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Začiatkom septembra sa otvárajú školské brány, našim 
deťom sa začína činorodá práca, čas voľných dní nahradia 
hodiny strávené v škole aj doma nad knihami. Vzdelanie je veľmi 
dôležitá súčasť nášho života, všetci si to uvedomujeme a preto 
škole pripisujeme význam, aký jej pravom patrí.  

 My starší  spomíname na školské časy s úsmevom, zažili 
sme tam mnoho pekných chvíľ, ale  - samozrejme - ani nás 
neobišli horšie známky a všetci sme zažili obdobia,  keď sa nám 
nedarilo. Čas však zahladil smutnejšie nánosy školských dní 
a tie veselšie nám navždy ostali v pamäti. Spomienky na školu 
vyvolávajú na našich tvárach úsmev. Aj my sme si školu 
zjednodušovali a naivne sme verili, že nám všetko prejde, 
mnohokrát sme chceli kráčať tou ľahšou cestou, nepripraviť sa, 
opísať a tak získať dobré známky. Niekedy sa nám to aj podarilo, 
no inokedy sme na to doplatili. Napokon sme však pochopili, že 
učiť sa treba, že bez vzdelania a dôkladnej prípravy doma sa 
neposunieme ďalej. Dnes vieme, že čas, strávený v školských 
laviciach, bol neopakovateľný a veľmi potrebný pre náš vývin.  
My to dnes vieme, ale čo naše ratolesti? Tie sa to musia naučiť! 
Tešia sa na školu? Asi tak ako my v našich detských rokoch, 
smútia za prázdninami, voľnými dňami a v kútiku duše sa 
obávajú nových predmetov, učiteľov, všetkého nového, čo ich 
v škole čaká. Vždy začiatkom septembra, keď sa otvárajú 
školské brány, žiaci váhavo stláčajú kľučky na dverách svojich 
tried. Ako radi by si ešte poleňošili doma, ale prázdniny sa 
skončili a oni musia pracovať na vlastnom rozvoji. Práca          
na sebe, na vlastnom zušľachťovaní je vlastne najťažšia, ale oni 
to ešte nechápu. Úlohou pedagógov je pripravovať im vhodné 
podmienky na učenie, múdro ich viesť, aby si mladí školu 
obľúbili a cítili sa v nej  dobre. Je to veľmi podstatné, lebo 
v príjemnom prostredí sa každému z nás lepšie pracuje. Škola je 
matkou múdrosti, tam v škole sa  človek stáva človekom, 
spoznáva tajomstvá vedy a techniky a učí sa všetko potrebné pre 
život. Bez škôl a vzdelania by ľudstvo nemohlo napredovať, preto 
sa tešme, že školské brány sú opäť otvorené a  učitelia čakajú 
na svojich žiakov, aby ich čo najlepšie pripravili pre život. 
Spoločne im poprajme šťastné vykročenie do práve sa začatého 
nového školského roka. 

ooooo      Anna   Mitaľová 
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Minulý mesiac rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Giraltovciach 
NA PROGRAME BOLA POMOC PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV 

S REKONŠTRUKCIOU A ROZŠÍRENÍM TEPELNÉHO 
HOSPODÁRSTVA 

 
Občania nášho mesta si už zaiste všimli, že 

v Giraltovciach sa budujú nové tepelné rozvody vedúce 
k centru voľného času, kultúrnemu domu, materskej 
škole a ďalej budú pokračovať k Športovej hale Igora 
Nováka. Na tieto práce sú potrebné značné finančné 
prostriedky. Problém prílevu týchto prostriedkov sa riešil 
počas 12. mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa zišlo 
v polovici minulého mesiaca. 

