
  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Leto nastúpilo, o tom nás presviedčajú 
horúce dni a čulý ruch detí pred bytovkami  
i v meste. Prázdniny našim školákom 
pripomínajú, že ich plodný rok sa skončil a že 
po zbere úrody vo forme vysvedčení už môžu 
oddychovať. 

Mnohí rodičia si teraz  spoločnými 
dovolenkami   nahrádzajú chvíle,  ktoré popri 
práci nestihli so svojimi deťmi stráviť. Iné deti 
idú na návštevy k starkým či do letných 
táborov. 

Náš spravodajca zaznamenal tiež leto, lebo 
ho vtedy vydávame vo forme dvojmesačníka 
a tak vám v ňom prinášame zaujímavosti zo 
života v našom meste a okolí. 

Letné mesiace prinášajú aj dva sviatky.  
V júli je to pekný  náboženský a štátny sviatok 
našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. V našom 
meste si ich zvlášť uctieva rímskokatolícka 
cirkev, ktorá má svoj  Boží chrám zasvätený 
týmto učeníkom. 

V auguste si pripomíname sviatok SNP, už 
tradične  s pietnou poklonou pri pamätníku na 
námestí. Užime si leta a sviatočných či 
pracovných dní k spokojnosti, načerpajme 
energiu z prírody aby sme takto prispeli 
k svojmu zdraviu a aby nás neopustilo 
pozitívne myslenie a konanie. 

 
 
                                  ooooo   Helena Sušinková 
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1. Mestská polícia pri výkone služby zaznamenala výskyt požiaru 

trávnatého porastu v časti medzi novým cintorínom  a rodinnými 
domami na Kukučínovej ulici 21. marca v čase o 15.10 h. Požiar 
bol lokalizovaný HaZZ Giraltovce. 

2. Na základe zistenia prostredníctvom kamerového systému HaZZ 
bol lokalizovaný požiar  trávnatého a kríkového porastu v lokalite 
Veterník 27. marca 2012 v čase okolo 18.10 h. 

3. Obdobný zákrok HaZZ vykonal na základe oznamu MsP 11. 
apríla 2012 v čase okolo 17.30 h v lokalite Stavenec. 

4. 29. marca 2012 vo večerných hodinách (v čase okolo 21.40 h)  
prijala MsP anonymné oznámenie, že neznámy mladík           
pred budovou sporiteľne zvalil smetnú 1100 l nádobu BOBR. 
Preverovaním hliadka zistila, že páchateľom je I.J. z Giraltoviec. 
Počas služobného zákroku došlo zo strany podozrivého              
k protiprávnemu konaniu (verbálnemu útoku na verejného 
činiteľa). Na základe týchto skutočností bola vec postúpená OO 
PZ Giraltovce.  

5. Motohliadka MsP 1. apríla 2012  o 04.30 prijala oznámenie 
o bitke na chodníku vedľa potravín Makos na Dukelskej ulici.   
Pri príchode hliadka zistila, že došlo k zraneniu jednej  osoby 
v takom rozsahu, že lekárske ošetrenie bolo nevyhnutné. Vec  
prevzalo OO PZ Giraltovce z dôvodu podozrenia z prečinu. 

6. V  apríli hliadka MsP počas výkonu služby uložila zabudnuté 
a stratené veci občanov  mesta a to zdravotnú dokumentáciu, 
asistenčnú kartu a domové kľúče. Nálezy boli vyhlásené  
v mestskom rozhlase a prevzaté majiteľmi predpísaným 
spôsobom. 

7. Mestská polícia  10. apríla 2012 prijala oznámenie vo veci 
krádeže odkvapového systému z  pozinkovaného plechu z budov 
v správe mesta Giraltovce. Krádežou neznámy páchateľ spôsobil 
škodu na majetku vo výške okolo 240  €. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

8. Hliadka MsP 17. apríla 2012 v troch prípadoch zistila spáchanie 
priestupku proti majetku formou krádeže oplotenia objektu. Vec 
postúpená OOZ Giraltovce. 

                                            ooooo   Ondrej Cina 
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 príjemné teplé júnové počasie, striedajúce sa s dažďom, 

zabezpečilo záhradkárom raj v záhradkách a hubárom otvorilo 
bohatú sezónu? Extrémne horúce a suché počasie začiatkom 
júla však potrápilo nás všetkých.   

 v  utorok 19. júna   v rámci akcie Prázdninová kvapka krvi  
v Poliklinike v Giraltovciach darovalo 27 darcov túto vzácnu 
tekutinu?  Za tento šľachetný čin im patrí úprimné 
poďakovanie, hlavne   trom prvodarcom, ktorí sa odhodlali      
na tento humánny čin. 

 výstavba 12-tich nájomných bytov na Kukučínovej ul. je v plnom 
prúde?  Pri prácach na tejto stavbe pomáhajú aj budúci 
nájomníci, ktorí  sa zaviazali odpracovať desať percent 
z nákladov na stavbu. 

 od začiatku júna prebieha  na Fučíkovej ulici druhá etapa 
výstavby teplovodu?  Pripojené naň budú budovy, ktoré sú       
vo vlastníctve mesta, ako CVČ, MŠ, Kultúrny dom, poliklinika, 
Športová hala I. Nováka, SSOŠ, DSS,  ale aj bytový dom na 
Fučíkovej ulici, ktorý je momentálne len vo výstavbe. 

 novú predajňu oblečenia nájdete pri autobusovej stanici? 
Ponúka široký výber secondhandového a outletového oblečenia    
pre všetky vekové kategórie.  

 5. ročník trojdňového hokejbalového turnaja, ktorý 
zorganizovalo CVČ v prvom júlovom víkende sa skončil úspešne 
pre HK Pelikán Hanušovce? Z tohto oddielu bol aj najlepší hráč- 
strelec gólov Jozef  Pankuch. Druhý klub v poradí – HK 
Michalovce – sa mohol pochváliť aj úspešným brankárom bol 
Martinom Babjakom a  tretie miesto obsadil HbK Plastika 
Trebišov. Všetkých deväť tímov bolo ocenených krásnymi 
pohármi (prvé štyri získali aj finančné odmeny), ktoré si prevzali 
z rúk poslanca Mikuláša Krajčoviča, primátora mesta Jána 
Rubisa a riaditeľa CVČ Jána Vooka. 

 v sobotu  7. júla odohrali priateľský futbalový zápas požiarnici 
z družobného poľského mesta Wielopole Skrzynskie a z Ropczyc 
a jeho okolia spolu s našimi a svidníckymi  požiarnikmi na 
ihrisku pri ZŠ?  A keďže išlo o priateľské stretnutie, výsledok 
zápasu nebol vôbec rozhodujúci. Dôležité bolo utuženie vzťahov 
a spoločné posedenie pri  rybacom guľáši či grilovačke  na 
futbalovom ihrisku MFK Slovan. 

                                           ooooo  Mária Osifová 
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Biecz, Ustrzyki Dolne či Wielopole Skrzyńskie sú družobné mestá a obce 

Giraltoviec v Poľsku. Ale vedeli ste, že v krajine našich severných susedov nájdete 
aj Giraltovce? Nie doslova, ale s trochu pozmeneným  názvu. Poliaci majú totiž 
Gierałtowice. A hneď tri! 

Všetky sa nachádzajú v južnej časti Poľska. Geograficky sú najbližšie k našim 
slovenským Giraltovciam položené Gierałtowice v Malopoľskom vojvodstve. Našli 
by ste ich na západ od Krakova, len desať kilometrov od mesta Vadovice, rodiska 
niekdajšieho pápeža Jána Pavla II. Žije v nich 1650 obyvateľov a len pár kilometrov 
odtiaľ leží tiež susedná dedina Gieraltowiczki so 460-mi obyvateľmi. 

Druhé poľské Gierałtowice sa počtom obyvateľov (a trošku aj motívom v erbe) 
približujú nášmu mestečku. Žije v nich 3752 obyvateľov a sú sídlom rovnomennej 
gminy. Nachádzajú sa v Sliezskom vojvodstve, deväť kilometrov juhovýchodne     
od mesta Glivice, ktoré sa spája so začiatkom druhej svetovej vojny. Vysielačku 
v Gliviciach (vtedy patriacim Nemecku ako Gleiwitz) totiž v lete 1939 obsadili 
Hitlerovi ľudia prezlečení do poľských uniforiem. Ináč povedané, Nemci prepadli 
vlastnú vysielačku, aby mal Hitler konečne zámienku na napadnutie Poľska. 

Z geografického hľadiska sú nám najvzdialenejšie Gierałtowice v Opolskom 
vojvodstve. Túto dedinku by ste našli na polceste medzi Opavou v Českej republike 
a mestom Opole v Poľsku. Sú maličkou dedinkou s 337 obyvateľmi. Pred druhou 
svetovou vojnou boli súčasťou Nemecka. 

A predsa je v Poľsku ešte jedna dedinka, ktorá nám názvom môže pripomínať 
Giraltovce. Tiež je na juhu krajiny a volá sa Gierałtowiec. Nachádza sa 
Dolnosliezskom vojvodstve, čiže je ešte západnejšie ako najvzdialenejšie opolské 
Gierałtowice. Má len 220 obyvateľov. 

Kedysi susedný Železník nadviazal spoluprácu s gemerským Železníkom, ktorý 
leží neďaleko Revúcej. Obidve dediny sa napokon stretli vo vzájomnom futbalovom 
zápase. Mesto Svidník má zas medzi svojimi družobnými mestami Świdnik 
v Poľskej republike. Možno by teraz mohli prísť na rad aj nejaké tie Gierałtowice. 
Predstavte si napríklad futbalový zápas Giraltovce – Gierałtowice. Euro 2012 
v malom.                                                                      ooooo   Mgr. Adrián Eštok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

Erb obce v Sliezsku                   Erb obce v Malopoľsku        Erb obce Gieraltowiczki 
 v Malopoľsku 
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V PARKU MIERU ZAČALI GIRALTOVCE  TRETIU DESIATKU 

ROKOV HISTÓRIE VYDARENEJ AKCIE 
 
Naše mesto sa zapísalo do bohatej histórie uchovávania 

folklórnych tradícií a organizovania úspešných festivalov 
ľudovej zábavy. Počas prvého tohoročného júnového víkendu 
sa uskutočnil už 21. ročník Folklórneho festivalu Topľanskej 
doliny. Organizátori tohto ročníka v  amfiteátri v Parku mieru 
začali písať históriu už tretieho decénia  tohto podujatia. 
Punc oficiálnosti festivalu dodala aj prítomnosť predstaviteľov 
mesta Giraltovce na čele s primátorom Jánom Rubisom. Diváci 
privítali aj vzácnych hostí, do festivalového hľadiska si 
zasadli poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič a milí hostia 
z družobného poľského mesta Wielopole Skrzynskie.  

 
Príjemné počasie júnového nedeľného popoludnia prilákalo 

mnoho milovníkov ľudovej zábavy a záujemcov o pôvodné folklórne 
umenie, ktorí  zaplnili amfiteáter v Parku mieru v Giraltovciach.  
A tí, čo prišli, neoľutovali. 

Na festivalovom javisku sa vystriedali kvalitné folklórne telesá, 
domáce i hosťujúce. Účinkujúci naplno rozihrali veselé strunky 
dobrej nálady a prispeli k prijemným chvíľam každého z prítomných 
divákov. A veru,  bolo sa na čo pozerať. 

Ovácie divákov a ich úprimný  aplauz boli ocenením  vystúpení 
domácich ľudových telies. Môžeme spomenúť  Detský folklórny 
súbor Giraltovčan, ktorý predviedol program na takmer 
profesionálnej úrovní. U tohto telesa sa vysoká úroveň vystúpenia, 
vzhľadom k jeho príprave,  dala očakávať. A nesklamal.  

