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Kyticu kvetov natrhám. 
Zaspievam: toto ti posiela zem. 
Zaspievam, zaspievam, dieťatko spí. 
Spí tvoja bolesť vznešená a sladká. 
Žena, matka, 
pros za nás, u drsného súdu. 
Za mužov, ktorí sú i mužmi budú. 
Naveky, snom i ranami 
bdie neha ženy nad nami. 

 
Milan Rufús 

 
 
 
 
 
 
   
 
Čo pre človeka znamená kniha? Kniha je 

múdrosť pretavená v slovách, je to sám život 
vo všetkých svojich obmenách. Kniha je 
bohatstvo ducha, pomáha meniť ducha človeka aj ducha doby. 
Mnohí z nás v dnešnej rýchlej dobe internetu pomaly odsúvajú 
knihu zo svojho zorného uhla. No mýlia sa, kniha je cenný dar 
pre človeka, kto si ju raz zamiloval, už sa jej nikdy nevzdá. 
Duchovná hodnota kníh je nevyčísliteľná, ak má ľudské 
spoločenstvo napredovať, nepôjde to bez kníh a vzdelania. 
Stáročná múdrosť je ukrytá v knihách, preto si ich treba vážiť.  

Kam siahajú dejiny knihy? Fakty hovoria, že snaha 
zaznamenávať  svoje myšlienky je stará ako ľudstvo samé. Medzi 
prvých predchodcov knihy patria kameň, drevo, neskôr drevené 
alebo  hlinené  doštičky,  do  ktorých  sa  rylo rydlom alebo iným 
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ostrým predmetom. Neskôr sa písalo ručne brkom na papyrus 
a pergamen, ktoré sa navíjali do zvitkov. Zvitková kniha je 
jednou z prvých foriem knihy. V prvom storočí pred naším 
letopočtom bola v Európe zvitková kniha nahradená kódexom, 
ručne písanou knihou. Prvé kódexové knihy, teda tie, ktoré už 
mali dnešný tvar knihy, vznikali v období raného stredoveku 
okolo 7.storočia n.l. Od toho obdobia sa začína história knihy, 
o ktorej hovoríme dnes. Až do vynálezu  kníhtlače  museli byť 
jednotlivé knihy prepisované ručne. Dejiny tlačeného slova sa 
začali v roku 1445, keď Johannes Guttenberg vytlačil svoju prvú 
knihu, Zlomok kníh Sibyliných. Čím všetkým od tých čias kniha 
prešla? Dlhou cestou vývoja, zložitým obdobím, počas ktorého 
menila svoj tvar a formu. Zažila obdobia slávy, ale aj úpadku, no 
či už zaznávaná alebo ospevovaná žije aj v dnešnom modernom 
21.storočí. Vytláčajú ju iné média no ona si drží svoje uznávané 
priority.  Je marec, mesiac knihy, keď si ju viac pripomíname. 
Práve v tomto mesiaci máme príležitosť vrátiť sa ku knihe, 
zdroju poznania, zamyslieť sa nad jej významom a nedovoliť, aby 
zmizla z našich životov. Pretože kniha aj napriek všetkým 
výdobytkom modernej doby má v našom živote svoje trvalé 
miesto. 

Každému z nás pri slove kniha zíde na um iná predstava. 
Mnohí si predstavia svoju obľúbenú knihu alebo knihu, ktorú 
práve čítajú. Vzťah ku knihám sa mení hlavne s počtom 
prečítaných kníh, nielen z beletrie, ale aj z iných zaujímavých 
oblastí. Kniha je pre človeka tou hodnotou, ktorú jej dáva on 
sám,  ako si ju on sám uložil v poradí vlastných životných 
hodnôt. Kniha je priateľ na celý život, priateľ tichý, 
dôverný, presne ti vie odpovedať na otázky, na ktoré hľadáš 
odpoveď. Musíš však siahnuť po tej správnej knihe v pravý čas. 
Vzťah ku knihám si treba budovať, trvá to roky, kým sa nám 
kniha stane skutočnou priateľkou, ale získame vzácny dar na 
celý život. Vždy budeme po nej siahať, hľadať tam radu, hľadať 
tam potešenie alebo dôležitý údaj. Knihy skrývajú mnohé 
tajomstvá pre potešenie duše a veľa múdrych rád, ako žiť. Ak 
hľadáš odpoveď, otvor knihu, ak ju tam nenájdeš, otvor druhú, 
iste ťa poučí, poteší, alebo pobaví. Ktovie, či práve dnes, v tejto 
kolosálnej dobe obrovských premien, ktoré nás majú priviesť 
k väčšej slobode, nechýba práve to ticho, strávené v objatí kníh, 
ktoré nás na chvíľu pohltia, zabavia,  poučia a naplnia náš život 
cenným pokojom. 

Anna  Mitaľová 
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 zima nás vo februári  poriadne potrápila? Silné mrazy a bohatá 
snehová nádielka neprekvapili len nás, ale aj krajiny vo svete. 
Dúfajme,  že  jar  je  už   blízko,  lebo  ako  tvrdí  pranostika –  
na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.   

 14. februára počas 17. ročníka Valentínskej kvapky krvi pod 
heslom  Zachráň romantiku - Daruj krv  prišlo darovať to 
najcennejšie čo človek má – krv - v Giraltovciach 68 ľudí, 
pričom krv bola odobratá 49,   z toho 19-tim  prvodarcom. 

 v Poliklinike v Giraltovciach prebiehajú vnútorné úpravy  
v pravej časti budovy na úrovni všetkých troch poschodí? 
Uboleným pacientom, čakajúcim na  vyšetrenia hluk a víriaci 
prach určite nepridávajú na pohodlí.  Touto cestou by sme 
chceli poprosiť všetkých, ktorí čakajú  na vyšetrenie, aby mali 
strpenie, odmenou im budú vynovené priestory našej 
polikliniky. 

 niekomu chýbali kovové kanalizačné poklopy?  Tie boli totiž 
odcudzené  pri bloku S a T, čo vážne ohrozovalo  bezpečnosť 
obyvateľov týchto blokov, v prvom rade malých detí, ktoré pre 
bohatú snehovú nádielku nemusia zbadať diery v zemi a ľahko 
môže dôjsť k nešťastiu. 

 s úplne novou metódou starostlivosti o pleť prichádza nový 
salón krásy?  Čistenie pleti bez mechanického zásahu - ale aj 
iné skrášľovacie metódy  - sľubuje pre dámy, ale aj pánov salón, 
ktorý začne svoju pôsobnosť začiatkom marca v Dome služieb.   

 sa buduje čerpacia stanica kanalizácie na Fučíkovej ulici? 
Investorom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s 
Košice. 

 novootvorená združená predajňa ponúka  čerstvý chlieb 
a pečivo či mäso a mäsové výrobky? Nájdete ju v bývalých 
kožiarskych závodoch  a predaj je spojený aj s ochutnávkou 
výrobkov.   

Mária Osifová 
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Úvod 
Činnosť mestskej polície /MsP/ je presne ustanovená v zákone 

SNR č. 564/91 Zb. o Obecnej polícii v znení neskorších noviel 
špecifikáciou úloh a oprávnení, ako aj úlohami uloženými 
primátorom mesta a úlohami vyplývajúcimi zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. Právomoci a oprávnenie MsP sú 
ustanovené aj v iných právnych normách.  

 
Mestská polícia v Giraltovciach bola zriadená 1. júla 1991 

a tvoria ju traja príslušníci MsP. Tabuľkový počet príslušníkov MsP 
Giraltovce (4) nebol do dnešného dňa naplnený. Za uplynulé 
obdobie roku 2011 neevidujeme žiadnu sťažnosť na činnosť MsP. 

Za kalendárny rok 2011 evidujeme v protokole celkom 623 
udalostí.  

 
II. Materiálno-technické zabezpečenie. 

V oblasti materiálno-technického  zabezpečenie je MsP Giraltovce 
na priemernej úrovni. Pre výkon služby  v zmysle schváleného 
pracovného poriadku MsP využíva okrem iného: 

- 1  motorové vozidlo ŠKODA  Felícia, rok výroby 1999,          
s ktorým bolo v roku 2011 najazdených 8411 km (vrátane 
služobných ciest), 

- v nevyhnutných prípadoch na riešenie priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 3 ks technických 
prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla, 

- pre  priamy výkon služby má každý príslušník MsP 
pridelenú služobnú zbraň, celkom MsP používa 3 krátke guľové 
zbrane kalibru 9 mm, z toho dve ČZ 75 a jednu ČZ 85, 

- pre priamy výkon služby,  komunikáciu medzi hliadkou 
a občanmi a oznamovateľmi, používa hliadka MsP  pri výkone 
služby mobilný telefón, 

- súčasťou materiálno-technického vybavenia MsP je i kame-
rový systém, ktorý pozostáva z piatich otočných kamier, 
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- pre účely administratívnej práce MsP využíva celkom 2 ks 
výpočtovej techniky a ďalšie zariadenia s tým spojené,  

- vybavenie príslušníkov MsP výstrojnými súčiastkami je 
v zmysle výstrojného a ústrojného poriadku MsP. 

 
III. Prevencia  

Dôležitou súčasťou práce MsP je prevencia, ktorej cieľom je 
predchádzať nežiaducim protispoločenským javom a poskytovať 
efektívnu ochranu života, zdravia, majetku a osobných práv. 
Základným ťažiskom zostáva prevencia zameraná na čistotu 
a poriadok a ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. K hlavným 
prioritám MsP  v roku 2011 na úseku ochrany mládeže pred 
alkoholizmom a toxikomániami boli kontroly   MsP a PZ  
v reštauračných a pohostinských zariadeniach a besedy s touto 
tematikou. Ďalšie kontroly na alkohol vykonávala MsP samostatne.  

 
IV. Mestský kamerový systém 

Mestská polícia prevádzkuje od začiatku roka 2009 kamerový 
systém. V meste je umiestnených celkom päť otočných  kamier:  

1 - kamera na križovatke ulíc Dukelská a Bardejovská pri 
zástavke SAD,   

2 - kamera vedľa obchodného domu Jednota /Svojpomoc/ pri 
vjazde na trhovisko,  

3 - kamera oproti uliciam Hviezdoslavovej a Kukučínovej,  
4 - kamera na rohu  Dukelskej ulice vedľa autobusovej stanice a 
5 - kamera na priečelí budovy MsÚ. 
Kamery monitorujú predovšetkým hlavnú ulicu v smere Prešov  - 

Svidník. Mestský kamerový systém obsluhujú traja pracovníci 
chránenej dielne. Priemerný čas obsluhy systému operátormi tvoril 
v uplynulom roku  asi 18.5 h. denne.  