Poslanci MsZ diskutovali o tom, ako pomôcť firme 
Giratherm, s. r. o. (zabezpečujúcej okrem iného výrobu 
a dodávku tepelnej energie v meste), v ktorej má mesto 50- 
percentné zastúpenie. Firma na zlepšenie svojej ekonomiky 
potrebuje navýšiť kapacitu odberu energie a preto zvyšuje 
počet odberateľov. V rámci druhej etapy rekonštrukcie 
tepelného hospodárstva sa budujú spomenuté rozvody a      
na centrálnu kotolňu sa napájajú ďalší odberatelia. Mesto 
Giraltovce môže využiť výhodnejšie podmienky pri získavaní 
úveru, ako súkromný vlastník podielu v Giratherme. Preto sa 
vedenie mesta rozhodlo vybaviť úver na uvedené práce        
cez mestský rozpočet. Giraltovce majú celkom priaznivú 
situáciu v zadlžení a splácaní doterajších úverov. Po pred-
bežných rokovaniach s niektorými bankami bolo  prijaté 
rozhodnutie požiadať o úver vo výške takmer 984 tisíc eur. 
Úver so splácaním na 15 rokov a s najvýhodnejšími 
podmienkami poskytne Záručná a rozvojová banka.  Zároveň 
sa s druhým, súkromným vlastníkom firmy Giratherm dohodli 
na podmienkach, za ktorých sa peniaze, získané úverom, 
budú postupne  medzi mestom a súkromným vlastníkom 
Girathermu, s. r. o., vyrovnávať tak,  aby sa prostriedky, 
investované mestom, vrátili. Systém je nastavený tak,  že 
mesto bude splácať úver formou úhrady faktúr za práce na 
budovaní tepelných rozvodov (Giratherm – mesto) a tým získa 
majetok.  Po  zlepšení  ekonomiky  firmy  bude  táto  uhrádzať 
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postupne mestu splátky s príslušenstvom a takto získa 
majetok. Poslanci návrh na uvedenú pôžičku schválili. 
Zároveň prijali uznesenie navrhnuté poslancom Dušanom 
Verčimakom, aby do najbližšieho MsZ bol spracovaný návrh  
zmluvy medzi mestom a súkromným spoluvlastníkom firmy 
Giratherm o konkrétnych podmienkach a spôsobe postupného 
splácania úveru a vyrovnávania  vzájomných pohľadávok 
medzi mestom a súkromným spoluvlastníkom firmy 
Giratherm. 

Poslanci prerokovali aj návrh na prevod a predaj 
mestského majetku, ktorý predniesol vedúci oddelenia správy 
majetku mesta Ľubomír Filo. Išlo o predaj niekoľkých metrov 
štvorcových mestského pozemku pod už skôr postavenou 
a medzitým aj predanou garážou za cenu necelých 36 euro    
za meter štvorcový. Ďalej schválili návrh, ktorým mesto 
vzájomným odpredajom vymenilo určitú plochu pozemkov 
súkromného majiteľa  za inú plochu pozemkov z majetku 
mesta. V tomto prípade išlo o obchod po vzájomnej dohode,  
pretože mesto uvedené pozemky potrebuje na výstavbu 
a podobne súkromný majiteľ chce na iných pozemkoch 
vybudovať svoj objekt. V ďalšom prípade riešili problém 
vrátenia pozemku, ktorý získalo mesto v minulosti 
vyvlastnením. Na základe rozhodnutia súdu ho bolo povinné 
vrátiť pôvodnému majiteľovi. Mesto si svoju povinnosť splnilo. 
Prevod v katastri nehnuteľností však nebol uskutočnený. 
Problém sa doriešil prijatím uznesenia tak, aby sa za pri-
jateľných podmienok pozemok vrátil dedičom po pôvodnom 
majiteľovi. 

O slovo požiadali zástupcovia náboženskej organizácie, 
ktorí prejavili záujem o kúpu objektu bývalej mestskej 
knižnice. Navrhli aj cenu, za ktorú by uvedenú nehnuteľnosť 
kúpili. Dostali informáciu, že zmeškali termín mestom 
vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej 
nehnuteľnosti. Ponúkaná cena za nehnuteľnosť vo výške 
30 000 euro sa oproti pôvodnej, mestom navrhnutej cene 58 
tisíc euro, javí ako neprimeraná. Preto boli vyzvaní, aby 
počkali na ďalšie rozhodnutie mesta o uvedenej záležitosti 
a prihlásili sa včas do ďalšieho kola verejnej obchodnej súťaže 
na predaj uvedeného objektu a pozemku, na ktorom je 
postavený.     