Takisto sa so svojím programom naplneným piesňami a rezkými 
tancami z regiónu, nedal zahanbiť ani vždy dobre pripravený a 
výborný domáci folklórny súbor Topľan.   
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Srdce a dušu najmä  starších diváckych ročníkov potešili svojimi 

pesničkami (dnes už môžeme napísať: ostrieľané „matadorky“)  
speváčky zo ženskej speváckej skupiny Topľanky, vedené 
a sprevádzané na harmonike „topľanským parobkom“  Andrejom 
Majerom.   

O dobrú veselú náladu sa počas prestávok medzi jednotlivými 
vystúpeniami folklórnych telies staral a humorným slovom divákov 

zabával známy a osvedčený ľudový 
rozprávač Jožko Jožka z Hanušoviec 
nad Topľou. Prevtelený do svojej 
známej figúrky  Cigaňa Araňa dokázal  
nadviazať kontakt s obecenstvom 
a aktualizovanými slovnými impro-
vizáciami vyvolával búrky smiechu 
a vďačnej odozvy prítomných. 

Vyvrcholením festivalového popolud-
nia bolo vystúpenie hostí.  

Prvým bol folklórny súbor  Kapu-
šančan z Kapušian pri Prešove. 

Svojím vystúpením oko i srdce 
diváka potešil a hravé struny dobrej 
nálady rozihral aj jeden z dlhoročných 
špičkových súborov našej folklórnej 
scény, Železiar z Košíc. 
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Organizátori z oddelenia kultúry MsÚ v Giraltovciach nezabudli 

ani na naplnenie iných potrieb účastníkov 21. ročníka FFTD 
a zabezpečili stánky s občerstvením, kde sa pri špecialitách 
a občerstvujúcich nápojoch stretli známi a kamaráti, aby sa 
porozprávali a v príjemnej nálade strávili toto júnové letné 
popoludnie. Aj pre deti boli pripravené atrakcie pre  zábavu 
a šantenie a raj plný hračiek a balónikov.  

Takže každý,  kto sa festivalu zúčastnil, si prišiel na svoje.  
Už teraz sa môžeme tešiť na budúcoročný folklórny festival a 

stretnutia v rozjasanom giraltovskom amfiteátri v Parku mieru. 
ooooo   František  Džalai, Foto: M.Osifová 

 
 

PREDSTAVITELIA MESTA GIRALTOVCE PRIJALI A POZDRAVILI JUBILANTOV 
 

 
 
Na pôde obradnej siene Mestského úradu v Giraltovciach sa 4. júla 

tohto roku uskutočnila tradičná milá slávnosť. Primátor mesta Ján 
Rubis a jeho zástupkyňa,  poslankyňa MsZ  Slávka Vojčeková, privítali 
a pozdravili jubilantov z mesta, ktorí sa v ostatných mesiacoch   dožili 
významných životných jubileí. 

V úvodnom príhovore pripomenul primátor Ján Rubis známu pravdu, že 
život a každého  človeka je dôležitý a každý človek je prínosom              
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pre spoločnosť, v ktorej žije. Ocenil príspevok jubilantov k rozvoju nášho 
mesta a poďakoval sa im za všetko, čo pre mesto i našu spoločnosť urobili. 
Zaželal im ešte mnoho spokojných rokov života v kruhu najbližších. 

Potom sa každý z prítomných jubilantov podpísal do pamätnej knihy 
mesta a prijal gratuláciu, kvet a malú pozornosť od predstaviteľov mesta. 
Osobitnú príchuť mala gratulácia terajšieho primátora Jána Rubisa  svojmu 
predchodcovi – jubilantovi, sedemdesiatnikovi Ladislavovi Hajdovi, 
bývalému najvyššiemu predstaviteľovi Giraltoviec. 

Slávnostné chvíle spríjemnili niekoľkými pesničkami zo svojho 
repertoáru speváčky zo ženskej speváckej skupiny  –Topľanky.  Spolu       
s umeleckým vedúcim Andrejom Majerom predviedli vystúpenie na vysokej 
profesionálnej úrovni. Dojemné bolo pozorovať, ako sa niektorí 
z prítomných jubilantov pripojili k nim a zaspievali si tiež. 

Potom si prítomní  posedeli pri malom občerstvení a v úzkom kruhu 
besedovali s prítomnými predstaviteľmi mesta. Hovorilo sa o všeličom a   
 po spomienkach na prežité roky sa čo-to dozvedeli o súčasnosti a z úst 
najpovolanejších si jubilanti vypočuli čím žije mesto Giraltovce, ako sa 
riešia aktuálne problémy a úlohy a ako tieto riešenia  prispievajú 
k ďalšiemu rozvoju a skvalitňovaniu života nášho mesta a jeho obyvateľov.   

    F. Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Za prvý polrok oslávilo svoje  
jubileum  42 občanov. 
 
 
 
                                    Foto: J. Novák 
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Primátor mesta Giraltovce Ján Rubis prijal najstaršieho žijúceho 

odbojára v meste, člena I. československého armádneho zboru, 
priameho účastníka bojov za oslobodenie Československa, Jána Maťaša 
z Giraltoviec. 

Ján Maťaš sa dožil deväťdesiatky. Mestský úrad v Giraltovciach pri tejto 
príležitosti zorganizoval milú slávnosť. Pripojili sa i členovia Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Giraltovciach.  

Ján Rubis vo svojom gratulačnom príhovore jubilantovi ocenil nielen 
jeho odbojovú činnosť, ale i jeho podiel na budovaní a rozvoji mesta. 
Odovzdal mu kyticu kvetov, malú pozornosť a jubilant  sa podpísal            
do pamätnej knihy mesta Giraltovce. 

Janovi Maťašovi ako dlhoročnému členovi SZPB zablahoželali aj členovia 
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov           
zo Svidníka Jozef Rodák, Mikuláš Žižák a Milan Maguľak. Predseda 
okresnej protifašistickej organizácie Jozef Rodák odovzdal jubilantovi aj 
najvyššie vyznamenanie SZPB Za vernosť, ktoré mu na návrh okresnej 
organizácie udelil Ústredný výbor SZPB v Bratislave. Jánovi Maťašovi 
zablahoželali aj členovia ZO SZPB Giraltovce, ktorej je členom, na čele 
s predsedom Ondrejom Štefanikom a tajomníkom Jánom Gdovinom.  

Potom sa uskutočnilo posedenie pri občerstvení, počas ktorého prítomní 
hovorili s pánom Maťašom o rokoch minulých, spomenuli jeho účasť 
v bojoch za našu slobodu v rokoch II. svetovej  i o jeho živote a podiele      
na rozvoji nášho mesta.                                                   ooooo    F. Džalai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ján Maťaš (v strede) pri prijímaní gratulácii.  Foto: M. Osifová 
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MESTO GIRALTOVCE OVLÁDLA JARMOČNÁ ATMOSFÉRA 
 
 
 
Mesto Giraltovce zorganizovalo už tradičné LETNÉ PREDAJNÉ 

TRHY.  Počas dvoch dní posledného tohoročného júnového víkendu, 
sa nad ulicami v centre nášho mesta, kde rozložili svoje stánky 
jarmočnici,  vznášala príjemná vôňa pečených dobrôt a zavládla  
nefalšovaná trhová  atmosféra.   

Boli tu stánky s tradičným jarmočným tovarom, okolo ktorých sa 
tvorili rady zvedavých návštevníkov. Mnohí si iba zvedavo prezerali 
obsah, vyložený na predajných  pultoch,  iní (hlavne ženy) 
nakupovali. Trhom prialo aj počasie a z modrej oblohy pálilo pravé 
letné slniečko.  

 Keďže nechýbali ani tradičné jarmočné špeciality,  medovníkové 
srdcia, medovina, cukrová vata, turecký med, rôzne drevené výrobky, 
hračky, kvety, no i oblečenie, obuv, kozmetika a rôzne ozdoby 
a šperky, bolo sa na čo dívať i čo kúpiť a ochutnať. 

Na návštevníkov Letných predajných trhov v Giraltovciach, 
ktorých blúdenie po trhovisku unavilo, čakali aj stoly pod slnečníkmi,  
vedľa ktorých sa pripravovali chutné pečené klobásky, pečienky, 
ryby, jaternice, rebierka a iné oku i jazyku lahodiace pochúťky. 
Nechýbali ani občerstvujúce nápoje rôzneho druhu a razenia. 
Príjemne sa tu dalo posedieť s priateľmi. Pre vylepšenie nálady hrala 
prítomným návštevníkom Letných predajných trhov hudobná skupina 
Echo. 

Počas Letných predajných trhov v Giraltovciach si každý 
návštevník  prišiel 
na svoje, mohol 
uspokojiť rôzne 
chute a odchádzal 
spokojný a v dob-
rej nálade. 

Už dnes môže-
me napísať: Dovi-
denia o rok !  
ooooo    F. Džalai 
 
 
Hitom letných pre-
dajných trhov boli 
kvetinové dekorácie. 
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Pán Piteľ ponúkal syrové korbáčiky v tradičnom kroji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atmosféru trhov spríjemnila hudobná skupina ECHO.             Foto:M. Osifová 
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Niekoľko rokov je záver školského roku v Giraltovciach  ozvláštnený  
podujatím  JUVENALIS. Počas neho pozýva primátor Giraltoviec  Ján 
Rubis najúspešnejších žiakov miestnych základných a študentov 
stredných škôl, čo sa zúčastnili rôznych prehliadok, súťaži, olympiád 
a dosiahli na nich dobré výsledky a tým vzorne reprezentovali  svoje 
školy  aj  mesto Giraltovce. 

Počas nedávnej slávnosti JUVENALIS 2012, zorganizovanej na záver 
školského roka 2011/2012, sa na pozvanie primátora Jána Rubisa  akcie 
zúčastnili viac než tri  desiatky žiakov a študentov.  Vedenie  mesta  aj  týmto  
s pôsobom  ocenilo  ich vzornú reprezentáciu svojej školy a zároveň aj mesta 
Giraltovce. 

Po príhovore, v ktorom zazneli slová poďakovania  úspešným žiakom 
a študentom za reprezentáciu a propagovanie dobrého mena svojej školy 
a nášho mesta nasledovalo ocenenie kvetom, malou pozornosťou a zápisom 
do pamätnej knihy vzorných reprezentantov škôl a mesta. Gratuláciu prijali 
z rúk primátora Jána Rubisa a pracovníka Školského úradu v Giraltovciach 
Jozefa Kozáka.  Podobne ako  žiakov, študentov a kolektívy, ocenili  aj 
učiteľov, ktorí ich pripravovali a doviedli k úspechu. 

Prijemnú atmosféru podujatia a slávnostný akt ocenenia dotvoril v druhej 
časti kultúrny program, vyplnený recitovaným slovom v prednese malých 
a väčších recitátorov a piesňami a hudobnými skladbami v prevedení 
prevažne žiakov úspešnej a známej giraltovskej Základnej  umeleckej školy.            

Oceneným žiakom  aj touto cestou gratulujeme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu svojej školy a nášho mesta Giraltovce. 

Nakoniec uvádzame zoznam ocenených žiakov Juvenalis 2012. 
Základná škola: Andrej Oravec, Kristína Kačmarová, Simona Hlavinková, 

Kristína Daňková, Ivana Bobáková, Daniela Bartošová, Katarína Havirová, 
Samuel Maťaš, Ladislav Katriňák a Futbalový tím. (Pripravovali:  Anna 
Šoltýsová, Marta  Vojníková, Ľudmila Koločíková, Marián Pajdič,  Anna 
Balážová a Ján Čížek) 

Gymnázium: Martin Hirňak, Patrik Jankuv, Viktória Dzurjuvová, Samuel 
Hliboký a redakčná rada časopisu GSKÚl. (Pripravovali:  Marta Lehetová,  
Viera Čížeková, Blanka Vaľovská a Janka Čorbová.) 

Súkromná základná škola: Ivana Koreňová a Soňa Hamarová.( 
Pripravovala Emília Tchuriková.) 

SSOŠ: Tomáš Jadlovský a Frederika Oravcová.( Pripravovali:  Viera 
Sotáková, Monika Hlavinková a Helena Semánová.) 