V roku 2011 bolo kamerovým systémom zistených 291 udalostí,   
najväčšiu skupinu tvoria podozrenia z priestupkov proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. Udalosti zistené kamerovým 
systémom v roku 2011: 
– na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

                - 245 priestupkov, 
– poškodenie majetku mesta - 2 priestupky, 
– konzumácia alkoholu na verejnom priestranstve  

- 15 priestupkov, 
– zistených 14 túlavých psov, 
– znečisťovanie verejného priestranstva - 8 priestupkov, 
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– fyzické konflikty a bitky, ublíženie na zdraví - 7 priestupkov. 

V súvislosti s prevádzkovaním kamerového systému MsP 
poskytla v 10-tich prípadoch videozáznam pri objasňovaní 
priestupkov a trestných činov. 

 
V. Spolupráca s inými orgánmi 

Mestská polícia spolupracuje pri svojej činnosti najmä s OO PZ 
v Giraltovciach, hlavne na úseku zabezpečenia verejného poriadku 
na území mesta.  Spoluprácu s OO PZ Giraltovce  hodnotím ako 
veľmi dobrú. 

V oblasti spolupráce  na úseku štátnej správy je potrebné 
spomenúť najmä:   

- odbor všeobecnej vnútornej správy, 
- odbor ekonomický, 
- odbor životného prostredia, 
- súdy a exekútorský úrad. 
Mestská polícia vykonala doručenie listových zásielok pre 

uvedené inštitúcie v súvislosti s výkonom štátnej správy celkom 
v 81 prípadoch a asistenciu pre ich pracovníkov pri výkone štátnej 
správy v teréne v troch prípadoch. 

 
Na úseku samosprávy  je potrebné spomenúť, že MsP okrem 

rôznej asistencie  a súčinnosti  pre jednotlivé oddelenia vykonáva  aj 
doručovaciu službu, a to pre:  

 
- sekretariát MsÚ                        -  357 doručení, 
- ekonomické oddelenie MsÚ     -  945 doručení, 
- správa majetku mesta  MsÚ    -  367 doručení, 
- oddelenie kultúry MsÚ           -  111 doručení, 
- oddelenie výstavby MsÚ            -  141 doručení,  
- mestská knižnica                     -  53 doručení,   
- Spoločný obecný úrad             -  288 doručení, 
- spolu                                        -  2262 doručení. 

Táto činnosť predstavuje nezanedbateľnú úsporu na úseku 
vynakladania finančných prostriedkov mesta na poštovnom. 

Okrem už spomenutých činností je potrebné spomenúť aj rôzne 
asistencie, kde je potrebná spoluúčasť MsP, či už sú to exekúcie, 
otvorenie bytu v prípade ohrozenia života a zdravia, živelných 
pohrôm, pri vyplácaní  sociálnych dávok pre občanov v hmotnej 
núdzi  a pod.  
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VI. Priestupky 
Na základe zákonom stanovenej povinnosti  zasielania ročného 

štatistického výkazu protokolárneho evidovania priestupkovosti 
predkladám tabuľku so štatistickými údajmi zasielanú pre potreby 
Ministerstva vnútra SR:  

 
 § 

47-48 § 49 § 50 § 22 VZN ostatné spolu 

1 

celkový počet 
priestupkov 
zistených 
vlastnou  
činnosťou 

38 0 6 245 8 6 303 

2 

celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
na útvar obecnej 
polície 

11 0 9 0 0 4 24 

3 

celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
príslušnému 
orgánu 

11 0 0 0 0 0 11 

4 

celkový počet 
priestupkov 
vyriešených 
v blokovom 
konaní 
 

38 0 4 68 8 7 125 

5 výška finančnej 
hotovosti (€) 282 0 35 860 65 70 1312 

 
Štatistické údaje z protokolu udalostí za rok 2011 
 
Celkový počet evidovaných udalostí: PU – 623 
- udalosti nahlásené občanmi priamo    
............................................................................................. 190 
- udalosti oznámené mestom(pracovníkmi mestských organizácií) 
..............................................................................................137 
- udalosti priamo nahlásené pracovníkmi kamerového systému      
................................................................................................19 
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Výpočet jednotlivých činností vo výkone služby: 
 
- poškodenie stromov následkom živlu – 2 x – upovedomie HaZZ 
- zistený požiar – 5 x – upovedomenie HaZZ                                                    
- priama asistencia pri dopraných nehodách - 1 x 
- pre linku  „158“   -   1 x 
- zabezpečenie úkonov pri pohybe a úhyne divej zveri – 7 x 
- riadenie cestnej premávky – 1x  
- upozornenia na zistené nedostatky počas výkonu služby - 101 x 
- použitie výzvy v zmysle zákona o obecnej polícii              -   61 x 
- vybavenie priestupku dohováraním na mieste na úseku 

verejného poriadku – 52 x 
- vybavenie priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky  –  175 x 
   
Nález veci: 
- bicykel                           -  3 x 
- diop. okuliare                 -  1 x 
- doklady                          -  8 x 
- domové kľúče                -  10 x 
- kľúče od mot. vozidla    -  2 x 
- mobilný  telefón           -  2 x 
- peňaženka                       -  5 x 
- iné                                   -  6 x 
 
- kontrola - § 30 /alkohol/    -  5 x v spolupráci s OO PZ 
                                               4x samostatne 
 
Odchyt psov na území mesta :  
 
- celkový odchyt psov:                                               - 54 x 
- prostredníctvom pracovníka firmy Hunter priamo  -   21 x 
- hliadkou MsP                                                        -   33 x 
- vrátenie majiteľovi                                                -   12 x 
 
     Prevetívna činnosť:      
 
Vykonanie besied v školských zariadeniach     - 9 x, s  účasťou   

222 detí celkom. 
Témy:  Toxikománia, Správaj sa slušne, Bezpečné prázdniny. 
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Zabezpečenie verejného poriadku pri mestských akciách:  - 18 x  
- asistencie pre mesto       - 74 x 
- opilec – výjazd                   -  8 x  
- odvoz osoby pre vlastnú bezpečnosť  -  7 x  
- privolaná RZS 112                        -   1 x   

 
Útok na verejného činiteľa pri výkone služby ......................... 0 x 
dohľad nad CP /žiaci/ ........................................................ 19 x 
odovzdanie veci pre PZ.........................................................   1 x 
podujatie mimo org. mestom ...............................................   3 x 
povodeň  .............................................................................   1 x  
previerky pre úrady .............................................................   5 x 
súčinnosť pre oddelenia mesta ............................................   9 x 
súčinnosť pre orgány  štátnej správy....................................   4 x 
úhyn zveri, zabezpečenie úkonov  pri likvidácii.....................   4 x 
zabezpečenie verejného poriadku počas volieb .....................   3 x 
výjazd MsP na signalizáciu ..................................................   3 x 
zabezpečenie VP – súťaže .....................................................   2 x 
kontrola osoby .....................................................................   8 x 
 
Kamerový systém:  
Celkový počet záznamov                                                 - 245 x 
Poskytnutie údajov z kamerového systému  pre potrebu PZ - 10 x 
 

VII. Záver 
 

Každá obecná a mestská polícia ma iné podmienky pre svoju 
činnosť, iné počty príslušníkov,  materiálno-technické zabezpečenie, 
od štátnych orgánov je prevažne nezávislá. 

Medzi mestskými a obecnými políciami  pretrváva spolupráca,  
a to najmä prostredníctvom Združenia náčelníkov obecných 
a mestských polícii Slovenska. Prebieha výmena informácií 
a skúsenosti. Rok 2011 je možno hodnotiť ako dobrý, príslušníci 
MsP si plnili svoje povinnosti v zmysle zákona. Neboli zaznamenané 
udalosti, ktoré by poškodzovali  postavenie a prácu MsP. Cieľom 
bolo vyhovieť  pripomienkam občanov a priblížiť sa takýmto 
výkonom služby občanom.  

 
Juraj Šima 

náčelník MsP 
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Päť dní pred Popolcovou stredou zorganizovalo mesto 
Giraltovce v spolupráci s organizáciu Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami Fašiangové posedenie, na ktorom sa 
zúčastnili členovia ZPCCH, Jednoty  dôchodcov, vedenie 
mesta, vedúci oddelení MsÚ, mestskí poslanci,  riaditelia škôl, 
ale hlavne naši milí hostia -  priatelia z poľského družobného 
mesta Wielopolie Skrzynskie. Práve ich súbor Wielopolanie 
nás svojím programom zasvätil do tradície poľskej svadby.        
V takmer  hodinovom programe sme mali možnosť vidieť, ako 
to na takej poľskej svadbe chodí. Svadba sa začala pytačkou, 
handrkovaním sa o veno, nasledovali samotná svadba 
s požehnaním nevesty,  svadobná zábava a odčepčenie 
nevesty. Tradície boli podobné tým našim, no na tejto svadbe  
nechýbala ani bitka, vraj ako to už u nich bežne býva... Dej 
bol zinscenovaný tak, že všetci prítomní v sále sa stali 
súčasťou tejto veselice. Primátor mesta Ján Rubis požehnal 
nevestu, svadobčania vytancovali prítomných hostí, ktorí mali 
možnosť ochutnať aj zo svadobnej hostiny - koláče, šišky 
a čerstvá klobáska - či  okoštovať pálenku.  

Po tradíciách poľskej svadby sa predviedol FS Topľan 
pestrým programom šarišských tancov.  Bodku za kultúrnym 
programom dala  spevácka skupina Topľanky výberom piesní 
vo veselom tóne. Zábava sa tým však nekončila.  Ľudová 
hudba FS Topľan  nenechala pokojne sedieť na stoličkách ani 
staršie ročníky a zabávala všetkých prítomných neskoro        
do noci.  

Je dôležité zachovávať tradície Fašiangov - či ostatkov, ako 
ich nazývajú naši poľskí priatelia. A ak sa ľudia pritom 
stretnú, porozprávajú a zabavia sa,  nadviažu  nové známosti 
a aspoň na chvíľu zabudnú na  starosti... tak také fašiangy sú 
ozaj nezabudnuteľné.  Nám sa  to podarilo a dúfame, že v tejto 
tradícii budeme aj naďalej pokračovať. 

 
Mária Osifová 
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Wielopolanka  v tanci s primátorom mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poľská svadba  
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Poďakovanie  účinkujúcim súborom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hostia z družobného mesta Wielopole Skrz. spolu s domácimi 
predstaviteľmi mesta.                                                 Foto: Róbert Koreň 
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Po rodičoch je pre deti najvyššou autoritou 

učiteľ.  Zoznamuje ich s písmenami, učí ich 
kúzlam s číslami, uskutočňuje s nimi výlety 
do histórie, hovorí s nimi o súčasnosti 
a zároveň im dáva nahliadnuť do budúcnosti,  
učí  ich logicky myslieť a porozumieť kráse. 