 
                          ooooo    František Džalai 
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1. Počas výkonu služby hliadka MsP zdokumentovala krádež 
školského oplotenia v Parku Mieru na Dukelskej ulici 
v Giraltovciach. S prihliadnutím na okolnosti skutku bola vec  
postúpená na  realizáciu OO PZ Giraltovce. 

2. Počas služby hliadka MsP vykonala asistenciu pri odvoze osoby 
pod značným vplyvom alkoholu do miesta bydliska na území 
mesta. Konanie menovaného bolo postihnuté v blokovom  
konaní. 

3. V dňoch 11. mája,  12. júna a 15. júna 2012 hliadka počas 
výkonu služby našla osobné veci občanov, a to domové kľúče 
a náprsnú tašku s dokladmi a hotovosťou. Veci si prevzali 
majitelia oproti podpisu predpísaným spôsobom. 

4.  Hliadka MsP prichytila 3 maloleté osoby  pri krádeži oceľového 
roštu spred vchodu obytného domu na Kukučínovej ulici. 
Konanie M.P., M.V. a J.K. z Giraltoviec nie je možné v zmysle 
zákona postihnúť, pretože ide o  maloleté osoby.   

5. Mestská polícia prijala oznámenie o poškodení mestskej zelene  
na Dukelskej ulici. Vec je v štádiu preverovania. 

6.  Mestská polícia v spolupráci so ZŠ Kračúnovce vykonala 
celkovo 4 besedy pre žiakov  8. a 9. ročníka so zameraním na 
problematiku alkoholizmu, drogovej závislosti a bezpečných 
prázdnin. Besedy sa zúčastnilo spolu 97 žiakov. 

7.  Hliadka MsP vybavila 2. júna 2012 v blokovom konaní v dvoch 
prípadoch porušenie VZN mesta, týkajúce sa  konzumácie 
alkoholu na verejnosti.  

8.  V priebehu služby hliadka MsP vybavila s prihliadnutím        
na okolnosti dohováraním na mieste J.T. z Giraltoviec za voľný 
pohyb psa. 

9.  V stredu 27. júna 2012 hliadka MsP prostredníctvom privolanej 
HaZZ lokalizovala požiar na periférii mesta, kde neznámy 
páchateľ zapálil staré pneumatiky. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

 
                                                                 ooooo     Ondrej Cina 
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 počasie v auguste nám ukázalo, že sa leto  s nami ešte 
nelúči? Extrémne horúčavy však  vystriedalo v polovici 
augusta  niekoľkodňové chladné počasie, až také, že 
poniektorí vytiahli aj bundy.  Meteorológovia nás 
pripravujú na peknú jeseň, toto  teplé obdobie nazývajú 
babím letom - a ak sa vydarí, niekedy nás teplom obdarúva 
až do začiatku novembra. No najslávnejšie septembrové 
pranostiky  však varujú pred ľadovými dotykmi,  prvými 
hmlami, sychravosťou, napr.: Slnko ešte bude hriať ale 
kabát naporúdzi treba mať, alebo: Jasné nebo v noci pred 
Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje.  

 obchody s obnoseným šatstvom majú v našom meste veľkú 
popularitu? Nový, v poradí už piaty, nájdete v OD Karmen 
na poschodí.  Rozlohou určite najväčší -  ponúka široký 
výber oblečenie pre všetkých a zaujímavosťou je, že kým 
mamičky nakupujú, ich ratolesti sa môžu zabaviť 
v detskom kútiku. 

 v našom meste pribudli dopravné označenia pre  štyri 
parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých?  Vodiči, 
parkujúci na týchto miestach bez preukazov, môžu byť 
„ľahší“ až o  60 eur. 