ZUŠ:  Jakub Kniš, Martin Vavrek, Daniel Kovalčík, Marcel Daňko, 
Alexandra Vaňková, Jozef Kovalčík, Kristína Daňková, Lenka Michlíková, 
Tatiana Hnatová, Matúš Chovanec, Michaela Strončeková a tanečná skupina 
Wind Band. (Pripravovali:  Vladimír Varga, Iveta Zajacová, Peter Zajac, 
Katarína Cinová, Beáta Daňková a  Stanislav Magda. 
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Futbalový tím pri podpisovaní do pamätnej knihy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program spestril Školský orchester pri ZUŠ pod vedením 
B. Hangonyiho                                                                

 Foto: R. Koreň 
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ZÁKLADNEJ ŠKOLY V GIRALTOVCIACH 
 

Mesto Giraltovce sa, 
rovnako ako  mnohé 
ďalšie mestá a obce 
SR,  ešte v roku 2008 
uchádzalo o príspe-
vok z Eurofondov na 
riešenie havarijného 
stavu základnej školy 
v našom meste. Po 
spracovaní projek-

tovej dokumentácie, zabezpečení stavebného povolenia a spra-
covaní žiadosti o NFP bola  21.07.2008 zaslaná kompletná 
dokumentácia  Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja 
SR  ako riadiacemu orgánu ROP. Posudzovanie žiadosti 
a úplnosti dokumentácie trvalo viac ako rok. Až 14.10.2009 
bolo rozhodnutím schválené pridelenie finančných 
prostriedkov z ROP v sume 2 090 848,77 €, z toho z NFP  
1 986 306,33 € a 5 % vlastné finančné zdroje. Už v  októbri 
bolo odovzdané stavenisko výhercovi súťaže, firme PKB Invest 
s.r.o. Prešov, ktorá stavbu realizovala v období október 2009 – 
jún 2011.  

Rekonštrukciou základnej školy a prístavbou pavilónu (18 
tried) sa podstatne zlepšil celkový stav základného školstva 
v meste. Škola je na jednom mieste, kapacitne rieši nielen 
základné triedy, ale aj špecializované učebne, čím sa značne 
skvalitní vyučovací proces. Základná škola sa stala 
dominantnou stavbou v meste. Vedenie školy spolu so žiakmi 
a zamestnancami upravilo terénne priestranstvo, boli 
vysadené okrasné dreviny a parkové trávniky. Mesto a VÚC 
prispeli k výstavbe multifunkčného ihriska s umelou trávou 
a osvetlením. Schválenie NFP z ROP pre projekt 
Rekonštrukcia a prístavba základnej školy v Giraltovciach 
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR významne 
prispelo k vyriešeniu havarijného stavu základného školstva 
v našom meste.  

V mene občanov mesta a okolia úprimne ďakujeme. 
                           ooooo    Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
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Na konci školského roka sa rozdávali nielen vysvedčenia, 
ale niektoré giraltovské žiačky si vyslúžili aj zaujímavé 
ocenenia za vlastnú tvorbu. Konal sa totiž prvý ročník 
literárnej súťaže Moje mesto a s ním spojené vyhodnotenie. 
Organizátorom bolo oddelenie kultúry mestského úradu 
a okrem jeho pracovníčok Aleny Kmecovej a Márie Osifovej, 
ktoré aj odovzdávali ceny, do poroty zasadla pani učiteľka 
Alžbeta Škurlová. Spoločne rozhodli o konečnom umiestnení 
súťažiacich, odmenené boli štyri dievčatá. Do súťaže bolo 
prihlásených  jedenásť  príspevkov, šesť  poetických a päť 
prozaických. Porota konštatovala vyššiu úroveň prác              
v kategórii próza, pretože v nich účastníci širšie pochopili 
danú tému, lepšie a nápaditejšie ju aj spracovali. S ich 
kvalitou však boli celkovo spokojní. Aj samotné víťazky boli 
milo prekvapené a tešili sa zo svojej výhry. Tri žiačky zo ZŠ si 
prevzali ceny v predposledný školský deň v obradnej sieni 
mestského úradu a štvrtá, študentka kvarty, ju dostane 
priamo na pôde gymnázia. Prvé miesto porota  udelila Monike 
Baranovej za zaujímavú rozprávku O červenej čiapočke 
a vlkovi z Giraltoviec. Na druhom mieste sa umiestnila 
Simona Šimová s biografickým príbehom Život môjho 
pradedka. Na treťom mieste skončili až dve autorky poézie 
z dvoch rôznych škôl. Podelili sa oň žiačka ZŠ Júlia Janičová 
s básňou Mojej mame a gymnazistka Viktória Uhrinová s 
prácou Moje mesto. Všetky získali odmenu v podobe vecných 
darčekov. Aj ostatným, ktorí sa zapojili do súťaže, patria 
poďakovanie a pochvala. Svojím aktívnym prístupom sa totiž 
tiež pričinili o jej dobrú úroveň. Veríme, že táto súťaž, ako aj 
ďalšie podobné literárne projekty,  bude prínosom a 
motiváciou do budúcna. Snáď sa niečo podobné podarí 
v našom meste zrealizovať aj v ďalšom roku a počet 
súťažiacich žiakov sa zvýši.  

ooooo    Martina Štofková 
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O ČERVENEJ ČIAPOČKE A VLKOVI Z GIRALTOVIEC  
 
Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno dievčatko. Volali ho Červená 

Čiapočka a bývalo na Tehelnej ulici v Giraltovciach. Nebola to 
celkom taká obyčajná čiapočka, ale mala štýlovú baretkou            
so šiltom. Na nose mala pírsing a na ušiach MP3. Vo vrecku nosila 
značkový mobil.  

Raz ju mamka poprosila: „Červená Čiapočka, buď taká dobrá 
a odnes starej mame na Kóreu obed, lebo je chorá.“  

 „Ale, mami, veď teraz už funguje donášková služba. Vygoogli si 
na nete niektorú z nich a pošli k starej mame,“ zahundrala 
dievčina. „Len nebuď lenivá a trochu sa prejdi! Stará mama sa 
určite poteší, keď ťa uvidí, “ povedala jej mamička.  

 „No dobre teda, ak musím. A kde máš ten obed, daj mi ho, nech 
jej to hneď odnesiem,“ súhlasila. „Cestou si však dávaj pozor 
a nepúšťaj sa do reči s cudzími ľuďmi,“ nezabudla ju napomenúť.  

Dievčinka sa teda vychystala na cestu, vzala si so sebou  kľúče, 
mobil, MP3. Na hlavu si dala červenú baretku, do ruksaku vložila 
obed a vyrazila. Ide si Červená Čiapočka po ceste, pomaly kráča 
a zrazu stretne vlka. „Kam to ideš Čiapočka, kamže?“ opýtal sa 
zvedavý vlk.  

„Nesiem starej mame obed,“ odvetila mu a vyzvedala ďalej: „A vy 
čo tu takto sám?“  

„Ále, kamoši sú v bare Europa, nemáš chuť, nezájdeme tam?“ 
spýtal sa neisto. „“No čo ja viem, aj by som išla, ale musím zaniesť 
obed starej mame,“ odvetila Čiapočka smutne.  

„A ďaleko býva tvoja starká?“ zisťoval vlk. „Ale nie, najprv pôjdeš 
doľava, potom rovno a napokon stále doprava, až kým nedôjdeš     
na kopec. Prejdeš okolo obchodov, potom okolo rímskokatolíckeho 
kostola a základnej školy,“ vysvetľuje Čiapočka a vlk pozorne 
počúva, aby mu neuniklo ani slovo.    

Začína pomaly spriadať tajné plány a presviedčať dievčatko: „Tak 
jej ten obed môžeš odniesť trochu neskôr, teraz poď so mnou. 
Pozývam ťa na super drink a zoznámim ťa so svojimi kamošmi.“  
Čiapočka bola mladé neskúsené dievča a vlk zase veľký fešák, preto 
ju nemusel dlho prehovárať. „Dobre teda, veď stará mama ma má 
rada a omeškanie mi určite prepáči“, odvetila mu. Keď prišli         
do baru, na vlka tam už čakali kamoši. Červená Čiapočka rýchlo 
zabudla na svoju starú mamu. V bare púšťali jej obľúbenú hudbu, 
vlk ju zatiaľ so všetkými pozoznamoval a objednal  drink. Veľmi jej 
chutil a riadne si z neho odpila. Vtom zazvonil mobil, preto išla 
telefonovať na chodbu. Bola to starká,  zisťovala, kedy už príde. 
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„Veď už o chvíľu, stará mama, hneď som pri tebe“. Vlk zatiaľ 
informoval kamošov, kde býva starká a odporučil im navštíviť ju. 
Červenej Čiapočke nasypal do nápoja neznámy prášok. 

Keď dovolala, prisadla si k vlkovi a ďalej popíjala namiešaný 
koktail. Medzitým išla vlkova partia navštíviť starenku hore          
na Kóreu. Ukradli jej všetky šperky aj hotovosť, zalepili jej ústa 
a priviazali ju na stoličku. Zatelefonovali vlkovi, aby ho informovali 
o priebehu. „Akcia prebehla úspešne.“  

   V tom čase sa už Čiapočke od vlkovho nápoja dosť leskli očká 
a bľabotala piate cez deviate. Medzitým starenka čakala na pomoc 
okoloidúcich ľudí. Našťastie šiel naokolo jej sused horár a zbadal, že 
na domčeku starej mamy sú dvere dokorán otvorené. Vedel už, že je 
zle. Vošiel dnu a čo nevidí? Stará mama sedela priviazaná k stoličke 
a ústa mala stále zalepené lepiacou páskou. Rýchlo ju vyslobodil, 
zobral telefón a ihneď ohlásil giraltovským policajtom ohlásiť lúpež, 
únos i prepad a zavolal aj starenkinej vnučke. Keď mu zodvihla 
mobil, už podľa hlasu vedel, že je zle-nedobre. Len horko-ťažko totiž 
vybľabotala názov baru Europa, v ktorom sa nachádzala. Horár sa 
okamžite vybral po ňu spolu s mestskou políciou a podarilo sa mu 
ju s ich pomocou vziať domov.      

Na druhý deň mu musela sľúbiť, že sa polepší, bude konať 
zodpovednejšie a nebude sa viac do reči púšťať so zlým vlkom. Stará 
mama sa niekoľko dní spamätávala zo šoku, rovnako aj jej vnučka. 
Dnes sú v poriadku, stále žijú v Giraltovciach a majú spolu dodnes 
krásny vzťah.  

ooooo    Monika Baranová, ZŠ, 8. A – získala 1. miesto 
 

ŽIVOT MÔJHO PRADEDKA 
 
Môj pradedko bol úžasný človek a mal neobvyklý život. Narodil sa 

v roku 1912 v Giraltovciach ako šieste dieťa roľníka a celý svoj život 
ťažko pracoval. Už aj jeho detstvo bolo poznačené prácou na poli 
a okolo dobytka. V osemnástich rokoch nastúpil ako mladík         
na základnú vojenskú službu v útvare horských strelcov. Po 
ukončení vojenskej služby pracoval dlhé roky na rodinnom majetku. 
Keďže pochádzal z mnohopočetnej rodiny, mal sa vždy na koho 
obrátiť. Jeho otec sa po čase vrátil z Ameriky do Giraltoviec a jeho 
bratia, narodení v Amerike, ho k sebe často volali za veľkú mláku. 
Ich žiadosť však odmietol a zostal žiť doma pri svojich rodičoch. 
Počas vojny zažil krušné chvíle. Príchodom oslobodzujúcej armády 
ZSSR 18. januára v roku 1945 bol spolu s ostatnými obyvateľmi 
Giraltoviec odvedený do gulagu na nútené práce. Po troch rokoch 
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zajatia v pracovnom tábore sa pradedko vrátil domov  
s podlomeným zdravím. Počas zmien spoločenského zariadenia 
pracoval v JRD, kde zastával rôzne funkcie. S mojou prababkou 
vychovali spoločne sedem detí. Boli spolu šťastní, kým v septembri 
1980 náhle zomrel. 