Učiteľ  vedie svojich žiakov k láske k ľuďom, k práci k prírode, 
dokáže upútať pozornosť, spútať detskú neposednosť, 
povzniesť sa nad mladícke vrtochy, s úsmevom a prísnym či 
vľúdnym pohľadom a slovom vie usmerniť  aj tých najväčších 
neposedníkov... Je ako sochár, ktorý dostáva tvárny materiál - 
deti,  z ktorého  modeluje osobnosť. 

Učiteľ je ako maliar, ktorý začína kresliť na čisté plátno 
najprv obrysy, potom jednotlivé detaily, kým sa s plátna 
nestane hotový obraz, čo rozochvieva vnútro tých, ktorí sa naň  
chodia pozerať. No poslanie a práca učiteľa sú ešte zložitejšia 
ako tvorba umeleckého diela. Kým sochár môže pomerne ľahko 
opraviť nevydarený hmat ruky alebo ťah nástroja, kým maliar 
môže jednu farbu prekryť druhou, učiteľova práca musí byť 
veľmi premyslená a presná. 

Preto Vám patrí poďakovanie za výchovu a vzdelávanie našej 
mladej generácie. 

Alena Kmecová 
 
 
 
 
 
V polovici februára zavítala do Giraltoviec ďalšia známa tvár zo 

slovenskej hudobnej scény. Aj tentoraz sa o to pričinilo naše CVČ, 
ktoré pod záštitou mesta usporiadalo ďalšiu „hviezdnu“ akciu.       
Na Valentínskom koncerte pre študentov sa predstavila populárna 
speváčka,  držiteľka mnohých ocenení, ktorá vydala aj päť albumov, 
Zuzana Smatanová. Zlatá slávica nám prezradila, že naše mesto 
navštívila po prvýkrát a svoju ďalšiu návštevu u nás nevylučuje.  Je 
typom človeka, ktorý na sebe tvrdo pracuje, neustále sa vo svojej 
práci zdokonaľuje a zlepšuje. Vyštudovala Pedagogickú a sociálnu 
fakultu, ale viac zatúžila po kariére speváčky. Stala sa členkou 
dievčenského speváckeho zboru, začala spolupracovať s  Richardom 
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Čanakym a postupne spoznávala aj ďalších hudobníkov. Správa sa 
prirodzene a je všestranne nadaná v mnohých oblastiach. Okrem 
spevu a hudby sa v minulosti  venovala tancu, maľovaniu, hre       
na rôznych hudobných nástrojoch a výučbe angličtiny. Výraznými 
úspechmi sa však môže pochváliť aj pred rozbehnutím jej kariéry. 
Kým sa stala slávnou, vyhrala niekoľko zaujímavých súťaží. 
V nasledujúcom interview sa okrem iného dozviete aj to, čím chcela 
byť v detstve.  

1. Počas koncertu ste sa vyjadrili, že ste naše mesto 
navštívili po prvýkrát. Ako na Vás teda zapôsobilo mladé 
giraltovské publikum? 

- Priznám sa, že som nemala šancu prejsť sa po Giraltovciach. 
Navyše sme sa ubytovali v inej časti, takže nebola možnosť ani 
príležitosť bližšie si pozrieť mesto. Okrem toho neustále sneží. 
Časovo by sme to nestíhali, prišli sme sem iba na koncert a potom 
ideme naspäť do Bratislavy. Čaká nás ešte vystúpenie v Šaštíne. 
Atmosféra v hale sa mi však celkom páčila. Teší ma, keď vidím, ak 
sa mladí vedia tak výborne zabávať.  

2. Vystupovali ste na študentských akciách už aj predtým 
alebo to bola u nás Vaša premiéra? 

- Školské koncerty mávame, vystúpenie v Giraltovciach bolo 
v podstate jedným z nich, keďže bolo usporiadané pre žiakov 
a študentov škôl. Takže vystupujeme v rámci    podobných akcií, ale 
dalo by sa povedať, že nie príliš často. Skôr vystupujeme na 
festivaloch a v kluboch, občas v športových halách. Pre školy je tých 
koncertov menej,  sú zriedkavejšie, no hráme ich radi.  

3. Kedy ste v sebe objavili hudobný talent? Pripomeňte 
nám Vaše hudobné začiatky. 

- Na svoje začiatky si dobre spomínam.  Neviem však, či som 
nejaké nadanie objavila ja sama, skôr ho asi vo mne objavili iní. 
Zaujímavé je, že som nikdy nechcela byť speváčkou, skôr som mala 
ambíciu študovať vedu alebo biochémiu. Takže spevácke ambície 
prišli až neskôr, s odstupom času. Potom som sa naučila hrať        
na gitare, začala som písať texty a venovala som sa hudobnej 
tvorbe. Vtedy som si myslela, že budem písať piesne pre niekoho 
iného. Keď sa však na ich realizáciu žiaden spevák nenašiel, musela 
som ich začať spievať sama (smiech). Prihlásila som sa do súťaže 
a nejako tak sa to celé začalo. Pamätám sa na to, že som sa nikdy 
nepovažovala za sebavedomého človeka, ktorý je rád na pódiu. 
Postupne sa to však vymenilo, teraz som na pódiu veľmi rada. 
Začalo ma proste baviť spievať pre ľudí. 
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4. Hudba vám vraj bola od detstva blízka nielen na základe 
spevu, ale aj tanca. Venujete sa mu ešte aj mimo 
koncertovania?  

- Na tanečnú som chodila asi štyri roky a tam som sa učila balet, 
ľudové aj moderné tance a všeličo iné. Musím sa však priznať, že 
tancu som sa už prestala venovať. Nejako ma to postupne prešlo, 
môj sen tancovať sa stratil. Nahradil ho proste iný, ktorému sa 
venujem dodnes. V rámci koncertovania je to však veľmi 
obmedzené. Skôr sa  sústredím na spev a na hru ako na samotný 
tanec, nie je mojou prioritou. No tancovať viem, nemám s tým 
žiaden problém. Predtým som aj rada chodila na diskotéky so svo-
jimi kamarátkami, tým som samozrejme prešla ako každý tínedžer. 
Dokonca som dostala viackrát ponuku ísť tancovať do Let´s dance. 
Radšej som to však nevzala, pretože sa plánujem naplno  sústrediť 
na svoj spev. Kvôli súťaži by som sa ich musela zriecť a to by ma 
mrzelo. Nechcela by som pol roka venovať tancovaniu, keďže mám 
koncerty a tie sú prvoradé. Tancu sa aktívne nevenujem, iba ak pre 
seba a trochu aj pre iných v rámci koncertovania.  

5. Okrem toho ste sa učili hrať na viacerých hudobných 
nástrojoch. Môžete nám prezradiť, ktoré to boli? Predpokladám 
však, že najbližšia je Vám asi gitara.  

- Učila som sa hrať na klavíri a flaute, potom aj ako samouk      
na gitare, bicích a fúkacej harmonike. To boli viac-menej nástroje, 
ktoré ma oslovili a na ktorých som chcela vedieť hrať. Rada by som 
sa však učila aj hrať na flaute, takže si ju asi niekde zabezpečím. 

6. Prezraďte nám, koľkokrát ste vyhrali Zlatého slávika. 
Ešte predtým ste však získali aj iné zaujímavé ocenenia.   

- Slávika dostávam už asi sedem rokov v rôznych kategóriách – 
Zlatý slávik ako speváčka roka, Absolútny slávik, Rádio slávik,  Hit 
roka. Kým som získala Slávika, vyhrala som dve sošky v súťaži 
Aurel – za objav roka a ženský spevácky výkon, Otto, Grand Prix 
Radio za najlepšiu speváčku a CocaCola Popstar. Ešte predtým ma 
poctili oceneniami Amatérska gitara a Zlatý šíp Liptova. Nejako 
takto vyzerali moje začiatky. 

7. S ktorými umelcami ste už v počas svojej kariéry  
spolupracovali? Máte obľúbeného interpreta, s ktorým by ste si 
ešte rada zaspievali? 

- Spolupracovala som už s mnohými zaujímavými hudobníkmi. 
Z tých známejších môžem spomenúť Desmod, I. M. T. Smile, Peter 
Cmorik, Peter Nagy alebo Chinaski a Čechomor v Čechách. Stále 
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tvrdím, že by som si niekedy rada zaspievala s mojím idolom, 
ktorým je  Járek Nohavica. 

8. Ktoré piesne zo svojho vlastného repertoáru najradšej 
spievate? 

- Najradšej spievam také piesne, ktoré si so mnou dokážu 
zaspievať aj ľudia. Mám na mysli hity, na základe ktorých cítim 
energiu aj od nich, ja ju dávam im a oni mi ju opätovne vracajú. 
Rada proste pozorujem to, ako počas vystúpenia skáču, hromadne 
spievajú a tešia sa z toho, že si môžu zanôtiť so mnou. Ten priestor 
im vždy rada poskytnem. Myslím si, že koncert nie je len o tom, že 
tam ľudia prídu, sadnú si, sledujú program a počúvajú hudbu. 
Neodmysliteľne k tomu patrí aj ich individuálna zábava, keď si aj 
zaspievajú a potom svoje piesne tiež spievam s väčším elánom. Mám 
však aj svoje obľúbené hitovky, ktoré považujem za osobné. Hrávam 
aj také väčšie koncerty. Dokonca s kapelou chystáme anplak turné, 
takže tam určité zaznejú aj moje srdcovky. Najobľúbenejšou z nich 
je song, ktorý vlastne ani nemá názov. Je to takmer posledná pieseň 
z albumu Tabletky odvahy a funguje ako skrytý track.  

9. Na Vašej internetovej stránke máte vytvorený vlastný 
elektronický denník, v ktorom oboznamujete fanúšikov so 
svojimi myšlienkami. Spomínate tam aj projekt súvisiaci s 
kreslením. Môžete nám bližšie popísať, čo bude obsahovať?  

- Ešte ho nemôžem popísať celkom detailne, pretože zatiaľ som 
ho ešte vôbec nezačala.  Chystám sa ho zrealizovať až niekedy 
v letnom období. Ale je pravdou, že budem kresliť.   Vymyslela som 
si celkom zaujímavú vecičku, no nemôžem o nej prezradiť viac, lebo 
to bude také prekvapenie hlavne pre fanúšikov a možno aj pre 
verejnosť všeobecne. Takže  budem veľa kresliť a veľmi sa na to 
teším. Už dávno som totiž nekreslila a bude to pre    mňa znamenať 
návrat k tomu, čo ma baví. Môj otec bol maliar, takže ma viedol 
k tomu, aby som sa venovala kresbe. Dokonca som z nej aj 
maturovala, presnejšie z portrétu. Teda niečo z toho tam bude 
a potom už sami uvidíte a dozviete sa bližšie.  

