrody sú 
výnosnejšie, jarné sa zase lepšie skladujú. Vyhovujú mu pôdy 
teplé, ľahšie, bohaté na humus v starej sile. Pri jesennej 
výsadbe sadíme hlbšie a zbierame budúci rok koncom júla. 
Pri jarnej výsadbe sadíme v marci až apríli a zberáme 
v auguste. Vhodnú dobu zberu poznáme podľa vňate. Pri pa-
ličiaku, keď žltnú spodné listy. 

 
 Ochrana rastlín v októbri 
 
Kmene  stromov ochránime natretím 15% -ným roztokom 

vápenného mlieka. Pripevnením lepových pásov na kmene 
stromov zabránime samičkám piadiviek aby sa dostali do ko-
rún stromov, kde kladú prezimujúce vajíčka.  

Ako ochranu pred poškodením zverou pripevníme na kme-
ne ovocných stromov chrániče z drôteného pletiva alebo 
plastovej hmoty. Už na jeseň po opadnutí  listov môžeme 
ošetriť broskyne proti kučeravosti listov meďnatými 
prípravkami. Teplota pri postreku by sa mala pohybovať nad 
7°C. 

Pokračujeme v ošetrovaní chryzantém proti hubovým 
chorobám (seftoriová škvrnitosť, botrytída) a proti škodcom- 
molice a vošky. 

                                                                Ľubomír Krupa 
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Natáliu Vaľanyovú   Teodora Radovana Ondera  
Sebastiána Dreveňaka  Eliáša Koštiala 
Jána Fedáka     Lauru Paľovú 
 
 

 
Anna Kovalčíková - 85     Mária Matejová     - 60 
Margita Šváčová  - 85     Verona Gabčová   - 60 
Anna Sokolová  - 80     Mária Kollárová   - 60 
Tomáš Sokol   - 75     Ján Jurč     - 55 
Margita Kovaľová  - 75     Ján Kobulnický  - 55 
Anna Kožlejová  - 75     Ladislav Kurečaj   - 55 
Dušan Krupa   - 65     Viera Hliboká    - 55 
Štefan Šamko   - 65     Štefan Fedák   - 50 
Anna Palianová  - 65     Darina Eliašová  - 50 
Juraj Kmec    - 60     Ľudmila Šoltésová  - 50                                                     
Anna Vavreková  - 60     Jolana Mitrášová  - 50 

            Svetlana Maťašová  - 50 
  
 
 
 
 

Damián Hudáček - Bc. Miroslava Kmecová 
Giraltovce      Okrúhle 

Mgr. Vladimír Michalčík - Aneta Bandžaková 
Giraltovce               Kračúnovce 

Marek Červeňak - Veronika Rabská 
Valkovce      Giraltovce 

Ing. Ján Čorba - Anna Štefaníková 
Giraltovce      Giraltovce 
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V septembrovom čísle Spravodajcu 
sme informovali o zmenách v kádri 
MFK Slovan Giraltovce. Jednou z nich 
malo byť ukončenie aktívnej činnosti 
Jaroslava Mitaľa. Nebola to presná 
informácia, pretože sám J.Mitaľ nikdy 
nehovoril o ukončení hráčskej kariéry, 
skôr o menšom oddychu od futbalu. To 
sa potvrdilo aj v druhej polovici 
septembra, keď sa Jaro stal hrajúcim 
trénerom susedných Kračúnoviec. 
„Kračúnovskí funkcionári ma oslovili 
s ponukou trénovať ich mužstvo 
dospelých v piatej lige a zároveň pomôcť 
aj ako hráč na ihrisku. Na dlhé 
rozmýšľanie nebol čas, ale aj tak som 
všetko zvážil a súhlasil som. Možnosť 
pomôcť mladému mužstvu 
v nelichotivej situácii ma zlákala. 
Doteraz som pracoval s dorastencami 
v Slovane a teraz by som to chcel skúsiť 
s dospelými. Čo sa týka účinkovania na 
trávniku, chcem mojim zverencom 
pomôcť svojimi skúsenosťami. Verím, 
že doteraz spiace mužstvo prebudím.“ 

A my to môžeme len potvrdiť. Po 
tesnej prehre v Kendiciach sa mu 
podarilo priviesť svoje mužstvo k trom 
bodom s favorizovanými Raslavicami. 

Jarovi sa za nepresnú informáciu ospravedlňujeme a želáme mu 
v ďalšej trénerskej (aj hráčskej) práci veľa úspechov.  

                 ooooo    Miroslav Deutsch 
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Futbalisti MFK Slovan 
Giraltovce zakončili náročný 
septembrový program veľmi 
impozantným spôsobom. 

V susedskom derby zápase 
získali nielen cenný bod, ale zanechali aj veľmi dobrý dojem. Škoda, že sa S. 
Pankuchovi a J. Verčimákovi nepodarilo skórovať, ináč by bol návrat domov ešte 
veselší. Tesla Stropkov má v súťaži dobrú fazónu a patrí ku špičke IV. ligy. Získaný 
bod má preto pre Slovan veľkú hodnotu. Bodovať v Stropkove nie je pre 
giraltovských futbalistov každodenná udalosť. Doteraz sa v histórii vzájomných 
zápasov podarilo remizovať len tri krát s výsledkami 2:2 (exceloval František 
Bandžák exportným gólovým kúskom) a dva krát 0:0 (brankár Peter Štefánik 
v oboch sám  odolával drvivému tlaku Tesly).  