     Je mi ľúto, že som ho nepoznala osobne, iba prostredníctvom 
rozprávania iných. Hoci som ho nikdy nevidela a na jeho tvár si 
môžem zaspomínať jedine zo starých rodinných fotografií, aj tak 
viem, že to bol šľachetný muž veľkých činov. Preto bude pre mňa 
vždy veľa znamenať.  

ooooo    Simona Šimová, ZŠ, 8. A – získala 2. miesto 
 

MOJEJ MAME 
 
Najvzácnejšia osoba,  
človek, ktorému sa dá veriť,  
je len jedna na svete,  
a to moja mama. 
Kraľuje v mojom srdci už oddávna, 
preto nemám strach sa len jej oddať. 
Spravila pre mňa asi najviac,  
vždy jej budem za to vďačná. 
 

Keď potrebujem poradiť, 
viem, kam mám isť, 
s jej pomocou dokážem 
 každú mláčku obísť  
a bez problémov sa zaobísť.  
V tento veľký deň 
vzdávam Ti vďaku, 
s kytičkou kráčam 
len k Tebe, mami.  

 
Neviem, čo by som povedať mala, 
vyjadriť, čo k nej cítim, je ťažké,  
z lásky by som jej všetko dala, 
pri nej zažívam chvíle krásne. 
Ona je môj anjel strážny, 
s ňou nie je žiaden problém vážny. 
Chcem, aby pri mne ešte dlho bola,  
pri každej príležitosti ma ochraňovala, 
starala sa o mňa tak, ako za mala 
a nikdy ma neopustila.  

                       ooooo     Júlia Janičová, ZŠ, 8. B – získala 3. miesto 
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MOJE  MESTO 
 

Pri rieke Topli 
malé mestečko sa pýši. 
Vôňa lipových kvetov 
sa vzduchom šíri.  
Štekot psov sa ozýva 
z každého dvora. 
Žiarivé slnko  
všetkých do mesta volá. 
Na dvore ma čaká  
láskavá mama. 
Aké si ľúbezné, 
ty mesto moje. 

 
ooo    Viktória Uhrínová, Gymnázium, kvarta – získala 3. miesto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazky literárnej súťaže s Martinou Štofkovou.                     Foto: M. Osifová 
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Gymnázium v Giraltovciach pripravilo  pre svojich 
študentov kurz anglického jazyka, zameraný hlavne na 
komunikáciu, precvičovanie znalostí a upevňovanie učiva 
zábavnou formou prostredníctvom hier a súťaží. Kurzu sa 
zúčastnili žiaci kvinty až septimy osemročnej formy 
štúdia a žiaci prvého až tretieho ročníka štvorročnej 
formy štúdia.     

V dnešnej dobe, keď sa znalosť aspoň jedného cudzieho 
jazyka stáva samozrejmosťou, sa myšlienka zorganizovania 
kurzu stretla medzi žiakmi s pozitívnym ohlasom. Skupinka 
14-tich žiakov spolu s dvoma anglickými native speakerm 
počas štvordňového kurzu riešila rôzne modelové situácie 
výhradne v anglickom jazyku. Účastníci kurzu si precvičovali 
komunikáciu a snažili sa prelomiť jazykovú bariéru. Počas 
spoločných dní, strávených v neformálnej atmosfére 
s lektormi, pre ktorých je angličtina materinským  jazykom, sa 
mnohí osmelili a začali naplno využívať doposiaľ nadobudnuté 
vedomosti. Od klasickej vyučovacej hodiny sa kurz líšil tým, 
že namiesto nekonečného opakovania a učenia sa slovíčok, 
časov a fráz sa študenti venovali hlavne komunikácii 
a súčasne sa veľa dozvedeli  o krajinách, z ktorých lektori 
pochádzajú. Spolu s lektorkou ,,speakovali“ o hudbe, 
záľubách, škole i živote len tak sediac na lavičkách v parku 
alebo na zmrzline v pešej zóne. Austrálčanke, ktorá pochádza 
zo 6 miliónového veľkomesta, sa naše malé mestečko veľmi 
páčilo. Rozprávala nám aj o sebe a svojich cestovateľských 
zážitkoch. Na posledný deň účastníci kurzu pripravili 
v kuchyni školy palacinky, avšak namiesto sladkého 
maškrtenia ich využili na typickú anglickú súťaž. Súťaž 
s názvom Pancake day  sa konala pred Mestským úradom 
v Giraltovciach a jej hlavnou disciplínou bol beh pomedzi 
rôzne prekážky spojený s nadhadzovaním palacinky na 
panvici.   

Na záver kurzu dostali študenti certifikáty Active English 
Week. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie podobné podujatie 
a možnosť naučiť sa opäť niečo nové.  

 
ooooo    Lenka Roguľová, 2. A, Gymnázium Giraltovce 
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Palacinková súťaž pred Mestským úradom v Giraltovciach 
Foto: A. M. Haľková, 3. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolventom kurzu boli udelené certifikáty „Active English Week“ 

Foto: A. M. Haľková, 3. A 
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   V piatok 15. júla 2012 
prijal pozvanie do našej školy 
Američan Mike Sullivan. Pre 
žiakov si pripravil zaujímavé 
aktivity, prostredníctvom 
ktorých mali príležitosť viac 
komunikovať v anglickom 
jazyku. Keďže Mike nevie po slo-
vensky, naši študenti boli  
odkázaní na znalosti z hodín 
anglického jazyka.  Mike žiakom 
priblížil život v Amerike,  

rozprával, ako u nich  funguje školský systém a – samozrejme - aj 
futbal, ktorý majú radi zväčša chlapci.  

 „Užíval som si  naplno čas, ktorý som mohol stráviť  v Giral-
tovciach. Ján a jeho tím (Miluška a Dávid) boli vynikajúci hostitelia. 
Som veľmi rád, že som mohol navštíviť   Gymnázium 
v Giraltovciach. Žiaci, ktorí navštevujú túto školu, sú veľmi dobre 
vychovaní, úctiví a hovoria veľmi dobre po anglicky. Učitelia 
a zamestnanci sú priateľskí. Som rád, že som bol pozvaný do tejto 
školy a že som mohol študentom pomôcť s angličtinou.“  Mike 
Sullivan (preklad z anglického jazyka) 

„S Mikeom sme prežili skvelé hodiny. Výhodou bola komunikácia 
v anglickom jazyku zábavnou formou. Mike je veľmi milý človek, 
jeho prednosťou je najmä humor, ktorý rozdáva všade dookola.     
Na hodinách,  strávených s ním,  sme si mohli overiť svoje 
vedomosti z anglického jazyka a zároveň  sme v ňom  našli nového 
kamaráta.“   

 Lukáš Hriž,  2. A 
 „Návšteva Mika Sullivana v našej škole bola pre nás, študentov, 

veľkým prínosom z viacerých hľadísk. Keďže hlavným cieľom bolo 
vyučovanie praktickej angličtiny, každý z nás si mohol rozšíriť svoje 
jazykové znalosti a nabrať odvahu komunikovať v cudzom jazyku. 
Taktiež sme dostali informácie o živote v Amerike. Čas strávený       
s Mikeom sa nám veľmi páčil, je to sympatický a stále mladý človek. 
Jeho návšteva nás presvedčila o potrebe štúdia cudzích jazykov.“ 

  Emília Humeňanská, 2. A 
ooo    Text a foto: Ján Rubis, 2. A, Gymnázium Giraltovce   ooo 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
23 

 
                                                         
 
 
Vari nič viac nepoteší srdce spisovateľa či básnika, ako keď drží 

v rukách vytlačené plody svojej tvorby. A takú radosť mal aj Martin 
Hirňák, žiak kvarty osemročného Gymnázia v Giraltovciach, ktorý 
v závere školského roka nás všetkých prekvapil svojím literárnym 
debutom s názvom Svet na dlani slov. Ide o knihu zostavenú z jeho 
najlepších básní z literárnych súťaží, v ktorých získal popredné 
umiestnenia. Kniha je vhodne doplnená ilustráciami jeho spolužiačky 
Katky Durkačovej a grafickou úpravou Maroša Hlibokého. 

Už vo svojom detskom krôčiku sa usiloval o hru so slovami, 
o hľadanie seba samého a o hľadanie detskej fantázie. Časté sú 
u neho motívy ročných období, prírody, zvierat, vlasti 
a každodenných vecí, ktoré navodzujú pokoj, šťastie, lásku a radosť. 
Úroveň jeho básní bola z roka na rok kvalitatívne vyššia a vyššia. 

Samotný krst knihy prebehol posypaním písmenami abecedy. 
Krstnými rodičmi boli riaditeľ školy Mgr. Juraj Auerswald a Mgr. 

Marta Lehetová, jeho literárna 
„tútorka.“ V kultúrnom programe 
vystúpili spolužiaci, ktorí 
zarecitovali básne z krstenej 
knihy. 

Verím, že Martin Hirňák       
vo svojom básnickom raste 
nepoľaví ani po opustení lavíc 
giraltovského gymnázia a že 
jeho básne budeme čítať 
i v zborníkoch z literárnych 
súťaží a v literárnych časopi-
soch, v dennej a regionálnej tlači 
počas štúdia na vysokej škole 
i po jej skončení. Prajeme 
Martinovi, aby mu život nadelil 
šťastie plným priehrštím 
a zároveň veríme, že šťastná 
ruka ho povedie k ďalšiemu 
vydaniu jeho knihy básní. 

ooooo     Marta Lehetová 
 

Riaditeľ školy, pán Juraj Auerswald krstí Martinovu prvotinu 
Foto: Jakub Ďuraš, kvinta 
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(4. - 5. 6. 2012 ) 
SSOŠ v Giraltovciach srdečne privítala žiakov z družobnej školy v Robčiciach, 

ktorí nám pripravili jedlá typické pre poľskú kuchyňu. 
Spolu s našimi žiakmi ich pri slávnostnom obede ochutnávali. 
Ochutnávky  sa zúčastnili aj  PaedDr. Martin Koššala, riaditeľ školy a  Ing. 

Jaroslav Kušnír, zástupca pre odborný výcvik. Žiakom jedlo veľmi chutilo, páčil sa 
im aj pobyt v našej škole, spojený s prehliadkou Šarišského múzea a vinárskeho 
múzea v Prešove, spojenou s degustáciou. 

Žiaci sa už tešia na ďalší výmenný pobyt.   
MOV so SSOŠ v Giraltovciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARMAN 
SSOŠ v spolupráci s CVČ v Giraltovciach umožnila žiakom bezplatne 

absolvovať barmanský kurz, ktorý prebehol v dňoch od 28.5. - 1.6.2012. 
Barmanský kurz viedol pán Ján Majoroš (člen Slovenskej barmanskej 

asociácie). 
Kurzu sa zúčastnilo 17 žiakov. Okrem základných pravidiel barmana sa naučili 

ovládať techniku prípravy rôznych druhov miešaných nápojov. Každý žiak, ktorý 
úspešne ukončil kurz skúškou, dostal medzinárodný certifikát barmana. 

MOV : Ľubomíra Podhajecká        
Úspešný školský rok 2011/2012 v SSOŠ Giraltovce  

 
Koniec školského roka 2011/2012 v Súkromnej strednej odbornej škole 

Giraltovce patril dobrej nálade, úsmevom, kvetom. Ešte aj zvuk zvončeka znel akosi 
krajšie, neplašil oneskorencov, nepridával do kroku učiteľom. Len veselo zvonil 
a zvolával všetkých na rozlúčku so školou. 
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Posledné slávnostné stretnutie sa začalo o deviatej vo vestibule školy. Štátna 
hymna dodala vážnosť a dôstojnosť tejto chvíli, s básňou Spomienka vystúpila 
Nikola Vozárová, študentka 3. A triedy. Vestibulom zneli slová básnika  
o rozlúčkach a príjemne strávených spoločných chvíľach. Poetické verše vystriedali 
tóny  saxofónu Alžbety Melegovej, žiačky prvého ročníka.  