10. Ako dlho vystupujete v tomto zložení kapely a aké sú 
Vaše spoločné hudobné plány v najbližšom čase? 

- Už asi deväť rokov fungujeme v rovnakom zložení, bude to 
presne v apríli. Odvtedy mám kapelu a je to fajn. Je skvelé, že od 
tohto obdobia neprešla žiadnymi personálnymi zmenami. 
S chalanmi si rozumieme a už sa poznáme do takej miery, že už 
sme takmer ako manželia, čiže v dobrom aj v zlom. Samozrejme, 
máme nejaké spoločné  plány týkajúce sa hudby. Koncom apríla 
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chystáme koncertnú šnúru, ktorú som už spomínala, bude to 
anplak aj akustické turné v desiatich slovenských mestách. 
Uvažujeme aj nad tým, či so sebou nevezmeme sláčikárov, bolo by 
to celé zaujímavé a hlavne iné, na aké som zvyknutá. Nič podobné 
som zatiaľ na koncertoch nemala, takže sa na to teším. Momentálne 
ešte chystám nový singel a videoklip k nemu a ako som už povedala 
počas vystúpenia, pieseň sa volá Dnes sa mi nechce nič. Teraz        
na to bude čas, na budúci týždeň vznikne klip s tým to celé vyjde. 
V tomto čase je to spomedzi noviniek aktuálne.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speváčka ochotne rozdávala fanúšikom autogramy   Foto: Martin Rimák 

 
Aj pri osobnom stretnutí Zuzka zapôsobila na ľudí rovnakým 

dojmom ako navonok - milo a sympaticky, je teda nielen Zlatou 
slávicou, ale aj zlatým človekom. Počas akcie a aj po jej skončení sa 
svojim fanúšikom venovala naplno a s profesionálnym prístupom. 
S ochotou, oddanosťou a trpezlivosťou im rozdávala podpisy 
s osobným venovaním a neodmietla im ani prosby o spoločné 
zábery. Sme jej vďační za skvelé vystúpenie aj za poskytnutie 
rozhovoru. Veríme, že sa jej bude v hudbe dariť tak skvelo i naďalej 
a že sa jej podarí získavať ďalšie úspechy v hudobnej brandži.  

Ďakujem za rozhovor 

Martina Štofková 
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„Koľko býva márnych 
strát, kto ich zváži. 
Ach, koľko býva strát, 
keď túžiš všetko vzdať. 
Vždy, keď pília krásny 
strom, je mi ho ľúto. 
Vždy, keď pília krásny 
strom, som s ním, som v 
ňom, som on.“   

(Pavol Hammel) 
 
Človek a strom. Ako 

veľmi sa podobajú. Človek je 
súčasťou prírody, strom 
zase súčasťou života 
človeka. Strom aj človek 
rastie do výšky a sily, 
zapúšťa korene, ťažko sa 
presádza, ohýba, tvorí 

výhonky (ratolesti) a ak raz príde jeho čas, ostáva po ňom prázdne 
miesto.  

Tak, ako nám veľmi chýba blízky človek pri stole, tak ostáva 
prázdny priestor  v obraze, ktorý si roky fixujeme vo svojich 
srdciach, vo svojich spomienkach. Odchádzajú ľudia, aj stromy. 
Niektoré odchody sú nevyhnutné, iné zbytočné. Tie druhé nás 
potom trápia najviac. Tak to chodí v živote človeka aj stromu. My, 
ľudia, však máme možnosť niekedy viac, inokedy menej, 
ovplyvňovať svoje životy, svoje osudy.  Ale aj osudy iných, aj osudy 
stromov.  

Tak pred pár dňami rozhodovali ľudia o bytí či nebytí jednej 
starej lipy. A rozhodli. Ja osobne som spočiatku toto rozhodnutie 
prijímala veľmi ťažko. Lipa bola a je  pre mňa symbolom nie len  
slovanstva, ale aj akéhosi „človečenstva“, ktorý neodmysliteľne patrí 
k nášmu evanjelickému kostolu.  

 Dnes však viem, že sa o lipe rozhodovalo naozaj zodpovedne, 
s prihliadnutím na všetky okolnosti. Predstavitelia Evanjelického 
cirkevného zboru v Giraltovciach nechali zdravotný stav stromu  
preskúmať odborníkom a na základe ich posudku vydal príslušný 
úrad  povolenie na výrub.   
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„Naša“  lipa bola chorá, hrozilo jej vyvrátenie. Jej korene dvíhali 
betónový múrik okolo kostola, ktorý preto na niekoľkých miestach 
praskol. Našťastie, zatiaľ sa nevyvrátil. Okolo neho totiž chodia 
denne desiatky ľudí či už k lekárovi na polikliniku, s deťmi do škôl-
ky alebo do práce, či k svojim domovom. Bolo potrebné chrániť  
ľudí. Na základe povolenia bola objednaná firma, ktorá odborne lipu 
spílila, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí, prípadne majetku.  

Namiesto spíleného stromu je cirkevný zbor povinný vysadiť 
ďalšie tri stromy. Verím, že to budú opäť lipy, ktoré sa z nášho 
mesta pomaly ale isto vytrácajú a chýbajú nie len nám, ľuďom, ale 
určite aj včielkam.  

  Lipa, lipový kvet a lipové drevo vždy sprevádzali človeka. 
Doslova od kolísky až po hrob. Ale aj to svedčí o tom, že lipy tu nie 
len rástli, ale že ich tu človek aj vysádzal a pravdaže  aj  stínal.  

 „Vždy, keď  pília  krásny  strom, viem, že  sa  vráti, v dyme, 
v daždi, v ústiach riek, v nežnom smútku zápaliek...“    

ooooo  Text a foto: Tatiana Birošová 
 
 
 
 
 
 
 
Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane, ktoré    

vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo 
symbolizovalo, že po ňom nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou 
nocou, ktorý sa v minulosti bral veľmi vážne. Práve preto mali byť 
posledné tri fašiangové dni, „ostatky“, dňami bujarej zábavy.  

Každý región mal vlastné tradície, ktoré sa medzi ľudom 
zachovali dodnes a v súčasnosti dochádza k ich opätovnému 
oživovaniu v mnohých slovenských dedinách, ale aj mestách. 
Pamätníci z okolia Giraltoviec spomínajú, že v utorok popoludní 
pred Popolcovou stredou bolo u „parobkov“ zvykom poprezliekať sa 
do ženských šiat. „Tote chlopi buľi i paňe, i ňevesti, i stare babi 
buľi, i komiňar, i bosorka.“ Chodili spievajúc po meste. Všade im 
dali slaninku aj vajcia, ktoré speňažili v krčme u Žida. Za peniaze si 
potom kúpili pálenku. Zábava sa skončila o polnoci, keď sa začínal 
prísny pôst Popolcovou stredou, inak zvanou aj Krivá streda, keďže 
medzi ľuďmi panovala povera, že ak by niektorá gazdiná v tento deň 
vzala do ruky ihlu, mala by krivé kuriatka. 
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Žiaci Gymnázia v Giraltovciach pod vedením svojich učiteľov už 
po druhýkrát pripomenuli obyvateľom mesta Giraltovce typické 
fašiangové zvyky nášho regiónu prostredníctvom fašiangového 
sprievodu mestom. Zorganizovali ho v utorok 21. februára 2012, 
deň pred popolcovou stredou. Vyvrcholením sprievodu bol 
fašiangový program, ktorý so žiakmi školy  nacvičili učiteľky pani  
Marta Lehetová a pani Eva Bačkayová. Žiaci sexty osemročného 
gymnázia za výdatnej podpory ostatných spolužiakov v tento deň 
pochovali basu. Akt pochovania basy symbolizuje, že hudobné 
nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa 
majú ponoriť viac do seba. Na tomto obrade nechýbali účinkujúci 
prezlečení za kňaza, organistu, hrobára, basa na márach a babky - 
plačky.  

Viac ako 2-hodinový fašiangový sprievod gymnazistov mestom 
Giraltovce, plný typických fašiangových, ale  aj netradičných masiek 
a strašidiel, bol sprevádzaný hudbou, spevom, tancom a veselou 
zábavou tak, ako sa to na posledný deň Fašiangov patrí.  

 
Krúžok propagácie školy 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

V sprievode sme mali aj vlastnoručne vyrobené masky 
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Babky – plačky oplakávajú basu    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj učitelia si obliekli fašiangové kostýmy             Foto: Miloš Čorba, septima 
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Odborná porota vyhodnotila ôsmy ročník celoslovenskej 
literárnej súťaže Báseň 2011, ktorú vyhlásili vydavateľstvo 
DAXE a redakcia časopisu MAXÍK. Do tejto súťaže sa 
prihlásilo 154 žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií. V každej vekovej kategórii porota priradila 
najúspešnejším tvorcom jedno z troch miest a prémie.  V 3. 
vekovej kategórii 1. miesto získal kvartán nášho gymnázia 
Martin Hirňák (pripravovala Marta Lehetová) s básňou Slnko. 

Porota zvlášť ocenila aktívny prístup niektorých škôl pri 
vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí. Medzi 
ocenené školy patrí aj Gymnázium Giraltovce. 

 
Marta  Lehetová 

Gymnázium Giraltovce 
 
 

SLNKO 
 
Zlaté paže 
prebili tmavú oblohu. 
Ticho pomizlo 
a všetko navôkol 
ožíva. 
Chápadlá zlatej pani 
rozprestreli dlane 
na obzoroch lúk. 
Hladia ich 
a do taktu im hrajú 
potôčik a zvučné 
vtáčie hrdlá. 
Opäť sa vracia 
letný deň 
v náručí tepla,  
oddychu. 
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Fašiangy sú obdobím plesov, zábav 

a karnevalov. V duchu dodržiavania tradícií 
sa aj v našej MŠ v stredu 15.2.2012 
uskutočnil detský karneval. Deti sa spolu 
so svojimi učiteľkami podieľali na príprave a 
výzdobe svojej triedy. Zhotovovali si masky, 
girlandy a vyrábali šašov z farebného 

papiera. Na karnevale sa stretli princezné, nevesty, piráti, víly, 
tanečnice, kovboji, šašovia a rôzne zvieratká. Od rána zo všetkých 
tried zaznievali dobrá hudba a spev. Na karnevale nechýbali ani 
občerstvenie a chutné koláčiky. Veľkou záhadou pre deti bolo 
uhádnuť, akú masku si pripravili pani učiteľky. A viete, že uhádli? 
No a za dobrú zábavu, tanec a nápaditú masku každý škôlkar 
dostal odmenu a sladkosť. Deti odchádzali domov spokojné, plné 
veselých zážitkov a dojmov.  