 dobré podmienky pre šport alebo relax ponúka nový 
chodník v okolí hrádze Topľa?  Nadšenci bicyklovania, 
korčuľovania sa na kolieskových korčuliach alebo len 
prechádzania sa majú novú možnosť v krásnom prostredí 
nášho parku.  

 je otvorená nová predajňa oblečenia a obuvi?  Moderne 
a vkusne sa môžete  obliecť v obchode s prívlastkom outlet  
v OD  Jednota vedľa VÚB. 

 v utorok 28. augusta 2012 si mesto Giraltovce pripomenulo 
68. výročie SNP?  Pri pamätníku Matky s dieťaťom položili 
kytice zástupcovia  mestských orgánov a účastníkov 
odboja. 
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 v druhom ročníku súťaže hasičských družstiev O pohár 

primátora mesta Giraltovce si v kategórii detských družstiev 
palmu víťazstva odniesli súťažiace deti z Lúčky, ktoré 
v hasičskej štafete získali konečný najlepší čas 105, 44 sek.? 
Primátor Giraltoviec Ján Rubis odovzdal cenu za víťazstvo 
v súťaži ženských hasičských družstiev domácim 
Giraltovčankám za najlepší dosiahnutý čas 22, 65 sek. a medzi 
mužmi bezkonkurenčným časom 16, 37 sek. zvíťazilo družstvo 
hasičov zo Šarišského Štiavnika, ktoré vedie aj okresnú ligu 
hasičských družstiev.  Živého sivého zajaca  /trofej  v súťaži 
Najrýchlejší prúdar/ si odniesol  Michal Molčan z Hrabovca     
za dosiahnutý  čas 10, 90 sek.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Domáce víťazné družstvo.                                       Text a foto:   Mária Osifová 
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TISÍCKU DIVÁKOV V GIRALTOVSKOM AMFITEÁTRI 
 
 
 
 
 
 Počas poslednej tohoročnej augustovej nedele sa v giraltovskom 

Parku mieru uskutočnili, za bohatej účasti divákov, kultúrne 
a športovo – súťažné akcie. No vrcholom bolo určite vystúpenie 
známej skupiny DRIŠĽAK, ktoré do hľadiska amfiteátra prilákalo 
okolo tisícky divákov z Giraltoviec a okolia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A určite neostali sklamaní. Protagonisti zo skupiny roztočili na 

javisku veselú krútňavu svojich pesničiek, skečov a výstupov, ktoré 
sa stretali s bezprostrednými reakciami, smiechom a potleskom 
spokojných divákov.  Oživením programu bolo aj zapojenie 
prítomných detí, ktoré si muzikanti  pred blížiacim sa začiatkom 
nového školského roku pozývali na javisko. Zvlášť vydarené bolo 
vystúpenie malých speváčikov Janíka Gdovina a Ivanky Koreňovej. 
Ivanka nezaprela umelecké gény po svojej rodine, zvlášť tie 
spevácke. Nezapreli sa ani ostatní diváci, ktorí sa zapájali do 
spievania známych pesničiek skupiny. 
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Drišľak, tak ako sa dalo 
očakávať, znova nesklamal a určite 
splnil očakávanie prítomných 
divákov. Veríme, že tak to bude aj 
pri ďalších vystúpeniach, a to nielen 
Drišľaku, ale aj iných umelcov, ktorí 
do nášho mesta zavítajú.                                                                                                                     

Počas vystúpenia v Giraltov-
ciach sme o rozhovor požiadali 
„šéfa“ a speváka skupiny DRIŠĽAK,  
Jána Jakubčina. 

Pán Jakubčin, nie ste 
v Giraltovciach po prvý raz. Ako 
sa Vám tu vystupuje ? 