Po príjemnej skladbe sa učiteľom i študentom prihovoril  riaditeľ školy PaedDr. 
Martin Koššala.  Poďakoval sa všetkým  pedagogickým i nepedagogickým 
zamestnancom  za  prácu, ktorou prispeli k dobrému menu školy. Zdôraznil, že 
školský rok 2011/2012 bol úspešný. K najväčším úspechom patrilo 1. miesto 
študentiek 4. A triedy Lucie Kováčovej a Evy Bajkušovej v krajskom kole SOČ a tým 
aj ich postup do celoslovenského kola. M. Koššala  vo svojom príhovore ocenil 
priebeh a výsledky maturitných a záverečných skúšok. I tie ukázali, že študenti 
SSOŠ sú prakticky a teoreticky  dobre pripravení na svoje ďalšie pôsobenie v praxi 
alebo v štúdiu. 

Nasledovala najkrajšia časť slávnostného stretnutia – oceňovanie študentov. 
Dlhý zoznam dával tušiť, že je koho oceňovať.  Pochvalu riaditeľa školy a finančné 
dary získali tí študenti, ktorí prospeli s vyznamenaním a v školskom roku 2011- 
2012 mali vzornú dochádzku. Knihy a diplomy patrili víťazom školských  súťaží 
Hviezdoslavov Kubín, Mladý účtovník, Spracovanie informácií na PC, Ekonomická 
olympiáda a Reklama v praxi. 

A na záver to najlepšie... V školskom roku 2011- 2012 vyhlásil riaditeľ školy 
súťaž o najlepšieho študenta. Cena bola lákavá – notebook. Do úvahy sa brali 
počty bodov za prospech, dochádzku, správanie, umiestnenie v súťažiach, aktivita 
v projektoch. Z nominovaných študentov bola podľa počtu bodov zostavená 
desiatka najlepších. Všetkých predstavil riaditeľ školy. Vestibulom sa ozýval 
potlesk, podpora spolužiakov i veselé žartovanie. Chvíľa napätia, spontánne 
tipovanie troch najlepších a už počuť ich mená:  

3. miesto v súťaži o najlepšieho študenta získava Marta Juhasová, 
študentka 3. A triedy, 

2. miesto patrí Tomášovi Jadlovskému, študentovi 3. triedy.  
Najlepším študentom školy sa stáva... Dominika Hanková, žiačka 3. triedy. 

Šťastná, vždy skromná Dominika si už odnáša notebook. Blahoželáme! 
Posledné chvíle v škole patrili najlepším. Právom. Úspech si zaslúžili svojou 

prácou, zodpovednosťou, ochotou robiť niečo naviac. Sme na nich hrdí. A všetci sa 
už tešíme na nové výzvy a úspechy v školskom roku 2012-2013. 

    
Mgr. Anna Kalafová 

 
 
 
 

 
 
Z rúk riaditeľa školy si 
najlepšia žiačka Dominika 
Hanková prevzala krásnu 
cenu – notebook.                                              
Foto: autor 
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Všetky deti majú obrovskú radosť vtedy, keď môžu tráviť 
voľné chvíle so svojimi rodičmi. V dnešnej uponáhľanej dobe 
je veľkou vzácnosťou venovať sa svojim deťom. Vyžaduje si to 
veľa energie a trpezlivosti. A predsa sa nájdu rodičia, ktorí si 
ten čas radi nájdu.  

Deň rodiny si MŠ v našom meste pripomenula už druhý 
rok, 8.júna  mohli rodičia prežiť krásne chvíle zábavy a športu 
so svojimi ratolesťami. Školský dvor bol zaujímavo vyzdobený, 
no počasie nám neprialo, tak sme sa presunuli do menších 
priestorov škôlky, do krásne vyzdobených tried. 

Program sa začal vystúpením 6.triedy, ktorá nás privítala 
v indiánskych kostýmoch. Deti sa predviedli  nádherným 
indiánskym tancom a spevom. Celý Deň rodiny sa potom 
niesol v indiánskom duchu. Jazdili sme na koni, plavili sa na 
kanoe, absolvovali sme náročnú cestu k vigvamu a tancovali 
indiánsky tanec. Na dôkaz splnenia jednotlivých úloh sme si 
vyslúžili pravé indiánske maľovanie. Po splnení úloh sme si 
všetci „indiáni“ pochutili na malom občerstvení, ktoré 
pripravili rodičia a panie kuchárky. Každé dieťa navyše 
dostalo aj malú pozornosť v podobe hračky. 

Všetci sme odchádzali domov spokojní, veselí a radi, že sme 
prežili krásne popoludnie so svojimi deťmi. Ich spokojné tváre 
prezrádzali, že indiánske úlohy boli pre nich zábavou. No 

a my, rodičia, sa už teraz tešíme na to, čo všetko si 
pre nás panie učiteľky pripravia 
opäť o rok.  

Poďakovanie patrí všetkým 
šikovným učiteľkám v MŠ na čele 
s pani riaditeľkou, ktoré celú akciu 
nádherne pripravili a opäť raz 
dokázali, že všetko čo robia, robia 
s veľkou chuťou, nadšením a na vy-
sokej úrovni. 

Ďakujeme tiež všetkým rodičom, 
ktorých kroky viedli v tento deň   
do MŠ a potešili tým hlavne svoje 
deti. 

                                                          ooooo  Marcela Tomková 
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Malí indiáni v materskej škole                                                         Foto: autor 
 
ŠKÔLKARI OSLAVOVALI MDD  

 
Na oslavu sviatku detí sme na 1.jún pripravili pre deti módnu 

prehliadku  pod názvom Freestyle. 
Mamky ich poobliekali tak trochu netradične, lebo ich čakala 

Módna show. Na móle smelo a sebavedome predvádzali rôzne 
módne trendy. Domov deti odchádzali s pomaľovanými tvárami 
a darčekmi. Lenže škôlkari oslavovali svoj sviatok aj 
celý nasledujúci týždeň. 

V rámci projektu Týždeň plných snov sme v MŠ vypracovali plán 
aktivít na celý týždeň. V pondelok sme roztočili farebný pesničkový 
kolotoč. Deti boli oblečené vo farebných tričkách a každá trieda 
svojou pesničkou zabávala celú škôlku. Šťastné a rozospievané deti 
sa ďalej bavili s veselým šašom na diskotéke. V utorok navštívili MŠ 
požiarnici. Deťom predviedli zásah pri hasení ohňa a tiež používanie 
rôzneho náradia pri ich práci.  V stredu škôlka vyzerala ako 
obrazková galéria, pretože deti tvorili mozaiky z farebných 
vrchnákov. Štvrtok bol rozprávkový, navštívilo nás divadlo 
GAŠPARKO s divadelným predstavením POPOLUŠKA. No a v piatok 
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sme si pozvali do MŠ aj rodičov, aby sme spolu s nimi oslávili  DEŇ 
RODINY. Hneď zrána sme chystali školské dvory na súťažné 
disciplíny. Počasie nás však trochu prekvapilo, takže  sme sa museli 
premiestniť do tried a tam pokračovať v oslavách.  

Deti boli šťastné, že súťažia spolu so svojou mamkou či ockom. 
Zavŕšením Dňa rodiny bolo spoločné posedenie pri hranolčekoch 
a chutných koláčoch. 

ooooo    Anna Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deti oslavovali svoj sviatok.                                                 Foto: autor 
 

 
 
 
 

ANALÝZA ČINNOSTÍ A AKTIVÍT 
(školský rok 2011/2012) 

V tomto školskom roku ŠKD plánovalo 10 projektových aktivít 
ako aj ďalšie akcie  predovšetkým športového charakteru. 

Každú stredu v týždni rozvíjame PC gramotnosť u detí. Nemáme 
chuť hľadať informácie na internete, no v PC hrách sme 
neporaziteľní... 
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Od 20. do 29. septembra 2011 vychovávateľky PaedDr. Viera 
Kecerová a Valéria Mitaľová  zorganizovali  spoločne s deťmi Týždeň 
eura. Vytvárali sme návrhy euromincí a eurobankoviek, zbierali 
informácie o eure na internete, vyrábali vlastné euromince 
z plastelíny a na školskom ihrisku znak eura vykladaný farebnými 
vrchnákmi z plastových fliaš. 

22.septembra 2011 sme strávili spoločne na školskom ihrisku 
Popoludnie na kolieskových korčuliach. Prváci kolieskové korčule 
vymenili za kolobežky. Samozrejme sme  museli  mať chrániče    
a prilby na hlavách. Otestovali sme si svoje zručnosti a aj tí, čo mali 
najprv v očkách strach, sa osmelili a spoločne sme sa zasmiali 
i pobavili... 

19.októbra 2011 sme privítali farebnú jeseň Hľadaním pokladu 
v parku. Farebné listy boli pre nás skrýšou i farebným dažďom. 
Odvážni sa do farebného lístia hádzali a skákali doň aj napriek 
špinavým bundám a karhavým slovám mamičiek...  

25.októbra 2011 do ŠKD zavítala Ježibabiáda, Štafetovými 
a pohybovými hrami sme si pripomenuli pohyb a rýchlosť ježibáb 
a strašidiel na školskom ihrisku. Snažili sme sa, hnevali sme sa, že 
nie sme prví, no nakoniec sme boli všetci víťazi... 

26. októbra a 15. novembra 2011 sme navštívili Centrum 
voľného času - Rozprávkové popoludnie v kinosále. Navštívili sme 
aj priestory Mestskej knižnice a spoločne sme si prečítali 
rozprávkové príbehy.  V Tvorivej dielni sme si vyskúšali pracovať 
s farbami na sklo. 

Od 14.novembra 2011 každý pondelok svoje pohybové zručnosti 
prezentujeme v novootvorenej Športovej hale Igora Nováka 
v Giraltovciach. Sme rýchli, sme hluční, ale je nám super... 

December je každoročne venovaný Vianociam. Rozprávali sme 
sa o vianočných zvykoch v našich rodinách, zhotovili sme si 
vianočné pozdravy. Keďže k zime a Vianociam nám chýba sneh, 
zhotovili sme si ich v priestoroch ŠKD a ozdobili sme si náš 
vianočný stromček. Napísali sme Ježiškovi, čo si želáme sebe  
i svojim najbližším pod stromček a túžobne sme očakávali splnenie 
väčšiny našich prianí... 

 
19. januára 2012 sme do rúk vzali farebné klzáky, obliekli si 

zimné súpravy, teplo sa obuli a súťažili s najrýchlejším kĺzakom 
ŠKD. Pravdou je, že pri našej rýchlosti sme mali aj stratu 
niekoľkých z nich, no bola to poriadna zábava... Tí odvážnejší svoju 
jazdu vyskúšali aj na vreci a zasúťažili si aj vychovávateľky ŠKD. 
Škoda, že sa na takúto jazdu nepodujal žiaden rodič. 
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20. januára 2012 sme si postavili megasnehuliakov, presnejšie - 
snehové megagule. Tie nebolo problém vytvoriť, no problémom  bolo 
poskladať ich na seba, aby sme si vytvorili snehuliakového 
maskota ŠKD. Niektorým sa to v zmenšenej podobe podarilo 
a keďže vonku bola poriadna zima, nájdenim prázdnej fľaše, ktorú 
sme jednému z nich vložili do ruky, sme ho chceli patrične zahriať.    

24. januára 2012 sme sa v priestoroch Mestskej knižnice stretli 
s detskou spisovateľkou. Je pravdou, že niektorých z nás to 
zaujalo viac, niektorých menej, bola to však dobrá skúsenosť... 

14. februára 2012 sme si v priestoroch ŠKD urobili Valentínsku 
diskotéku. Niektorí z nás súťažili, niektorí tancovali a niektorí len 
chrumkali chipsy, oriešky či tyčinky. 

23. februára 2012 sme navštívili Historické múzeum 
v Košiciach, kde sme sa presunuli do histórie umenia. Prehliadka 
s odborným výkladom bola zaujímavá, no zábavnejšia bola cesta 
autobusom, predovšetkým tá spiatočná. 