Anna Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z karnevalovej ríše rozprávok                                                        Foto: autor 
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Počas piatkového večera 27.01.2012 aj k nám do Súkrom-
nej základnej školy zavítali Fašiangy. Konal sa v poradí už 4. 
školský bál. Za uplynulé tri roky si náš ples získal veľmi dobré 
meno, o čom svedčí aj veľký záujem o lístky, ktoré sa nám 
vypredali v priebehu niekoľkých dní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O zábavu sa postarala cimbalovka zo ZUŠ v Giraltovciach, 

ktorá nám zahrala na ľudovú nôtu a Dj Elly spestril večer 
modernou hudbou. Kultúrny program zabezpečili žiacky 
orchester ZUŠ pod vedením Barnabáša Hangoniho, žiaci 
tanečného odboru ZUŠ a sólo spev predviedol učiteľ ZUŠ 
Jaroslav Micenko. Program spestril hosť večera, skvelý 
huslista Stanislav Salanci, ktorý si svojou hrou získal určite 
každého. Pozvanie na ples prijali aj významné osobnosti 
spoločenského a kultúrneho života - napríklad poslanec NR 
SR pán Mikuláš Krajkovič, ktorý vyžreboval prvého výhercu 
bohatej tomboly. Občerstviť sme sa mohli aj pestrou škálou 
miešaných nápojov. Pripravovali ich študenti Súkromnej 
strednej odbornej  školy, ktorá  mala  na  starosti  aj  prípravu 
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chutných jedál a obsluhu počas celej zábavy na plese. Tá 
končila až nadránom, ale tak to má byť, veď Fašiangy sú 
vtedy Fašiangami, ak sa každý dosýta naje, vytancuje 
a zasmeje. 

Už teraz sa tešíme na piaty ročník nášho bálu! 
 
 
V piatok 17.2. sa naši žiaci ocitli v maskách všakovakých 

rozprávkových aj nerozprávkových bytostí. DJ Elly sa postaral 
o spestrenie priebehu karnevalu diskotékovou šou. Masky sa 
zabávali, súťažili, šantili a každá odišla s darčekom na pa-
miatku. Žiaci sa tak  rozlúčili s Fašiangami. Teraz v období 
pôstu sa môžu venovať školským povinnostiam. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala: Emília Tchuríková 
                      Foto: Jana Dlubáčová 
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Február s prívlastkom fašiangový bol aj v CVČ 

veselý, pestrý a naplnený mnohými zaujímavými 
podujatiami. Pripravili sme karneval pre detičky 
s rodičmi a na ľade, ale boli sme spoluorganizátormi 
aj karnevalov v našich školách v Kračúnovciach, 

Giraltovciach, v Krajnej Poľane a vo Svidníku. Tie masky, to bola 
pastva pre oči, o čom sa môžeme presvedčiť na stránke Centra, aj 
keď prítomnosť na karnevaloch sa prezeraním si fotografií z nich 
nedá nahradiť. Tu si zaslúžia pochvalu všetci, čo svoje nápady 
vedeli pretaviť do takých krásnych masiek – kvetov, stromov, ovocia, 
zvieratiek a iných, ktoré nás v tom studenom počasí rozohriali 
a roztancovali. 

Krásne zážitky mali aj detičky s rodičmi a učiteľkami z muzikálu 
Popoluška na ľade v Košiciach. Spoločne sme mali možnosť vidieť 
krasokorčuliarske hviezdy z rôznych štátov a tie ich nádherné 
výkony predčili naše očakávania. Dej rozprávky pozná vari každé 
dieťa, takže určite nebola prekážkou čeština, ktorou sa nám 
prihováral Jiří Korn, kráľom bol Vlastimil Harapes a na predstavení 
sa podieľali aj ďalší známi  českí umelci vrátane  režiséra 
a choreografa. Tak sme mali možnosť vidieť nádherné zvieratká, 
ktoré pomáhali Popoluške. Vlastne všetci účinkujúci mali nádherné 
a zaujímavé  kostýmy, podľa ktorých ich vedeli detičky rozoznať. 

 
Do histórie sme sa vybrali aj s vyše stovkou študentov zo SSOŠ 

a pozreli sme si v DJZ Prešov divadelnú hru Mária Antoinetta. Také 
historické hry pomôžu mladým ľuďom dostať sa do obdobia, ktoré 
už kdesi do úzadia zatlačila technická doba.  

 
V Prešove boli aj mladšie deti,  navštívili Krajskú knižnicu 

a podľa rozprávania sa tam cítili ako v rozprávke. Vybavenie 
a vymaľovanie knižnice, prístup vedúcej a jej rozprávanie umocnili 
v týchto deťoch záujem o čítanie, záujem o hľadanie krásy a pravdy 
v rozprávke. Pomohli sme im v rozvíjaní ich fantázie a na chvíľu 
odtrhli ich zrak od televízie a počítačov. Tieto deti spoločne so 
svojou vedúcou pravidelne navštevujú aj našu knižnicu, lenže tá 
nemá takéto vybavenie. 

Históriou sme prechádzali ešte v múzeách v Prešove 
a v Košiciach, kde sa mladší a starší žiaci mali možnosť dozvedieť 
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niečo o živote našich predkov, ich práci a trávení voľného času. Ten 
oni využívali zase na prácu- na tkanie, priadky, páranie peria a iné. 

Pre našich študentov sme pripravili Valentínsky koncert  Zuzany 
Smatanovej. Športová hala I. Nováka  praskala vo švíkoch, pesničky 
sa páčili, nálada a atmosféra boli super. Rozhovor s našou 
talentovanou speváčkou nájdete na ďalších stránkach časopisu. 

Pri príležitosti slávenia sv. Valentína sa uskutočnilo aj 
predstavenie pre žiakov, učiteľov, vychovávateľov a rodičov. Pod 
vedením pani Moniky Baranovej sa predviedli talentované deti         
z literárno-dramatického krúžku. Prvú časť tvorilo predstavenie 
O dvanástich mesiačikoch, okrem neho sa v programe objavilo aj 
tanečné vystúpenie mladších žiačok. Tieto predstavenia svedčia 
o tom, že krúžky pracujú kvalitne  a deti  majú neustálu možnosť 
sebarealizácie. 

Veľký záujem detí ale aj dospelých vyvolala tvorivá dielňa 
výtvarného oddelenia. Po benátskych maskách sme sa presunuli  
do vesmíru, krásne výtvory sa podarili našim mladým maliarom. 
Igelitové tašky sa už mnohým zunovali a pravdupovediac ani        
ku kabelkám nepristanú, preto sa vedúci rozhodli urobiť niečo 
nové. V tvorivej  dielni  učili  mamičky  a  záujemcov  servítkovú 
techniku na tašky z plátna. Ich výtvory boli pekné, pestré 
a podstatný je efekt, že majú vlastnoručne urobené jedinečné tašky 
podľa svojho vkusu. Nápady a práce z tvorivej dielne a zo všetkých 
našich podujatí nájdete na stránke CVČ Giraltovce. 

K našej činnosti patria aj rôzne súťaže v počítačovej učebni, kde 
sa deti učia nielen pracovať s počítačmi, ale si zmerajú svoje 
vedomosti a zručnosti aj v tejto aktivite. 

Na všetkých súťažiach dostávajú nielen výhercovia, ale aj 
zúčastnení pekné vecné ceny či sladkosti, ktoré im kupuje 
Centrum, prípadne si môžu v určenej predajni sami vybrať.  

Šport nesporne patrí k našej pravidelnej činnosti v športovej 
hale, rozšírili sme ju o podujatia na ľadovej ploche  multifunkčného 
ihriska a tak sme už nemuseli cestovať na klzisko do Svidníka, ale 
ho aj vďaka mrazivému počasiu máme doma. 

Najviac asi v spomínanom období chýbala posilňovňa. Jej 
priaznivci a návštevníci sa už môžu tešiť a cvičiť v nových, 
rozšírených priestoroch, ktoré vznikli z bývalých štyroch menších 
šatní a chodby. Ich užívatelia, či už tí, čo sa pripravujú na súťaže 
alebo tí, čo  si len tak prídu zacvičiť pre zdravie, či vyformovanie 
postavy, majú už svoj stánok pripravený so všetkým čo k tomu 
patrí. Tešíme sa s nimi, že sa to podarilo  uskutočniť. 

ooooo   CVČ   ooooo 
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Viacerí z nás si už mali možnosť všimnúť, že v našom 

meste pôsobí televízne štúdio. Ide o TV Centrum, ktorá 
vznikla v CVČ Slniečko. Vytvorili ju začiatkom decembra 
minulého roku a v súčasnosti v nej pôsobia štyria členovia, 
z toho dvaja moderátori – Lenka Roguľová a Patrik Palko, 
ktorí  sa  pri  práci  striedajú. Hlavným zámerom bolo vybrať 
na túto pozíciu dievča aj chlapca, aby to bolo pestrejšie. 
Kameru a strih má  na starosti Peter Balent a manažérom 
a koordinátorom v jednej osobe je Daniel Varganin, ktorý 
s kolegom vyberá aj hudbu. Minimálne dvaja sú v redakcii 
denne, ostatní tam pracujú podľa potreby a času natáčania.  

 
Ide o mladých, 

dynamických 
a energických ľudí, 
ktorí majú talent a 
prejavujú nadšenie 
i chuť pracovať 
v médiách. Televízii 
sa venujú hlavne 
ako svojmu ko-
níčku. Táto me-
diálna činnosť ich 
zjavne baví, zau-
jíma  a napĺňa. Ok-
rem toho sa však 
venujú aj ďalším 
činnostiam a nie-
ktorí ešte študujú. 

Prostredníctvom 
svojich príspevkov 
môžu divákom po-

skytnúť nielen nové objektívne informácie, ale v mnohých 
prípadoch aj svoj náhľad na danú problematiku. Každý 
svojou časťou prispieva k fungovaniu a štruktúre televízie.  
Taktiež  sa  podieľali  aj  na  vynovovaní  priestorov 
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štúdia vytvoreného zo skúšobne, ktorá predtým slúžila       
na hudobné účely. Televízia zatiaľ funguje v internetovej 
podobe prostredníctvom svojej stránky a okrem toho existuje 
aj na facebookovej stránke. Náplňou ich štruktúry sú 
predovšetkým aktuálne informácie z diania CVČ a novinky     
z jeho činnosti, ku ktorým patria záujmové útvary, detské 
krúžky a nové akcie. Mladý tím z TV Centrum produkuje 
prostredníctvom svojich videí zaujímavé reportáže, záznamy 
z koncertov, rozhovory s hosťami, zostrihy zo športových 
a kultúrnych podujatí. Prevažná časť videí je venovaná 
športovej oblasti.  