Ak porovnáme remízové jednobodové zápisy Slovana v Starej Ľubovni 
a Krásnej, tak ten stropkovský sa s nimi dá porovnať len matematicky. Má síce  
rovnakú hodnotu, zapísanú do tabuľky, ale čo sa týka cennosti, je na tom najlepšie 
(silný súper a tradícia ). V zápasoch v Starej Ľubovni a v Krásnej mali Giraltovčania 
jednoznačne zvíťaziť, pretože proti slabším súperom mali jasne navrch, nedokázali 
to však gólovo pretaviť do víťazného konca a preto v tomto prípade platí, že nie je 
každý bod ako bod. 

V septembri odohral MFK Slovan na domácom trávniku len jeden zápas proti 
nováčikovi z Veľkých Revíšť. Hoci mal tento súper vo svojom strede niekoľkých 
skúsených futbalistov, v Giraltovciach neuspel. Naši mladíci náročný súboj zvládli 
a zaslúžene bodovali naplno. Škoda, že sa tak nestalo v ďalšom derby zápase      
vo Svidníku. Akýsi strach, slabá bojovnosť a následná bezmocnosť nemohli viesť 
k úspechu, navyše pripomíname, že Svidník nie je Stropkov a dá sa proti nemu 
hrať, len sa treba víťazne naladiť. 

Duel s Haniskou sa mal hrať v Giraltovciach, ale FK Haniska požiadala 
giraltovských funkcionárov o výmenu domáceho prostredia. V Haniske totiž 
slávnostne otvárali zrekonštruované ihrisko za prítomnosti prezidentov SFZ a VsFZ 
J. Kováčika R. Havrillu. 

Vedenie giraltovského futbalu chválime, že svojím súhlasom prispelo 
k úspešnému ceremoniálu a vystúpenie zverencov trénera Richarda Gábora 
hodnotíme tiež veľmi pozitívne. Pred množstvom hostí z celého regiónu predviedli 
hodnotný výkon, boli domácemu favoritovi vyrovnaným súperom a jednogólová 
prehra mrzí. K remíze stačilo naozaj málo. Najväčším problémom giraltovského 
mužstva je strelecká potencia. Veď streliť v jedenástich zápasoch len šesť gólov je 
skutočne mizerná bilancia a treba ju už v najbližšom zápase vylepšiť. Súperom totiž 
nebude nikto iný ako Snina, najväčší ašpirant na postup, ktorý ešte neprehral. 

Navyše toto mužstvo inkasovalo len jediný gólik a jeho brankár 
Diňa drží sériu  908  minút bez inkasovaného gólu. No a to je 
pre všetkých giraltovských futbalistov motivácia ako hrom. 

 Prekonať Diňu a zvíťaziť nad Sninou, to by bola poriadna 
bomba. Ale nenadarmo sa hovorí - na každého raz príde! 

 
                                                                        ooooo  (md) 
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V našom meste žije najviac Slovákov a obyvateľov, hlásia-

cich sa k Rímskokatolíckej cirkvi. 
 
Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011,  

uverejnených Štatistickým úradom SR v Bratislave, sa dozvedáme, 
že v našom meste   sa k slovenskej národnosti hlási 3 261 
obyvateľov.  Ďalej tu žije podľa výsledkov uvedeného sčítania 102 
obyvateľov,  hlásiacich sa k rómskej národnosti. Okrem 783 
obyvateľov, u ktorých nebola zistená národnosť, sú iné národnosti 
u nás zastúpené takto:  maďarská -1; rusínska - 22; ukrajinská - 8; 
česká – 7;  poľská - 1; ruská -1 a ostatné národnosti - 2. 

Podľa zisťovania vierovyznania sa v Giraltovciach 
k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 1 962, k Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania 852 a ku Gréckokatolíckej cirkvi 277 
obyvateľov. Zastúpenie ostatných cirkví je nasledovné: Pravoslávna 
cirkev – 41;  Reformovaná kresťanská cirkev – 1; Náboženská 
spoločnosť Jehovovi svedkovia – 36; Evanjelická cirkev metodistická 
– 3; Kresťanské zbory – 12; Apoštolská cirkev – 8; Bratská jednota 
baptistov – 3; Cirkev bratská – 12 a Ústredný zväz  židovských 
náboženských obci – 2.  Iné náboženské vyznanie uviedlo 16 
obyvateľov, bez vyznania je 88 a nezistených bolo 875 obyvateľov.  

                                                              František Džalai 
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Čakanie na autobus si 
môžeme spestriť precvičo-
vaním azbuky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devastovanie lavičiek 
v parku pokračuje, ak to tak 
bude ďalej, na kultúrne  leto  
2013 si budeme  musieť 
zadovážiť vlastné sedenie... 

 
 
 

                                                                            
Foto: Mária Osifová 
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   z CHLADNIČKY, 
    z MRAZNIČKY, 
      z KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
       z KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
 

Kontakt: 0908/452497 
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