V druhej polovici marca a začiatkom apríla sme sa pripravovali 
na veľkonočné sviatky. Priestory ŠKD sme si vyzdobili a tešili sa 
na Veľkonočné prázdniny. Predovšetkým dievčatá sa tešili na 
oblievačku a uzatvárali sme stávky, ktorá z nich bude obliata 
najviac... 

14. mája 2012 sme našim mamičkám k ich Dňu matiek priniesli 
papierové ružičky a kúsoček svojho srdiečka poslaný 
prostredníctvom úžasného programu hudby, spevu, pohybu a slova. 

22. mája 2012 sme si zopakovali návštevu Historického múzea 
v Košiciach, kde sme prešli históriou zvierat od dinosaurov až po 
súčasnosť. Nakoniec sme od našej sprievodkyne dostali samolepky, 
ktoré sme lepili, lepili a lepili, kdekoľvek sa dalo... Keďže nám bolo 
poriadne horúco, osviežili sme sa výbornou zmrzlinou, v autobuse 
dojedli všetky sladké zásoby a potom sa postupne z dôvodu 
nevoľnosti obsadzovali predné miesta autobusu. Pán šofér bol veľmi 
tolerantný, za čo mu ďakujeme...  

V júni sme sa presúvali do mestského parku,  kde našou úlohou 
bolo nazbierať čo najviac rôznych rastliniek, ktoré sme si vylisovali 
a nalepili do  nášho Herbára ŠKD. Dúfame, že naše výtvory budú 
názornou a praktickou pomôckou pre prírodovednú výuku. 

Keďže mamičky svoj sviatok patrične oslávili, nezabudli sme ani 
na našich oteckov a ich Deň otcov,  v ŠKD spojený s pohybom, 
úsmevom a zábavou.  

                   ooooo   Viera Kecerová 
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Školské výlety v Súkromnej ZŠ boli rozdelené na tri dni. Ako prví 

sa vybrali do Zlej Diery a Solivaru 1.A, 2.A a 3.B. Druháci sa 
rozhodli o svojom výlete napísať toto:  

Na konci školského roka, 19.6.2012, sme boli na výlete. Naša 
cesta  sa začala ráno o 8-mej. Nastúpili sme do autobusu a HURÁ – 
smer Prešov. 

Najprv sme boli v technickom múzeu v Solivare. Videli sme, ako 
sa niekedy vyrábala a ťažila soľ. Sprievodca nám o všetkom  
zaujímavo porozprával a  ukázal nám drevené stroje obrovských 
rozmerov, ktoré ľuďom pomáhali pri ťažkej práci. Škoda, že v roku 
2009 sa soľ na Slovensku prestala ťažiť. 

Ďalší presun autobusom sme nasmerovali do okolia Lipovca. Náš 
cieľ – jaskyňa Zlá diera. Pred vstupom sme sa patrične vystrojili – 
bundy, dlhé nohavice, na hlavy jaskyniarske prilby, čelovky 
(baterky pripevnené na čele) a veľmi veľa odvahy. V jaskyni bolo  
chladno. Klzkými schodmi sme sa dostali k jazierku šťastia. Na 
cestu sme si svietili baterkami. V malom výklenku boli dve dračie 
vajcia, našu cestu podzemím strážila dobrá ježibabka a keď sme 
zhasli baterky, v úplnej tme sme počuli iba kvapkanie vody. 
Napokon sme si vyskúšali silu svojho hlasu v spojení s ozvenou, 
ktorá nám v jaskyni výdatne pomáhala. 

Bol to jednoducho nádherný výlet! 
ooooo    Druháci zo Súkromnej ZŠ 

 
Žiaci 3.A a 4.A triedy 25.6.2012 cestovali do ZOO v Bojniciach. 

Cesta trvala štyri a pol hodiny, ale niektorí sme to ani nepocítili. 
Rozprávali sme sa, boli sme zvedaví, čo uvidíme. Pri vstupe nás 
s milým, krásnym úsmevom vítala inžinierka  Bakanová, tešila sa, 
že sme prišli všetci. Naše stretnutie bolo vopred dohodnuté, pretože 
týmto smerom nás ako výhercov viedlo 1. ceny v súťaži Vyčistime si 
Slovensko viedlo Ministerstvo životného prostredia. Pútavé 
rozprávanie o ZOO v škole, ktorú sme v úvode navštívili, bolo 
sprevádzané  ukážkami modelov zvierat. Dozvedeli sme sa veľa 
zaujímavého. Vrcholným číslom bola exkluzívna prehliadka hada 
Claudiusa, s ktorým sa každý odfotil. Odborný výklad trval asi 
hodinu. Modely zvierat vystriedalo nádherné osadenstvo ZOO. 
Najväčší rešpekt sme mali pred bratmi hada Claudiusa, našťastie 
však boli bezpečne uzamknuté. Majestátny slon, ktorého sme 
objavili na konci prehliadky, slúžil šikovným fotografom ako model 
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a zvečnili sme sa pri ňom všetci. ZOO Bojnice je nádherná nielen 
svojou rozlohou a pestrosťou exponátov, ale aj neďaleký  zámok  jej 
dodáva akýsi rozprávkový podtón. Spojiť prehliadku zámku a ZOO 
do jedného dňa sa nám nepodarilo, ale poniektorí už teraz vedia, 
kam budú viesť ich kroky cez vytúžené prázdniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text : Emília Tchuríková. Foto: Mária Kačmárová. 
 
V utorok 26.6.2012 bola rieka Dunajec cieľom výletu piatakov, 

šiestakov a siedmakov. Popri Dunajci kráčali turistickým 
chodníkom a počas túry kývali pltníkom a výletníkom. Túra bola 
dlhá asi 9 kilometrov, ale Národný park Pieniny im ponúkal veľa 
krás, zaujímavé a chránené kvety a stromy. Autobusom sa previezli 
do Starej Ľubovne,  kde navštívili skanzen a Ľubovniansky hrad. 
Najvyššia hradná veža lákala aj ich. Každý musel prekonať strach, 
aby mohol vidieť výhľad na okolitú krajinu. Stáli vo výške 721 
metrov nad morom. Na nádvorí hradu videli predstavenie sokoliarov 
a sprievodkyňa im porozprávala zaujímavú históriu 
gréckokatolíckeho kostolíka v Matisovej. 

ooooo    Text: Michal Žarnay 
3. ročník školskej olympiády sa konal 27.6. v areáli školského 

dvora SZŠ. Každý triedny učiteľ mal svoje športové stanovište 
a trieda po triede sa striedali pri každom z nich. Športovci boli 
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húževnatí a túžba vyhrať ich hnala tak ďaleko, že niektorí prekonali 
svoje sily. Pred obedom riaditeľ školy odmenil medailami  najlepšie 
dievčatá a  chlapcov z každej  triedy zvlášť. Výsledky a fotky si 
môžete pozrieť na našej webovej stránke www.szsgir.edupage.sk.  

Predposledný deň tohto školského roka  sme  súťažili  o Pohár 
riaditeľa školy a overili si tak naše nadobudnuté  vedomosti  v troch 
kategóriách. V každej triede sme hľadali – a našli  najlepšieho 
komentátora, vševeda a počtára. 

 
29. 6. záver šk. roka. 
 
Milí žiaci, prajem vám, aby vytúžené vysvedčenia neboli dôvodom 

na smútok, ale na zamyslenie sa, čo chcete v budúcnosti dokázať. 
Viem veľmi dobre, že všetci nemôžeme byť najlepší, ale ťahajme aj 
tých, ktorým to nejde tak ľahko. 

Hovorí sa, že vysvedčenie je výplata žiakov. Je to z časti pravda 
a tí, ktorým sa darilo, budú odmenení pamätným diplomom za 
reprezentáciu školy. 

Krásne prázdniny, horúce slnko, teplú vodu a radostný smiech 
všetkým, ktorí budú dva mesiace oddychovať! 

ooooo    Text: Emília Tchuríková 
 
 
 
 

 
Pekné júnové počasie nám umožnilo uskutočniť 

všetky naplánované podujatia pre našich členov. Patrili 
medzi ne exkurzie a výlety na slovenské hrady i do Ma-
ďarska, návštevy jaskýň, ZOO v Stropkove a Košiciach, 
Botanickej záhrady, Planetária, skanzenov 
v Bardejovských kúpeľoch a vo Svidníku, drevených 
kostolíkov či jazda vláčikom Čermeľským údolím. 

Usporiadali sme bedmintonový turnaj, malý futbal dievčat, 3-dňový kurz na 
ochranu života a zdravia v Tatranskej Lomnici pre študentov gymnázia. 
Mesiac sme, ako inak, začali oslavou najkrajšieho  dňa našich najmilších, 
giraltovského Medzinárodného dňa detí v Športovej hale I. Nováka sa 
zúčastnili vari všetky naše deti. Pekný kultúrny program bol v ich podaní, 
čo pozvaní hostia ocenili aplauzom  a fotenie či autogramiáda trvali dosť 
dlho. Napriek  chladu a dažďu vonku v hale panovali vynikajúca nálada 
a atmosféra.  Je už tradíciou, že na takéto slávnosti centrum zabezpečuje  
umelcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a dovolím si tvrdiť, že 

http://www.szsgir.edupage.sk
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naše deti by ich naživo málokedy videli, ak by sme im takúto možnosť 
neposkytli my. 

V júni vyvrcholila posledným kolom aj celoročná prírodovedná súťaž 
žiakov štvrtého ročníka. Poznávanie rastlín, zvierat, stromov, príprava 
herbárov a testy boli náročné  pre súťažiacich a ich vedúcich krúžkov. 
Všetky kolá zvládli bravúrne, na popredných miestach sa vystriedali 
a pekné ceny získali hádam všetci. Celkové vyhodnotenie prinieslo takéto 
umiestnenie : 1.miesto získali ZŠ Kračúnovce a Marhaň, 2. miesto ZŠ 
Želmanovce I., 3.miesto ZŠ  Okrúhle a 4. miesto ZŠ Želmanovce II. Všetci 
zúčastnení  dostali  od CVČ pekné vecné ceny podľa vlastného výberu 
a diplomy, určite získali  i pochvalu vo svojich školách a my naopak  
prísľub, že na budúci rok sa do súťaže zapoja ich mladší spolužiaci. Sme 
radi, že deti majú o túto náročnú, zaujímavú, ale veľmi poučnú súťaž 
záujem a že v tejto počítačovej dobe žijú aj deti späté s prírodou, s jej 
poznávaním a ochranou. 

Peknými cenami boli odmenené aj deti v súťaži Snívaj svoj sen, ktoré 
dostali od centra zarovno s vysvedčením. Veríme, že si budú prázdniny 
užívať s otvorenými očami, aby to  v ďalších súťažiach mohli zachytiť       
vo svojich kresbách. 

Druhý ročník 10-dňového  letného pobytu pri mori sme zrealizovali 
v talianskom meste Riccione. Zúčastnilo sa ho vyše štyridsať účastníkov,  
deti, mládež a detí s rodičmi. V programe sme mali okrem kúpania 
a slnenia aj rôzne súťaže a poznávací zájazd do malého štátu San Marino. 
Bolo pre nás veľmi zaujímavé vidieť túto históriu,  dávnu kultúru a spoznať 
niečo nové. Stanové ubytovanie pôsobilo turisticky, ale takto sme vytvárali 
jednu veľkú rodinu, ktorá spoločne prežívala krásne slnečné dni pobytu.  

Pre našich členov máme pripravené letné tábory  v Nižnej Polianke 
a v Mníchovskom potoku, ale aj prímestské tábory v Girlandii CVČ           
so zaujímavým program pre všetky vekové kategórie. Prímestské tábory sa 
začínajú v pondelok, trvajú do piatku a na ich programe sa budú podieľať 
deti, ktoré si môžu vybrať, akú činnosť chcú robiť, kam chcú ísť na výlet. 
Našu ponuku ste určite našli vo svojich poštových schránkach či na našej 
web stránke alebo na plagátoch. Stále ešte máte možnosť prihlásiť sa a tak 
zmysluplne prežiť letné prázdniny.  