Príspevky sa na web pridávajú postupne aj cez stránku 
Youtube. Videá z akcií a vystúpení sa zvyčajne natáčajú 
aspoň raz – dvakrát týždenne. Nie je to však stále rovnako a 
do vysielania ich zaraďujú hlavne v závislosti od miery 
aktuálnosti. Venujú sa teda témam, ktoré sú súčasťou 
spravodajstva aj publicistiky. V pláne sú však ďalšie zmeny 
a novinky. V budúcnosti sa uvažuje o spustení vysielania 
naživo a o online videách. Vízia vzniku televízie existovala už 
dávnejšie, jej uskutočnenie sa však napokon podarilo. 
Ohlasy verejnosti a dojmy z novej TV sú zatiaľ pozitívne. 
Hlavnými protagonistami reportáží však nie sú iba známe 
celebrity, ktoré u nás vystupujú, ale aj deti, rodičia, učitelia 
či návštevníci nášho mesta.  

Viac ako samotné prerobenie priestoru však stojí 
technika. Zakúpené v nej majú zatiaľ iba kamery a 
mikrofóny, plánuje sa však aj nákup ďalších technických 
vymožeností. Všetko závisí od daných okolností, finančných 
záležitostí a ponúkaných možností v budúcnosti. Pracovníci 
televízie však radi pracujú aj so svojimi vlastnými  
pomôckami. Okrem mobilných telefónov a notebookov sú to 
aj špeciálne fotoaparáty, ktorými tiež natáčajú kvalitné videá. 

TV   Centrum  je  posunom   vpred  a  výborným   krokom 
pre  ďalšie  zviditeľnenie  detskej  inštitúcie.  Mala  by  slúžiť 
na podporu v pestrej kultúrno-umeleckej činnosti centra 
a šírenia jeho dobrého mena v našom meste aj okolí. Stačí už 
len zájsť na ich stránku a kliknúť si na TV Centrum. Tam už 
nájdete všetko zaujímavé, čo sa deje v CVČ a súvisí s jeho 
aktivitami.  

Text a foto: Martina Štofková 
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Fašiangy, čas trvajúci od Troch kráľov do Popolcovej stredy, 
pominul. Ako ste ho prežívali? Fašiangy boli odjakživa plné 
zábavy, maškarných plesov, zabíjačiek a dobrého jedla. Ľudové 
zábavy patrili v minulosti vždy k nášmu naturelu. V našom 
meste boli často i tri zábavy naraz. Hrali „u Sciranky“, v Parku 
mieru i v Kultúrnom dome. Všade bolo plno zabávajúcich sa 
nielen domácich, ale aj cezpoľných, hlavne mladých ľudí. 
Atmosféra na zábave bola iná ako na dnešných zábavách. 
Dnešná mládež by istotne neprivítala s radosťou to, čo bolo 
v minulosti prirodzené. 

Okolo miestnosti sedeli naše mamy či staré mamy, ktoré 
dohliadali na svoje ratolesti. Na svoje si prišli mladí aj starí. Je 
pravda, že to bolo jediné spoločenské podujatie v tých časoch. 
Neboli žiadne diskotéky, preto sa tanečné zábavy usporadúvali 
častejšie ako dnes. Existoval akýsi nepísaný  zákon, kto kedy 
tú zábavu usporiada. Vystriedali sa všetky spoločenské 
organizácie v meste. 

Cez prestávky bolo počuť spev ľudových piesní, dievčatá 
a mladé ženy tancovali karičku. Chlapi mali iné zábavky. 
V pamäti mi utkveli rozkazovačky ženáčov pred muzikantami. 
Oblečení v rajtkách, vo vysokých nablýskaných čižmách učili 
mladých chlapcov tancovať „verbung“ či „marhaňsku“. Na takej 
zábave sa občas strhla aj bitka, väčšinou pre dievča alebo 
„prebačenu“, ale často účinkoval aj majster alkohol. 

V dnešnej dobe sa mládež pravidelne stretáva na disko-
tékach, ktoré neprestávajú ani v pôste. Za našich mladých čias 
sa na „ostatńe fašengy“ pochovala basa a zábavy pokračovali až 
po Veľkej noci. 

 
ooooo   /ek/   ooooo 
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Veľmi dlhú vegetačnú dobu má zeler. Pokiaľ sme 

ho nestihli vysiať vo februári, urobme to čím skôr. 
Zeler dvakrát prepichujeme. Rovnakým spôsobom 
ošetrujeme aj výsevy ostatných zelenín. 

- Bez omeškania zrýľujeme vonkajšie záhony, ak 
sme to neurobili  v jeseni. 

- Za dobrého počasia vysievame do voľnej  pôdy 
mrkvu, karotku, petržlen, šalát, špenát,  pór, cibuľu 
a hrach. Do voľnej pôdy vysádzame predpestovaný šalát. Nemusíme mať 
strach, že zamrzne.  Okamžite ako sa prijme, znesie mráz až -5 °C. 

- Vysadzujeme sadzačku cibule a šalotku alebo cesnak jarný. 
- Na vonkajšie záhony  vysievame reďkovku a z hlúbovín kapustu, karfiol, 

kaleráb a kel. 
- Vlastné sadenice vysadzujeme koncom mesiaca do voľnej pôdy. 
- V teplejších oblastiach vysádzame predklíčené aj nenaklíčené zemiaky. 
- Na okraj záhonu, kde budeme sadiť uhorky, môžeme do dvoch radov 

vysadiť šalát alebo skoré kaleráby. 
- Na začiatku novej pestovateľskej sezóny by som rád pripomenul, čo je 

dôležité pre dopestovanie kvalitných sadeníc zeleniny: 
Sadenice pre výsadbu musia byť silné, nevytiahnuté a dostatočne otužené, 

potrebujú dostatok priestoru a svetla. Pri výseve do riadkov na prípravu ťahanej 
sadby je dôležitá hustota  výsevu, ktorý by nemal byť prehustený, inak 
dochádza k vyťahovaniu rastlín a ich podhnívaniu. Teplota pri vzchádzaní  ma 
byť okolo 18 – 22°C. Pri prepichovaní je potrebné mierne zaštipnúť korienok 
a pritlačiť zeminu kolíčkom zo strany k rastline po jej zasunutí do pripravenej 
jamky. 

Ľubomír Krupa 
 

 
 
 

12.marec 2012 
Litera Tour s Katarínou Koščovou a Maruškou Kožlejovou 

sála Domu kultúry 
 

28.marec 2012 
DEŇ UČITEĽOV – DOM KULTÚRY 

Besedy s tematikou kníh a knižníc a bibliograficko informačné 
prípravy zamerané na orientáciu v knižnom fonde 

Mestská knižnica 
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Damiána Čipčovského 
Simona Vargu 
Patrika Dreveňaka 
 
 
 
 
 
Mária Hajdová    - 85    Mária Žížková, Ing. - 60 
Mária Daňková    - 80    Mária Gašpariková - 60 
Helena Hvozdovičová  - 70    Juraj Koščo    - 55 
Alžbeta Gerátová   - 70    Ján Čellár     - 55 
Pavel Hliboký    - 65    Gabriela Kopecká - 55 
Ján Červeňak     - 65    Anna Čellárová   - 55 
Mária Robová    - 65    Nataša Mašlejová  - 55 
Jozef Juházy, Mgr.  - 60    Vladimír Pavlišin  - 50 
Jozef Kľučár     - 60    Vladimír Šoltýs   - 50 
Anna Hliboká     - 60    Milan Imre    - 50 

Mária Kecerová  - 50 
 
 
 
 
 

 
Vlastimil Bakalár   -  Emília Matisová 

  Giraltovce             Bardejov 
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Tancovanie nie je len o ľudových či moderných prvkoch, ale 

hlavne o pohybovej aktivite všeobecne. V tanci sú vášeň, pôžitok 
a temperament. Najlepšie sa však tancuje spoločne v kolektíve, aby 
bola naša motivácia k tancu väčšia. Skúsili ste už niekedy okrem 
aerobiku aj zumbu? 

Zumba je moderný tanečný fitnes program, plný skvelej muziky a 
pozitívnej energie. Kombinuje prvky aerobiku a tanečnej dynamickej 
hudby. Jej „objaviteľom“  bol tanečník a choreograf Alberto Beto 
Peréz z Kolumbie, ktorý spolupracoval so Shakirou a podarilo sa mu 
prepojiť prvky aerobiku s latinskoamerickými tancami. V zumbe sa 
využíva rýchla, rytmická a energická  hudba, ktorá má zároveň 
odľahčenejší ráz. Medzi najpoužívanejšie štýly v zumbe patria salsa, 
merengue, cumbia, reggaeton, samba a flamenco, no sú v nej aj 
prvky hip hopu, brušných tancov či rokenrolu. Prostredníctvom 
kríženia rôznych žánrov sa môžete nielen zbaviť tuku a spevniť si 
postavu, ale aj zlepšovať kondíciu, metabolizmus a odbúravať stres. 
Pri exotickom „kývaní sa“ a krútení zadkom či bokmi sa odstraňujú 
všetky negatívne vplyvy a pritom sa prijíma nová, pozitívna energia. 
V dnešnej dobe už nie je nič výnimočné, ak sa zumbe venujú aj 
muži, avšak v zahraničí je to bežnejší jav.  Zumba je nielen liekom 
na vašu dušu, ale napomáha pri rôznych ženských problémoch, 
bolestiach chrbtice a hlavy a kladne účinkuje na srdce i psychiku. 

Pilates je charakterizovaný ako cvičenie pre každého. Je určený 
pre ľudí rozličného veku v rôznej fyzickej kondícii. Ide o metódu, 
ktorá sa považuje za veľmi populárnu. Pri pohybe sa kladie dôraz 
na zapájanie svalov, vhodné držanie tela, správnu techniku pohybu 
a dýchania. Pritom sa naťahujú skrátené svalové skupiny 
a posilňuje sa ochabnuté svalstvo. Autorom tejto metódy bol v roku 
1914 J. H. Pilates a odvtedy je vyhľadávaná a úspešne využívaná. 
Pilates sa však na rozdiel od rýchlej a dynamickej zumby cvičí 
pomaly, pokojne a v tichosti. 
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Je to veľmi jednoduché a zároveň zdraviu prospešné. Stačí sa 
započúvať do príjemných melódií a vrtieť sa podľa rytmu. Spravte si 
tým  radosť,  získajte dobrý  pocit a  zakúste  nové  zážitky. Zásadou 
pri tanci je hlavne pohyb, ktorý prináša dávku dobrého pocitu. 