Ján Jakubčin: „ Máte pravdu. 
V tomto meste sme už vystúpili 
niekoľkokrát, či už v kultúrnom 
dome, na námestí  alebo aj tu v 
amfiteátri. Vždy to bolo veľmi dobré 
a pozdáva sa nám najmä to, že sa 
tu zídu diváci nielen z Giraltoviec, 
ale aj z celého okolia. Po takomto 
vystúpení sa do mesta či dediny, kde sme už vystúpili, vraciame až po určitom 
čase, aby sme -  ako sa hovorí - neboli okukaní a pochopiteľne prídeme vždy aj 
s obmeneným programom.“ 

Čo vravíte na dnešné vystúpenie ? 
Ján Jakubčin: „Zdá sa, že počasie vydrží, ľudí je tu dosť a vládne tu dobrá 

nálada. Vieme, že tu nie sú len Giraltovčania, ale aj ľudia z okolitých dedín. Preto 
v najbližšom čase nebudeme opakovať naše vystúpenie v okolí, napríklad 
v Kračúnovciach, Železníku, či v Kalništi, lebo vieme, že tí, ktorí nás chceli vidieť, sú 
tu. 

A ako sa Vám pozdáva tunajšie obecenstvo ? 
Ján Jakubčin: „S tunajším obecenstvom nemáme problém, sú to naši Topľanci, 

takže veľmi dobre rozumejú nárečiu aj nášmu humoru a aktívne sa zapájajú          
do vystúpenia. Vždy je tu natrieskané a obecenstvo je vďačné. My sa vždy snažíme 
im prispôsobiť. Včera sme mali v Rejdovej na veľkej akcii vystúpiť večer a nakoniec 
sa program posúval tak, že sme začínali okolo 23. hodiny. No obecenstvo vydržalo 
a bavili sa s nami do konca, a to už bolo dávno po polnoci.“ 

Pán Jakubčin, prezraďte nám novinky zo zákulisia  skupiny a nakoniec 
nám predstavte aj jednotlivých členov Drišľaku ! 

Ján Jakubčin: „Novinkou, ktorá sa týka tohto kraja je to, že novým členom našej 
skupiny sa stal bývalý člen skupiny ATLANTIK z Kračúnoviec Jano Pankúch, ktorý 
hrá na base.  Ďalšími členmi Drišľaku sú gitarista Pali Antoš; Vilo Kalmán hrá        
na ozembuchu a Ľubo Galis na husliach.“ 

Za rozhovor sa poďakoval:  František Džalai 
Foto: M. Osifová 
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Rodičia nemajú kam vziať svoje deti 
 
Mamičky z Giraltoviec už 

dlhšiu dobu trápi 
nevyhovujúci stav detských 
ihrísk. Ak sa chcú so svojimi 
deťmi pohrať na piesku či 
preliezačke, musia si so 
sebou vziať bystré oči 
a veľkú dávku trpezlivosti. 
Inak by mohlo dôjsť k úrazu. 

Problém sa, pochopiteľne, 
najviac dotýka rodín, ktoré 
bývajú v panelákoch. Tie sú 
na detské ihriská priam 
odkázané. 

 
Zaostrené na bezpečnosť 
 
Obyvatelia sídliska Tehelná majú priestranné a  relatívne 

bezpečné ihrisko. Nachádza sa medzi bytovkami a deti sa tam môžu 
pokojne hrať bez toho, aby im hrozilo nebezpečenstvo  od áut.  
Avšak ak by ste tam hľadali pekne upravený terén, vaša snaha by 
bola márna. Roky, počasie, ale aj ľudia sa pričinili o to, že to tam 

vyzerá zanedbane. Hojdačky 
majú zlomené sedadlá, sú 
nachýlené na jednu stranu 
a kovová konštrukcia, ktorá by to 
mala celé držať pokope, 
naznačuje, že každú chvíľu 
povolí. Namiesto upraveného 
pieskoviska si deti musia vystačiť 
iba s kopcom vysypaného piesku. 
Už ani farebný drevený domček 
nie je taký,  ako býval a na novo 
zrekonštruovanom ihrisku ani 
nevidieť, že má iba šesť rokov. 