Tretieho ročníka súťaže v tlaku na lavičke SAM CUP v Komárne sa 
zúčastnil Dávid Bendik a zo 60-tich súťažiacich obsadil pekné 5. miesto. 

Školský rok sme ukončili 30.júna boxerským turnajom S.A.B.A 
v Giraltovciach a futbalovým turnajov mužov nad 50 rokov vo Svidníku. 
Výsledky z týchto športových zápolení nájdete na našej  webovej stránke. 

Centrum praje všetkým deťom a mládeži pekné, slnečné a zaujímavé 
i šťastné prežitie letných prázdnin v rodinách, s kamarátmi ale aj s nami na 
našich podujatiach.                                                                  ooooo  CVČ 
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Pred niekoľkými dňa-

mi som mala možnosť 
navštíviť obec Žakovce. 

Čo- to som už o tom počula, ale ako sa hovorí, lepšie je raz  vidieť 
ako stokrát počuť. V Žakovciach sa nachádza veľký areál, dalo by 
sa povedať, že je oddelený od obce, v ktorom  je zariadenie pre 
ľudí,  čo sa ocitli v núdzi, čo sú odsunutí na okraj našej 
spoločnosti, pre ľudí, ktorí sú bezradní, či sú to bezdomovci, 
drogovo závislí, opustení alebo inak životom zlomení. Tu, verte 
neverte, sa im dostáva veľa lásky a pochopenia. O tom som sa 
presvedčila, keď sme spoločne s pracovníčkou zariadenia prešli 
ubytovne, jednotlivé budovy, kaplnku (denne sú tam sväté omše, 
ružencové pobožnosti či adorácie), deti sa zaujímali  hlavne o 
zvieratká a samozrejme sa mohli previezť na koníkovi. 
Z rozprávania našej sprievodkyne sme sa dozvedeli mnoho nielen 
o tomto prepotrebnom zariadení, ale uvedomili sme si, akú 
neoceniteľnú prácu jeho zamestnanci robia pre týchto - nami už 
zatracovaných - ľudí. Môj veľký obdiv, ale aj vďačnosť patria pánu 
farárovi a jeho tímu,  majú v sebe toľko lásky, dobrosrdečnosti, 
trpezlivosti a záujmu o ľudské osudy, o samotných ľudí,  vedia sa 
postarať týmto  ľuďom o všetko, čo je pre ich život v tejto situácii 
potrebné. Zaiste je to ťažká a zložitá práca,  má ale svoje pravidlá 
a kto ich dokáže dodržiavať, môže sa z  „bahna“ svojho života 
dostať. Je tam mnoho ľudí, mnoho osudov, ktorým terapia pod 
menom práca veľmi pomáha predovšetkým  vážiť si samých seba, 
žiť s pocitom potrebnosti a nakoniec  aj dostať sa  odtiaľ očistený 
od všetkých  neduhov. Je to veľký úspech, keď sa títo ľudia vedia 
znovu o seba postarať a vedieť žiť bez pomoci druhých. Je to síce 
náročné, ale možné. Ľudia v Žakovciach si vážia všetko, čo môžu 
dostať aj od nás, môžeme im dať veci, ktoré mi už nepotrebujeme, 
ale  pre ich život sú potrebné, pretože žijú iba z dobrovoľných 
príspevkov.  

Naše stretnutie nebolo so všetkým obyvateľmi  tohto areálu, 
mnohí boli v práci, s pánom farárom v lese na príprave dreva na 
zimu, pracovali na dvore, v kuchyni, kde varili obedy nielen pre 
svojich, ale aj pre hostí, ktorí si to tam objednali - ako napríklad 
aj my, skrátka, nachádzali sa tam, kde bolo treba.  

Našim deťom, účastníkom tejto exkurzie, sme vysvetlili, že je aj 
iná stránka života, ktorú chvalabohu nepoznajú, ale do ktorej sa 
svojou nerozvážnosťou môže hocikto z nás dostať.    

                                                       ooooo    Helena Sušinková 
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Úžitková záhradka a aktuality 
v ochrane rastlín v júli 
 

V teplejších polohách možno zberať 
najranejšie kultivary kríčkovej fazule, papriku 
a v tomto období už červenejú rajčiaky. Náš 
jedálny lístok môžu obohatiť aj prvé šalátové 
uhorky. Po zbere kalerábu, hlávkového šalátu a 
hrachu treba záhon upraviť, pohnojiť a nakoniec porýľovať.  V tomto 
období možno vysádzať  hlúboviny na jesenný zber,  napr. kapustu, kel 
a karfiol alebo vysievať karotku. Koncom júna a začiatkom júla ešte 
možno vysievať červenú repu. 

Proti druhej generácii obaľovača jablčného a slivkového ošetrujeme 
len jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek.  Pokračujeme v ošetrovaní  
proti fytoftóre. V 10 - až 14-dňových intervaloch pokračujeme v ošetrení 
zemiakov proti plesni najmä za daždivého počasia. Veľké rozdiely medzi 
dennými a nočnými teplotami a silné ranné rosy podporujú šírenie 
múčnatky na koreňovej zelenine. Za daždivého počasia pokračujeme 
v ošetrení cibule proti plesni cibuľovej. 

 
Úžitková záhradka a aktuality v ochrane rastlín v auguste 

 
V tomto mesiaci sadíme aj reďkovky, ktoré sa zberajú  o  4 až 6 

týždňov. V prvej polovici mesiaca môžeme vysievať  aj reďkev, jej vývin  
trvá asi tri mesiace.  Okruhlicu, určená na uskladňovanie  buliev, sa 
vysieva v júni až v júli, napríklad aj ako následná plodina po zemiakoch 
alebo hrachu.  

Z korún ovocných stromov odstraňujeme hniezda  húseníc spriadača 
amerického aj s kúskami konárov.  Na začiatku mäknutia bobúľ  urobíme 
druhý postrek viniča  proti botrytíde.  Druhá generácia mínerky  pórovej 
napáda porasty póru.  V druhej polovici leta ohrozujú hlúboviny mora 
a mlynárik. Škodlivejšie sú húsenice mory, ktoré sa zavŕtajú do hlávky.  
Sucho a vysoké teploty v druhej polovici leta spôsobujú premnoženie 
viacerých škodcov – roztoče sa prezrádzajú striebristými bodkami, 
štítničky sú nápadné štítkami.                       ooooo    Ľubomír Krupa 

                             
                                             26. august 2012 

 
KONCERT SKUPINY DRIŠĽAK – Amfiteáter 
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Timoteja Amricha 
Samuela Baňasa 
Michala Juhasa 
Emu Horbajovú 

Michaela Horného 
Janu Hudákovú 
Sylviu Dlabalovú 

 
 
 
Júl           August 
 
Peter Sekeľ      - 70  Anna Savková    - 75 
Anna Bartošová    - 70  Ján Čabala     - 65 
Ján Džoganík     - 65  Pavol Šváč     - 65 
Ján Hažlinský     - 65  Michal Mašlej    - 65 
Viera Harčaríková, MUDr. - 65  Ľudmila Ješová, MUDr.- 65 
Elena Jurečková    - 60  Igor Sobek     - 60 
Božena Šamková    - 60  Peter Jaselský    - 60 
Anna Petrová     - 60  Ladislav Pantlikáš  - 60 
Jozef Makuch     - 55  Ján Hadzima    - 60 
Darina Juhasová    - 55  Anna Kmecová   - 60 
Anna Hudáková    - 55  Anna Hliboká    - 60 
Bernarda Šrámková   - 50  Július Juhas    - 55 

Ján Vaľany     - 55 
Milan Šoltys     - 55 
František Onufer   - 55 
Terézia Kurečajová  - 55 
Anna Majerová   - 55 
Gabriela Bzdilová  - 55 
Iveta Zajacová    - 55 
Anna Kožlejová   - 55 
Stanislav Šramko  - 50 
Ján Bahno     - 50 
Monika Sciranková  - 50  
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Marek Zajac - Ivana Kakalcová 
Giraltovce    Nemcovce 

Ondrej Pizúr - Dagmara Vargová 
Giraltovce    Giraltovce 

Ján Kurečaj - Dana Hudáková 
Giraltovce     Giraltovce 

            Ing. Ján Kmec - Gabriela Maďoránová 
Mičakovce     Giraltovce 

Ing. Martin Varga  - Martina Kmecová 
Giraltovce                            Okrúhle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 
   
 
Do zoznamu giraltovských športových 

odvetví pribudlo ďalšie, ktoré si môže 
získať popularitu. Síce ho nemožno 
porovnávať s fut-balom alebo hokejom, 
ale v celosvetovom meradle  má veľa 
aktívnych športovcov a je populárny 
medzi mladými i staršími. Aj 
v Giraltovciach si box vďaka športovým 

aktivitám CVČ  a možnosti venovať sa mu aktívne a súťažne 
získal mnoho mladých prívržencov. O bližšie informácie sme 
požiadali Jozefa ONUFERA, trénera, manažéra 
a organizátora v jednej osobe. 
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AKO SI SA TY DOSTAL K BOXU? 
 
Už ako študent som sa v roku 1964  dostal do pästiarskeho 

oddielu v Tlmačoch, kde som boxoval v I. dorasteneckej lige pod ve-
dením maďarského profesionála Veszeleho. Neskôr som prestúpil do 
Lokomotívy Košice, kde ma trénoval Ján Medviď a tu som sa už 
dostal aj medzi dospelých. Cenné skúsenosti som získal v US 
Kladno u Martina Macuru. Veľmi si cením, že som mohol súperiť 
s takými skvelými boxermi ako Ján Stantien, Laco Hecej alebo Ján 
Spišák, ktorí dosiahli v boxe veľké úspechy na medzinárodnom poli 

 
BOX SA VŠAK OBJAVIL V GIRALTOVCIAC UŽ SKÔR. KEDY TO 
BOLO? 

 
S boxom sme začali už v roku 1994  vďaka zanietenosti 

niekoľkých nadšencov, ktorí si sami hradili poplatky. Boxovať sme 
mohli v Základnej škole vďaka pochopeniu riaditeľa Jána Čížeka. 
Pomohla aj Lokomotíva Košice,  darovala nám boxerské vrece 
a rukavice. Po dvoch rokoch sme prešli pod CVČ a štedrým 
sponzorom bol Peter Kačmár. 

Po dlhšej prestávke bol založený pri CVČ v októbri 2011 krúžok 
boxerov. Na začiatku mal 28 členov,  v priebehu dvoch mesiacov  
počet klesol na 19, pričom zaregistrovaných ich bolo 15. 

 
DO AKEJ SÚŤAŽE STE SA PRIHLÁSILI? 

 
Zaregistrovali sme sa pod ŠKB-JD-Stropkov ako jeho B-družstvo, 

avšak činnosť prevádzame a boxujeme pod CVČ Giraltovce. Sme 
účastníkmi II. slovenskej dorasteneckej ligy – S.A.B.A (Slovenská 
asociácia boxerov amatérov). Táto organizácia riadi všetky boxerské 
súťaže. My sme sa už zúčastnili domácich turnajov v Stropkove 
a Lučenci. Boli sme aj v Poľsku v Rzeszowe a Debici a úspešne sme 
zorganizovali aj dva turnaje v Giraltovciach. 

 
AKÝ OHLAS MAL POSLEDNÝ TURNAJ  V GIRALTOVCIACH? 

 
Riadiaci orgán S.A.B.A veľmi pozitívne vyhodnotil organizáciu 

tohto podujatia. Netýkalo sa to len samotnej organizácie, ale aj 
vybavenia Športovej haly Igora Nováka. Na základe zvládnutia celej 
akcie nám S.A.B.A. pridelila organizovanie prvého dvojdňového 
turnaja v novej sezóne v dňoch 22.9. – 23.9.2012. Srdečne už teraz 
pozývam na toto podujatie všetkých Giraltovčanov. 
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AKO BY SI CHARAKTERIZOVAL KOLEKTÍV TVOJICH 
ZVERENCOV? 