 
Inštruktorka zumby v Giraltovciach cvičí aj v Čechách  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zumba je tanečný program v štýle  latinskoamerických rytmov, 

ktorý láka už len svojim pohybom. Pod jej vedením profesionálnej 
cvičiteľky Jany Sremaňákovej sa môžete pridať do kurzu každý 
pondelok a vo štvrtok, keď sa cvičí aj pilates. Mladá Prešovčanka sa 
s nasadením venuje práci inštruktorky popri  štúdiu. K zumbe sa 
dostala cez pôsobenie v skupinách mažoretiek, gymnas-
tiky, aerobiku, spoločenského a moderného tanca. V tejto oblasti sa 
so svojím koníčkom zúčastňuje aj maratónu TUKE v Košiciach. 
Každý druh tanca v spojení s hudbou jej prináša nával energie, 
potešenie a relax, ktorý by rada preniesla aj na iných. Na hodinách 
zumby sa jej to výborne darí, keďže láska k tancu z nej doslova 
vyžaruje.  

1. Koľko rokov sa aktívne venujete tancu? Čo všetko vo Vás 
evokuje? 

- Tancujem asi odvtedy, čo som sa  naučila chodiť. Mojou 
srdcovkou  bola  a  stále  je pôvodná verzia piesne Lambada, keď  sa  
k tejto pesničke vysielal klip v televízii. Mala som asi tri roky a už 
vtedy som na ňu rada tancovala. Na základnej škole som 
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navštevovala spoločenské tance, bola to skupina Forte a mažoretky 
Laby, potom som presedlala na aerobik a gymnastiku,  chvíľu som 
tancovala  v  skupine  Glimer  a  istý čas aj v skupine Ovocníčkovia. 
Na gymnáziu som si dala štvorročnú pauzu a na vysokej škole som 
sa k tancu opäť vrátila. Tanec pre mňa znamená veľa. Je to 
nádherné umenie vyjadrovania pocitov telom, pri ktorom 
zamestnávate mozog tak, že vám nedovolí na nič iné ako  tanec 
myslieť, je teda fantastickou formou relaxu a vlastne aj meditácie. 
Prináša radosť, pocit šťastia a energiu, ktorú pri tanci uvoľníte, 
darujete ju ľudom naokolo a oni vám naopak dajú tu svoju, a tak ju 
vlastne získate späť. Takto sa cítim pri tanci aj ja, vtedy som 
šťastná. Na svojich hodinách sa snažím darovať svoju energiu 
ľuďom. Keď vidím ich usmiate tváre a nadšenie, aké do tanca 
vkladajú, je to taký malý raj na zemi, až na chvíľku zabudnete, kde 
ste a aké máte problémy.  

2. Ako ste sa k zumbe dostali a odkedy vykonávate prácu 
inštruktorky? Získali ste v rámci svojej činnosti nejaké 
certifikáty? 

- Zumba je zaujímavá tým, že sa nedá priradiť k žiadnemu druhu 
tanca. Je to fitnes program, ktorý využíva tanečné prvky zo všet-
kých tanečných štýlov a spája ich do skvelých kombinácií. Je 
inšpirovaný predovšetkým latinskoamerickou hudbou. Predtým som 
o zumbe nepočula, aj keď v Prešove sa už v tom čase cvičila. Bola 
som ňou nadšená, očarená a fascinovaná. So zumbou som začala 
v lete pred dvoma rokmi cez kamarátku, ktorá ju cvičí ako 
inštruktorka  v  Prahe.  Tam  som   dostala   ponuku   ísť   pracovať 
do wellness hotela Harmony v Krkonošiach ako inštruktorka 
a animátorka. Tak sa to teda celé začalo, odvtedy cvičím každé leto. 
Doma sa jej venujem mimo prázdnin už vyše roka. Certifikát som si 
robila v Prahe a som členkou ZIN (Zumba Instructor Network), 
klubu profesionálnych inštruktorov zumby. 

3. Aké sú Vaše obľúbené tanečné štýly a na ktorých 
interpretov sa Vám dobre tancuje? 

- Všetky tanečné štýly, ktoré poznám alebo do ktorých som 
vďaka zumbe nakukla, sú moje obľúbené. Každý tanec má svoju 
históriu, emócie a formu, jeho spojenie so zvučnou hudbou je 
základ. Ak tam vládne harmónia, tak sa mi dobre tancuje a je  
naozaj jedno, či je to ľudovka alebo hip-hop. Čo sa týka interpretov, 
zumba poskytuje svojim inštruktorom originálne namixované 
piesne, ale tancujem rada aj na iné a opäť je jedno, aký je to 
interpret. Pesnička ma musí zaujať a ak niečo vo mne evokuje, 
ľahko sa na ňu vymýšľajú aj kroky. 
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4. Koľko času vyžaduje Váš koníček? Čomu ďalšiemu okrem 
tanca sa ešte venujete? 

- To je ťažké tak všeobecne povedať. Hodiny zumby mám 
maximálne tri v týždni. Okrem toho študujem na magisterskom 
odbore Genetiku a molekulárnu cytológiu na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ.  Je to divoká kombinácia v súvislosti s cvičením, ale 
nemá to od toho až tak ďaleko, keďže mám za sebou anatómiu, 
fyziológiu tela a metabolizmus buniek. Tieto informácie sa snažím 
využiť a tomu, čo cvičím a  ako  cvičím,  aj  rozumieť.  Keď  nie  som 
v škole, pripravujem si tanečné variácie na nové pesničky, najmä 
cez víkend. Rada si zapínam rádio a keď sa objaví chytľavá melódia, 
zatancujem si pri upratovaní či počas prípravy  do školy. Mám veľa 
záľub, ale málo času, aby som sa im venovala. Umenie ako také je 
moja záľuba. Rada fotím, kreslím a raz za hrozne dlhú dobu 
namaľujem aj niečo na plátno alebo ušijem to, čo nikde nemôžem 
zohnať. Okrem zumby cvičím aj pilates  a  rada  chodím  do  prírody 
na kratšie prechádzky aj túry. A aby ste si povedali, že som ešte 
väčší psychopat (smiech), občas sa dostanem amatérsky za klavír a 
vyklepkávam si tam nejaké pesničky. 

5. Existuje nejaké Vaše obľúbené motto, ktoré sa dá prepojiť 
s tancom, príp. iné? Máte ohľadom tancovania nesplnený sen? 

- Mám veľmi rada  vetu, ktorú tiež možno považovať za motto: 
„Úsmev je tá najkrajšia vec akú si môže človek obliecť.“ No aj úryvok 
z knihy Spiritual growth, ktorý hovorí o živote: „Povedz si, že svet je 
úžasný a všetko, čo robíš, čo sa ti stane, je perfektné. Ako budeš 
duchovne rásť, objavíš obrovské pochopenie pre veci, ktoré sa v 
živote stávajú. Uvidíš dokonalosť vo všetkom, čo sa ti v živote 
prihodí. Z vyššej perspektívy dneška budeš schopný pozrieť sa späť 
do minulosti a to, čo si niekedy považoval za zlé, ti umožní rásť a 
ponúkne nový začiatok.“(Orin – Spiritual growth). Tých nesplnených 
snov by aj bolo, ale nemali by sa prezrádzať, ak sa majú splniť. No 
rada by som cvičila aj dance aerobic. 

6. Ako sa Vám páčia hodiny zumby v Giraltovciach? 
- Som veľmi spokojná. Cvičím aj v Prešove a tam sú ľudia 

ostýchavejší. Tu sú ženy živšie, hanbia sa menej a do tanca 
vsádzajú aj svoje vlastné kroky. Som rada, ak sa hodiny ľuďom 
páčia, lebo človek potrebuje spätnú väzbu. Na facebooku mám svoje 
stránky Janka Zumba Janka a Zumba Giraltovce. Slúži na 
pridávanie ďalších „priateľov“, zväčšovanie skupiny, vzájomnú 
komunikáciu, šírenie nových správ a informácií, zdieľanie rôznych 
textov, odkazov, videí či fotografií.  

Ďakujem za rozhovor. 
Text: Martina Štofková 

Foto: Robert Klik 
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V Bardejove sa pred mesiacom uskutočnil halový futbalový 
turnaj hráčov nad 50 rokov.  

Išlo už o šiesty ročník  tzv. Majstrovstiev okresu Bardejov 
za  účasti  ôsmich  družstiev. Hralo  sa  vo  dvoch skupinách a 
vo finále sa stretli víťazi oboch skupín. Jedným z účastníkov 
tohto podujatia bol výber internacionálov MFK Slovan 
Giraltovce. 

Samotná súťaž mala výbornú úroveň a aj po spoločenskej 
stránke bola zorganizovaná na vynikajúcej úrovni. 
Giraltovčania zanechali v kráľovskom meste veľmi dobrý 
dojem hrou i vystupovaním. V základnej skupine síce najprv 
prehrali so Zborovom 1:2, ale potom sa rozbehli a nikto už ich 
nezastavil. Víťazstvá nad Bardejovskou Novou Vsou 2:0 
a potom nad OLD BOYS 2000 Bardejov A 3:1 im zaručilo 
prvenstvo v skupine. A potom to prišlo. Vo finálovom zápase 
nastúpil domáci Partizán Bardejov proti ambicióznemu 
Slovanu Giraltovce. Napätie v hale sa dalo krájať a zápas 
splnil všetky očakávania. Ako v starých druholigových časoch. 
Tradičná giraltovská chytrosť slávila úspech a po víťazstve 3:l 
sa tešili Giraltovčania. 

O tento nevšedný úspech sa pričinili: Ladislav Lukáč – 
Peter Kanuščák, Jozef Kuziak, Miroslav Sopko, Jozef Krajčík, 
Jozef Kokoška, Ladislav Mati, Imrich Kočiš, Jozef Gnap, Peter 
Barlík, Juraj Mitaľ, Pavol Matis a Štefan Bačkay. Vedúcim 
mužstva bol Milan Varganin. 

Najlepším strelcom sa stal Pavol Matis z MFK Slovan, ktorý 
zaznamenal 5 gólov. 