Podobne je na tom detské 
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ihrisko na sídlisku Dukelská v centre mesta. Jeho obyvateľom 
pridávajú na starostiach mladí ľudia, ktorí sa tam radi zdržiavajú, 
keď si chcú počas diskotéky prevetrať hlavu. „Často sa nám stáva, 
že ak sa na Dukelskej niečo opraví, po istej dobe je opäť všetko 
zničené,“  tvrdí pracovník mestského úradu. Raritou, či skôr 
nonsensom tohto ihriska je unikátna hojdačka, upevnená             
na preliezačke. Ak sa deti na nej chcú pohojdať, buď im niekto 
pomôže alebo sa na ňu svojským spôsobom vyštverajú samé. 
Podobne ako na sídlisku Tehelná aj tu sa nachádza drevený domček 
so šmykľavkou. Potreboval by opraviť a dotiahnuť niektoré detaily – 
blato pod šmykľavkou, kamene, dokonca tam nájdete aj ohorky     
od cigariet. 

Na ulici Kapitána Nálepku nájdete svojpomocne postavené 
ihrisko Papireň. Svoje dieťa by tam však vzal málokto. Hojdačka má 
zo zeme vytrhnutú konštrukciu, drevené sedadlá sú prehnité 
a nalomené. Všade je hrdza 
a vytŕčajú nebezpečné 
skrutky. Hneď vedľa sa 
nachádza futbalové ihrisko s 
voľne položenými bránkami. 
Keby takáto bránka spadla, 
mohlo by dôjsť  k životu 
nebezpečným nehodám. 

Kedysi bolo najviac 
rodiniek s hrajúcimi sa deťmi 
vídať v Centre voľného času 
na Hviezdoslavovej ulici. Túto 
výhodu ihrisko však už 
stratilo. Dnes tam nájdete poloprázdne pieskovisko, do ktorého 
padá lístie, jednu šmykľavku, podľa počasia otvorený bazén 
a stavebné stroje. „ Ak chceme s deťmi niekam vyjsť, ani nemáme 
kam. Radšej pôjdeme do podniku, kde je detský kútik, než na také 
nebezpečné ihriská,“ hovorí jedna z mamičiek. Hneď sa pridáva 
ďalšia: „ Chodím za dcérou na západné Slovensko a tam sú detské 
ihriská priam ukážkové. Všetko je ohradené, čisté a hlavne bezpečné. 
V našom meste sa všeličo stavia a obnovuje. My by sme boli rady, ak 
by sa vyčlenil priestor aj pre nás a naše deti“. 

 
Nezodpovední psičkári 
 
Vrásky na  tvárach rodičov spôsobujú aj majitelia psov, ktorí si 

svojich miláčikov zvykli venčiť medzi panelákmi. Psov je často vidieť 
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v blízkosti pieskovísk, kde vykonajú svoju potrebu. Je to 
nezodpovedné a bezohľadné voči malým deťom. 

 Mesto sa snažilo tento problém riešiť  na sídlisku Dukelská tak, 
že pracovníci  inštalovali kôš na exkrementy a do schránok 
rozhádzali letáky s upozornením. Podľa ich slov to nemalo veľký 
úspech.  

V iných mestách majú sídliská vyhradený priestor, kde chodia 
miestni obyvatelia venčiť svojich psov. Súčasťou ohradeného územia 
sú  kôš na exkrementy a oddychové lavičky pre majiteľov. 
Obyvatelia si tak udržujú čisté prostredie a vyhýbajú sa prípadným 
vzájomným konfliktom. 

 
Úplne nové ihriská pre deti 
 
Viete si predstaviť detské ihrisko, kde by boli drevené domčeky 

spojené s preliezačkami a šmykľavkami, vedľa by bolo čisté 
pieskovisko s novými hojdačkami a naokolo lavičky pre rodičov? 
Celé by to bolo ohradené a strážené kamerovým systémom pred 
prípadným vandalizmom alebo znečistením. Pravidelne by sa o celý 
objekt staral správca a dbal o jeho údržbu a čistotu. Zdá sa vám to 
neuveriteľné? 

Vôbec to tak nemusí byť. Takýto návrh bol predstavený 
mestskému projektantovi Ing. Cyrilovi Kollárovi. Nápad sa mu 
pozdával a bol by rád, 
ak by takýto nový 
objekt vyrástol  na 
sídliskách Tehelná, 
Dukelská 
a Hviezdoslavova. 