 
Prístup chlapcov je zodpovedný, čo kvitujem. Jednotlivcov by 

som nechcel vyzdvihovať, radšej nech  svoju kvalitu preukážu 
hodnotnými výkonmi v náročných zápoleniach so silnými súpermi. 
V príprave musia byť poctiví a odolní. „Padavky“ u nás nemajú 
miesto. 

ooooo    Miroslav Deutsch 
 
 
 
                                             
 

Z giraltovského trávnika sa potichu 
vytratila jedna z najväčších osobností 

futbalu v  Giraltovciach. Začínal ako žiak 
vo veku 12 rokov a kariéru ukončil vo 

veku 45-tich. 
31 rokov v modrobielom drese 

Slovana Giraltovce (2 roky bol na 
vojenčine) je obdivuhodný výkon. 

To teda nedokázal nikto. Klobúk 
dolu, Jaro! Tento skvelý futbalista 

a človek si za svoju vernosť zaslúži 
rozlúčkový zápas, ale nielen 
taký „kermešový“, ale poriadny 

a parádny. Navyše ako 
tréner priviedol dorastencov  

Slovana do II. ligy a dokázal sa 
s nimi v tejto náročnej súťaži 

zachrániť. Aj práci hospodára na štadióne venoval množstvo 
času.Skrátka, nahradiť ho bude veľmi ťažké a náročné. 

„Futbal v Giraltovciach je mojou srdcovou záležitosťou. 
Snažil som sa vždy odovzdávať maximum svojich síl 
a schopností. Myslím si, že sa mi to podarilo. K tomuto kroku 
som sa rozhodol po zrelom uvážení. Cítim sa opotrebovaný 
hlavne po psychickej stránke a potrebujem si od futbalu 
oddýchnuť. Verím však, že sa ku giraltovskému futbalu ešte 
vrátim.“ vysvetlil svoje rozhodnutie Jaroslav Mitaľ. 

 
ooooo     (md) 
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TRÉNERSKE ZMENY V SLOVANE 

 
Začiatok futbalových súťaží v regióne sa nezadržateľne 

blíži. Prestávka bola krátka a najvyššia regionálna súťaž sa 
začína už 29. júla 2012. Táto súťaž však po novom nesie 
označenie IV. liga, čo je úplná novinka. V MFK Slovan 
Giraltovce je akési ticho pred búrkou. 

Medzi fanúšikmi kolujú „ zaručené“ informácie a šumy, od 
katastrofických až po „ kačice“. 

Predseda MFK Slovan Martin Končár nám o aktuálnom 
dianí povedal: „Mužstvo dospelých začalo s prípravou 9. júla. 
Kolektív sa zišiel v oklieštenom zložení, ale mužstvo  budeme  
postupne doplňovať. Zmena nastala na trénerskom poste, 
Jozef Daňko prijal  ponuku z Partizána Bardejov, kde bude 
viesť prvoligový dorast. Nahradiť by ho mal Richard Gábor,  
asistentom by mal byť Pavol Mašlej. 

Z postu trénera staršieho dorastu odstúpil Jaroslav Mitaľ, 
ktorého nahradí bývalý dlhoročný hráč a tréner Slovana 
Štefan Bačkay. Zároveň bude trénovať aj mladší dorast 
a nahradí tak Ladislava Kubalíka, ktorý odišiel pracovať 
k mládeži do MŠK Žilina.“ 

 
Program zápasov: DOSPELÍ:  
 
29.7.   Vysoké Tatry – Slovan  
4.8.   Stará Ľubovňa – Slovan 
12.8.   Slovan – Barca 
19.8   Svit  -  Slovan 
26.8.   Slovan – Vyšné Opátske 
29.8   Slovan – Michalovce B (streda) 
2.9. Svidník – Slovan 

 
DORAST: 4.8.   Slovan – Lok. Košice 
 
12.8  Podbrezová B – Slovan 
18.8  Slovan – Prešov B 
26.8  Podlavice – Slovan 
1.9.  Slovan – Stropkov 
 

ooooo    ( md ) 
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Mesto Giraltovce 

 
podľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníka 

a § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 

 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

 
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Giraltovce, vedených na LV č. 821, KÚ Giraltovce 
 
Záväzné súťažné podmienky: 
 
1) Predmet prevodu je:  

a) trojpodlažná Administratívna a sociálna budova na ul. 
kpt. Nálepku s. č. 121 v Giraltovciach, 

b) pozemok pod budovou, parcela C KN č. 408/1, 
zastavané plochy a nádvoria, KÚ Giraltovce, o výmere 
477 m2, 

c) pozemok okolo Administratívnej a sociálnej budovy, 
parcela C KN č. 407/1, zastavané plochy a nádvoria, KÚ 
Giraltovce, o výmere 1556 m2. 
Budova je napojená na mestský vodovod a kanalizáciu, 
na NN rozvod a má vlastný zdroj vykurovania na plyn. 
Budova je po menších úpravách pripravená na možnosti 
prenájmu nebytových priestorov. Po rekonštrukcii je 
vhodná na zmenu účelu, a to bytových jednotiek 
s možnosťou nadstavby jedného poschodia. Budova 
môže byť po úpravách využívaná ako polyfunkčný 
objekt. 

2. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy s podpisom 
navrhovateľa a jeho presnou identifikáciou na celý predmet 
požadovaného záväzku. 

3. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené 
v predmete prevodu je minimálne 210.000,00 EUR. Počas 
súťaže nie je možné ponúkanú cenu meniť. 

4. Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu po podpise zmluvy a pred 
podaním návrhu na vklad do            Katastra 
nehnuteľností, Správy katastra Svidník. Návrh na vklad 
vypracuje vyhlasovateľ a poplatok za návrh na vklad vo 
výške 66,00 € uhradí navrhovateľ. 
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5. Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od 

zmluvy nastávajú doručením      písomného oznámenia 
vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy 
zmluva      zaniká (§ 344 a 349 Obchodného zákonníka).  

 
Ďalšie súťažné podmienky a nevyhnutné informácie: 
 
1. Identifikačné informácie o nehnuteľnostiach poskytne: 

Mesto Giraltovce cestou Mestského úradu, Dukelská 75, 
087 01 Giraltovce, konkrétne Ing. Ľubomír Filo 
v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod., č. dverí 
26, telefonický kontakt 054/7322447. 

2. Obhliadku predmetu ponuky  je možné dohodnúť na MsÚ 
v Giraltovciach, Dukelská 75, s Ing. Ľubomírom Filom, na 
tel. čísle 054/7322447, v budove MsÚ č. 26. 

3. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na 
Mestskom úrade Giraltovciach, Dukelská 75, spolu 
s prihláškou do súťaže a uvedenými identifikačnými 
údajmi o osobe navrhovateľa v zalepenej obálke a 
s výrazným označením:  „Súťaž – Administratívna a 
sociálna budova s pozemkami – NEOTVÁRAŤ“. 

4. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 
20.07.2012 do 15:00 hod. 

5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 
Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 

6. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený do 27.07.2012 
do 15:00 hod. každému záujemcovi a na internetovej stránke 
mesta. 

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené návrhy, alebo súťaž zrušiť. 

 
 
Záverečné informácie: 
 
Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy 
a základnú informáciu o predmete je možné získať: 
 
- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 

Giraltovce 
- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk 
- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk 
 
         Mgr. Ján Rubis  
         primátor mesta 

 

http://www.giraltovce.sk
mailto:sekretariat@giraltovce.sk
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podľa ust. § 281-288 Obchodného zákonníka 
a § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí  v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
 
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Giraltovce, 

vedených na LV č. 821, KÚ Giraltovce 
 
Záväzné súťažné podmienky: 
 
1. Predmet prevodu je: 
a) dvojpodlažná budova bývalej mestskej knižnice na  

Dukelskej ul. s. č. 158 v Giraltovciach, 
b) pozemok pod budovou, parcela C KN č. 268/2, 

zastavané plochy a nádvoria, KÚ Giraltovce, o výmere 109 m2, 
c) pozemok okolo budovy mestskej knižnice, parcela C KN č. 

269, zastavané plochy a nádvoria, KÚ Giraltovce, o výmere 793 
m2. 

Budova je napojená na mestský vodovod a je 
odkanalizovaná do žumpy, má prívod elektrického prúdu 
štvorvodičovou prípojkou a má STL plynovú prípojku. Po 
rekonštrukcii budovy je vhodná na zmenu účelu, a to na 
byt resp. administratívne priestory. 

2. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy s podpisom 
navrhovateľa a jeho presnou identifikáciou na celý predmet 
požadovaného záväzku. 

3. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti, vymedzené 
v predmete prevodu, je minimálne 68.000,00 EUR. Počas 
súťaže nie je možné ponúkanú cenu meniť. 

4. Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu po podpise zmluvy a 
pred podaním návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, 
Správy katastra Svidník. Návrh na vklad vypracuje 
vyhlasovateľ a poplatok za návrh na vklad vo výške 66,00 € 
uhradí navrhovateľ. 
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5. Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od 

zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia 
vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy 
zmluva zaniká (§ 344 a 349 Obchodného zákonníka).  

 
Ďalšie súťažné podmienky a nevyhnutné informácie:  
1. Identifikačné informácie o nehnuteľnostiach poskytne: 
Mesto Giraltovce cestou Mestského úradu, Dukelská 75, 

087 01 Giraltovce, 
konkrétne Ing. Ľubomír Filo v pracovných dňoch od 07:30 

hod. do 15:30 hod., č. dverí 26, telefonický kontakt 
054/7322447. 

2. Obhliadku predmetu ponuky  je možné dohodnúť na 
MsÚ v Giraltovciach, Dukelská 75, s Ing. Ľubomírom Filom, 
na tel. čísle 054/7322447 alebo v budove MsÚ č. dverí 26. 

3. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na 
Mestskom úrade Giraltovciach, Dukelská 75, spolu 
s prihláškou do súťaže a uvedenými identifikačnými údajmi o 
osobe navrhovateľa v zalepenej obálke a s výrazným 
označením:  „Súťaž – budova bývalej mestskej knižnice s 
pozemkami – NEOTVÁRAŤ“. 

4. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 
20.07.2012 o 15:00 hod. 

5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 
Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 

6. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený do 
27.07.2012 do 15:00 hod. každému záujemcovi a na internetovej 
stránke mesta. 

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené návrhy alebo súťaž zrušiť. 

 
Záverečné informácie: 
 
Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu 

zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať: 
 
- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 

Giraltovce 
- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk 
- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk 
 

ooooo   Mgr. Ján Rubis , primátor mesta 

http://www.giraltovce.sk
mailto:sekretariat@giraltovce.sk
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V Giraltovciach sme mohli pozorovať montáž 
techniky  pomocou helikoptéry  

 
To, čo mohli vidieť obyvatelia nášho mesta 

v minulom mesiaci, je nie každodenné divadlo. Nad 
strechami sídliska v centre mesta a na ďalší deň 
nad neďalekými poľami prelietavala helikoptéra 
s rôznymi bremenami. 

Pomocou tejto nekaždodenne videnej techniky 
sa odstraňovala staršia a montovala nová 
technológia telekomunikačného operátora, 

inštalovaná na streche jedného z panelákov v centre mesta a na stožiari 
jedného z mobilných operátorov na kopci nad mestom.   

Zo strechy paneláku niekoľko hodín helikoptéra odnášala a spätne 
prinášala bremená, ktoré montovali montéri. Bolo obdivuhodné pozorovať, 
ako s takmer  milimetrovou presnosťou pilot tohto labilného lietajúceho 
stroja manipuloval s ťažkými bremenami, aby ich podľa pokynov montérov 
umiestnil presne tam, kde to bolo potrebné. To isté sa dialo aj pri stožiari 
s telekomunikačnou technikou. 

Predpokladáme, že nové telekomunikačné  technológie namontované aj 
s pomocou modernej leteckej techniky prispejú k ďalšiemu skvalitneniu 
a rozšíreniu mobilných telekomunikačných služieb spájajúcich ľudí 
modernými formami kontaktu v našom meste a regióne.        ooo F. Džalai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aj takto sa dá 
zneuctiť pamiatka 
v našom meste. 
 Foto: archív MsÚ  
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