Výsledky:   
Magura Zborov  -  SLOVAN      2:1,  

gól: P.Matis 
SLOVAN   - Bardejovská N.Ves     2:0,  

góly: P.Matis, P.Barlík. 
SLOVAN  - OLD BOYS 2000 BJ A   3:0,  

góly: P.Matis 2, L.Mati 
SLOVAN  - Partizán Bardejov     3:1,  

góly: P.Matis, P.Barlík, P.Kanuščák. 

Miroslav Deutsch 
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Víťazi turnaja 

 
 

 
 
 
Futbal je najpopulárnejším športovým odvetvím zo všetkých 

druhov športov. Dokáže chytiť za srdce milióny ľudí na celom svete. 
Tento šport učaroval aj Ladislavovi LUKÁČOVI, ktorý sa mu venoval 
už od chlapčenských rokov. Aktívne ho hrával v rodnom Brezove 
a neskôr neváhal pomôcť Topľanu Kalnište na brankárskom poste 
v V. lige. Okrem futbalu sa ešte venuje rekreačne aj iným športom, 
najviac volejbalu. Už niekoľko rokov pracuje ako funkcionár v MFK 
Slovan Giraltovce.       

Ladislav Lukáč sa začal od roku 2004 venovať fotografovaniu 
a po troch rokoch sa vypracoval na skvelého fotografa. Jeho snímky 
idú do sveta. V roku 2010 vydal knižnú publikáciu fotografií Šport 
v obrazoch 2010.  Pravidelne sa zúčastňuje na významných 
športových podujatiach, ale nezabúda ani na regionálny futbal.      
Je neodmysliteľnou súčasťou futbalových zápasov giraltovského 
Slovana  a jeho neopakovateľné zábery sú veľkou propagáciou 
Giraltoviec. 

Pán Ladislav Lukáč oslávil koncom februára pekné jubileum – 
päťdesiatku. Želáme mu, aby sa v pevnom zdraví tešil v kruhu 
svojich blízkych a zároveň nachádzal v našom meste množstvo 
inšpirácií pre svoje fotografie.       

ooooo   /md/ 
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V sobotu 4. februára 2012 sa v zasadačke Mestského úradu uskutočnila 

výročná schôdza Mestského futbalového klubu. Prítomní si vypočuli z úst predsedu 
MFK Emila Matiho ml., zhodnotenie doterajšej činnosti klubu. Správu o hospodárení 
predniesol Miroslav Dvorský. Po diskusii prišli na rad voľby do orgánov klubu. 
Najprv prebehla voľba predsedu MFK. Novým šéfom giraltovského klubu sa na dva 
roky stal Martin Končár. Výkonný výbor MFK ďalej tvoria M. Dvorský, J. Mati ml., J. 
Breniš, J. Kočiš a J. Mitaľ. Výročná schôdza ďalej zvolila Správnu radu klubu, čo je 
v doterajšej histórii úplná novinka. Tvoria ju: J. Rubis, J. Vook, L. Lukáč, E. Mati ml., 
J. Plančár, R. Duda, M. Varganin, M. Deutsch. Tu však platí, že tento orgán môže 
byť priebežne doplňovaný. Nakoniec bola zvolená revízna komisia v zložení: Š. 
Koreň, E. Bzdiľ a P. Štefanik.  

Novému predsedovi MFK sme položili niekoľko otázok. 
1. Aké plány máš na volebné obdobie?  
    Moje hlavné priority sú:  
-  zlepšenie  spolupráce MFK so  školami v meste Giraltovce, ale aj v širšom 

okolí. Mojím cieľom je výber žiakov z jednotlivých škôl do  tréningového procesu 
MFK, aby sme vychovávali  vlastných hráčov,        

-  realizácia  rekonštrukcie  šatní, chodieb,  oplotenia  štadióna, ale aj tribúny,      
-  obohatenie  materiálno-technické vybavenie pre  tréningový proces, 
- obnovenie členskej základne MFK SLOVAN, ktorej výhodou je  zúčastňovať sa 

výročných členských schôdzi a právo voliť, 
- obnovenie  aj futbalového  spravodaja pred zápasmi, ktorý je veľmi žiadaný 

medzi futbalovými fanúšikmi.  
2. Ako chceš  zlepšiť chod MFK SLOVAN? 
   - prvoradým cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi výborom, trénermi a hráčmi, 
-organizovať pravidelné stretnutia výkonného výboru a riešenie konkrétnych 

problémov týkajúcich sa klubu, 
- zabezpečovať pravidelný tok finančných prostriedkov  pre klub cez správnu 

radu, ale aj  cez podnikateľov v rámci mesta a okolia. 
3. Aké sú tvoje najbližšie športové ciele? 
 -  udržať dorast v 2. lige, lebo táto súťaž je veľkým  prínosom pre  hráčov ale ja 

pre klub, 
- stabilizovať A - mužstvo a poprípade ho vhodne doplniť hráčmi na pri-

pravovanú reorganizáciu súťaží 2012/2013, kde je potrebné skončiť na 6. mieste, 
- nezabúdať ani na žiačke družstvá,  ktoré bude  potrebné  doplniť hráčmi, ktorí 

vhodne zapadnú do kolektívu.                                                            ooooo  /md/ 
 

Výkonný výbor MFK Slovan Giraltovce oznamuje 
všetkým priaznivcom, že sa majú možnosť stať členmi 
klubu. Členský poplatok pre dospelých je 4 € a pre 
dôchodcov sú 2 €. Prihlásiť sa môžete u členov výboru 
MFK Miroslava Dvorského a Jozefa Kočiša, alebo priamo 
pri majstrovských zápasoch v Giraltovciach. 
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určenú pre žiakov základných a stredných škôl v Giraltovciach 
 
Súťaž je vyhlásená pre mladých autorov do 19 rokov a nie je 

tematicky vymedzená. Prihlásené práce nesmú byť nikde 
publikované a ani súčasne prihlásené do inej literárnej súťaže. 
Súťažiaci sa môžu zapojiť do troch žánrových oblastí:  

a) poetická  
b) prozaická 
c) dramatická 
Súťažiaci sú zadelení na základe veku do troch kategórií: 
 
1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník 
2. študenti stredných škôl a gymnázia 
3. dospelí nad 19 rokov 
 
Kategória dráma nie je vekovo členená. 
 
Súťažné kritériá: Súťažné práce musia byť napísané v sloven-

skom jazyku v rozsahu do 10 strán. Ich počet je stanovený, zasielať 
je možné maximálne 3 práce. Zároveň musia byť zaslané v textovom 
formáte DOC alebo DOCX (Word) s typom písma Times New Roman 
(najlepšie vo veľkosti 12 a riadkovanie 1, 5). Texty je potrebné poslať 
mailom na adresu alenka.kmecova@giraltovce.sk alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad – oddelenie kultúry, Dukelská 75, 08701 
Giraltovce. Každý príspevok musí obsahovať nasledujúce údaje: 
meno a priezvisko autora, adresu bydliska, vek, názov školy 
a ročník, kontakt (mejlový alebo telefonický). V prípade akýchkoľvek 
otázok kontaktujte vyhlasovateľa telefonicky, kontakt:  
054/7322447 a 0905 746 207.   

Hodnotenie prác: Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú       
zo súťaže vyradené. Porota si v prípade nesplnenia stanovených 
kritérií vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien. Termín uzávierky 
prijímania prác  je  do 30. 4. 2012. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
je naplánovaný na  máj t.r. Na vyhodnotenie budú pozvaní všetci 
ocenení autori. Autori získajú diplomy a zaujímavé vecné ceny. 
Najlepšie príspevky budú publikované  v mesačníku Spravodajca 
mesta Giraltovce. 

mailto:alenka.kmecova@giraltovce.sk
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LETO V TALIANSKU 
CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  V GIRALTOVCIACH 

PRIPRAVUJE  10 – DŇOVÝ POBYT PRI MORI 
V TALIANSKU, 

URČENÝ  PRE DETI, MLÁDEŽ A RODIČOV S DEŤMI. 
 
TERMÍN:  
1. 30.05.2012 – 08.06.2012  

Kemp del Sole - CAVALLINO 
2. 18.06.2012 – 27.06.2012 –  

Kemp Fontanelle – RICCIONE   
  

CAVALLINO 
Poplatok:  160,00€ - v cene je  7x ubytovanie, 7x strava, 

doprava klimatizovaným  autobusom, delegát CK a  poistenie 
CK proti insolventnosti. 

Nepovinný príplatok – cestovné poistenie 1,40€/os./deň.  
Poplatok za výlet loďou do Benátok-cca 8,00€. 
 

RICCIONE 
Poplatok: 175,00€, ostatné ako Cavallino. 
Nepovinný príplatok- cestovné poistenie a poplatok za 

cestovné do San Marina alebo Rimini. 
 

VÝLET DO POĽSKA 
Pripravujeme  2-dňové výlety po trase: Wieliczka-Krakow-

Wadovice- Oświecim. 
Termín : 26.04.2012 - 27.04.2012 
               17.05.2012 – 18.05.2012 
Poplatok : 50,00€ člen CVČ, 55,00€ dospelý a nečlenov 

CVČ, v cene je zahrnuté cestovné, poistenie, vstupné a 
ubytovanie s večerou a raňajkami. 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 20.03.2012 v CVČ, kde 
vám poskytneme informácie o pripravovaných podujatiach. 
Tel.č.054/7322269, 0905774127    
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CENTRUM PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 
A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 
tel.č. 054/7522367, 0911828277 e-mail: centrum102sk@centrum.sk      

 
  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP                                                                                          

SVIDNÍK V 
GIRALTOVCIACH 

Dom služieb /1.poschodie/, Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 
 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
MAREC  2012 

14. 3. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
15. 3. 2012 /štvrtok / - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
20. 3. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
21. 3. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
22. 3. 2012 /štvrtok / - Mgr. Jana Saganová, sociálna pedagogička 
27. 3. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
28. 3. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
29. 3. 2012 /štvrtok / - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
 

APRÍL 2012 
3. 4. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
4. 4. 2012 / streda / - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
11. 4. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
12. 4. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Jana Saganová, sociálna pedagogička  
17. 4. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička  
18. 4. 2012 / streda / - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
19. 4. 2012 /štvrtok / - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
24. 4. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
25. 4. 2012 / streda / - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
26. 4. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Jana Saganová, sociálna pedagogička  
 

PaedDr. Vladislav  Artim  
riaditeľ  

 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie možný na t.č.: 
054/75 22367, mobil 0911 828 377, email: centrum102sk@centrum.sk                                      
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     KLIMATIZÁCIU. 

 
Štefan Oráč: 
– servisné služby u zákazníka v Giraltovciach 
  a v širokom okolí. 

Kontakt: 0908/452497  
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