Podnet na to, aby sa 
také niečo mohlo začať, 
musí však prísť od Vás, 
milí občania. Ak chcete 
mať miesto, kde by ste 
s deťmi mohli tráviť 
voľný čas, musíte 
mesto o to žiadať 
a bojovať za to. Pre 
začiatok by pomohlo osloviť poslanca, ktorý Vás zastupuje, aby 
Vaše požiadavky predniesol na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
a bojoval za to, čo chcú občania Giraltoviec. 

                               ooooo      Text a foto: Lucia Bačkayová 
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Domov sociálnych služieb  
v Giraltovciach  začal svoju 
históriu 29. marca 1962 

v priestoroch bývalého okresného národného výboru. Boli to priestory staré – 
bývalý kaštieľ, nachádzajúci sa takmer v strede mesta. Po menších úpravách 
poskytoval starostlivosť pre deti s mentálnym postihnutím od 3 – 15 rokov.  
Kapacita bola 62 miest a počet pracovných miest 18. Keďže to nepostačovalo, 
bola kapacita zvýšená na 81 miest a 23 zamestnancov.  

Do funkcie vedúcej vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti pre deti 
v Giraltovciach bola menovaná pani Elena Marcinčová. Jej úlohou bolo 
vybaviť ústav potrebným zariadením a uviesť ho do prevádzky. Prvými 
zamestnancami boli Ján Breniš, Anna Havírová, Anna Eliášová, rod. 
Hažerová, Verona Mihaľová, Alžbeta Velebírová, rod. Verčimáková a Helena 
Tomková. V apríli 1962 do ústavu nastúpilo šesť rádových sestier –  Gabriela 
Krogmanová, Mária Holodová, Mália Selepová, Anna Gašparovičová, Mária 
Dašková a Štefánia Jureková. 

Z dôvodu nepostačujúcich priestorov sa začalo s prístavbou nového 
pavilónu, ktorá bola ukončená a odovzdaná do užívania v roku 1975. Tým sa 
zvýšila kapacita na 121 detí a počet pracovných miest sa zvýšil na 50.  

 23.10.1995 boli odovzdané  do  prevádzky  dva  účelové pavilóny. Nové 
priestory značne vylepšili a vyriešili dlhotrvajúce priestorové a materiálne 
problémy. Prechodom na plynné palivo  sa vyriešil problém znečisťovania 
mesta a okolia exhalátmi z kotolne. Bola urobená nová kanalizácia 
s napojením sa do čističky odpadových vôd. Prebehla rekonštrukcia 
trafostanice, ktorá slúži nielen domovu sociálnych služieb, ale aj ostatným 
obyvateľom mesta. Vylepšili sa celkové priestory na bývanie, rehabilitáciu, 
hygienické a pracovné podmienky. Začala sa aktívna rehabilitácia zriadením 
rehabilitačnej miestnosti, ktorá je vybavená pomôckami na nácvik úchopu 
rúk, manipulačným panelom, polohovacími telesami, loptami, bicyklami, atď. 
Ku skvalitneniu rehabilitačnej starostlivosti vo veľkej miere prispelo aj 
využívanie vodoliečby a elektroliečby. Vďaka novým priestorom sa znížil 
počet detí v skupinách, zriadili sa 1-, 2-, 3- aj 4-lôžkové spálne. 

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj  
od 1.1.2004 zároveň bola k domovu sociálnych služieb pričlenená 
organizačná jednotka – Útulok v Giraltovciach s kapacitou 10 miest.  

Oproti minulému storočiu sa problematika ľudí s rôznym mentálnym 
a telesným postihnutím čoraz viac dostáva na svetlo. Už to nie je to „temno“ 
alebo „tabu“, keď ľudia s týmto postihnutím žili v uzavretých podmienkach, 
stávali sa z nich bytosti bez vzdelania, nikto o nich nehovoril, pretože boli 
spoločnosťou odvrhnutí.  

V súčasnom modernom svete sa všeobecne uznáva názor, že úroveň 
vyspelosti spoločnosti je možné posudzovať podľa úrovne jej starostlivosti 
o ľudí s postihnutím. Svedčí o tom aj súčasný trend integrácie, ktorej 
zmyslom je presadzovať efektívne spôsoby prevencie postihnutia, 
rehabilitácie, začleňovania a realizácie cieľov plného prijatia a zapojenia ľudí 
s postihnutím do života spoločnosti. 

                              ooooo      PhDr. Zuzana Jurčová, sociálny pracovník 
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sú samozrejme slnko, tohto leta až priveľmi horúce, zvýšený 

pohyb na cestách, v kultúrnych centrách, rekreačných oblastiach, 
stretnutia priateľov, známych, blízkych, ale aj návšteva 
a poznávanie vzdialených a menej známych miest. Práve leto je však  
vhodné aj na doplnenie zásob, spracovanie plodov z polí  a záhrad. 

Začiatok leta patril v našom zoskupení  športovému dňu, Dňu 
zdravia. Kvôli nepriazni  počasia sa udial až na tretí termín- ale 
k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených- v prostredí nášho 
futbalového areálu s  tradičnými športovými disciplínami a, 
samozrejme, s vyhodnotením, oceneniami a občerstvením.  

Sninský región sme si tohto leta vybrali na poznávanie aj my 
v našej Jednote dôchodcov a ZPCCH. Bol to síce iba jednodňový 
výlet, ale bohatý na poznávanie mesta. Snina- a vôbec celý  región – 
sú  nesmierne bohaté najmä na prekrásnu prírodu, pamiatky 
staršieho ale aj novšieho dáta. Jednoznačne to bol poznávací zájazd 
do oblasti, ktorú poznáme veľmi málo a tie prejazdené a prechodené 
kilometre naozaj stáli za to. Celú trasu s nami absolvoval 
sprievodca, bývalý  učiteľ a riaditeľ školy, ktorý ten svoj rodný kraj 
chcel priblížiť čo najviac podrobným výkladom a usmernením. A tak 
sme  mohli len obdivovať Sninu, moderne vybudované a upravené 
mesto, stáť  na hrádzi vodnej nádrže Starina  a počúvať odborný 
výklad pracovníka, zahliadnuť najstaršie vzácne drevené kostolíky 
v Ruskom Potoku a Uličskom Krivom, pamätník v rodisku 
Alexandra  Duchnoviča, poznávať dediny Stakčín, Ulič, Ubľu a 
poslednú na východe Novú Sedlicu. To, že sme blízko hraníc, bolo 
zjavné pri pohľade na odstavené autá s príslušníkmi hraničnej 
polície. Je to kraj, ktorý v bežnej reči charakterizujeme mávnutím 
ruky  a s príznačným prívlastkom, ale  po týchto návštevách 
môžeme len zdokumentovať vybudované, upravené dediny 
s príznačnými prvkami  turistických oblastí – prístrešky, lavičky, 
odpočívadlá, modely drevených kostolíkov v parku, množstvo zelene  
a stromov. Ale aj prázdne neobývané domy, charakteristické pre po-
hraničné oblasti. Prekvapením pre nás na záver bola rekreačná 
oblasť pri Snine, známe rybníky, amfiteáter, v ktorom sa práve 
pripravoval známy hudobný festival, ale najmä prekrásne prostredie 
bazéna, jeho osadenie, okolie so všetkým, čo patrí k športu, hrám, 
občerstveniu, možnosť ubytovania v blízkych chatách a penziónoch. 

V závere prišli na rad aj pesničky s Ondrejom Majerom a jeho 
harmonikou, samozrejme, pri spoločnej večeri. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci zájazdu v okolí Sniny.                                                  Foto. M. Kmec 
P.S. 
Presne pred rokom som s veľkým uznaním  ďakovala tým, ktorí 

konečne poskytli našim deťom možnosť osvieženia v bazéne  v areáli 
CVČ. Spokojnosť bola teda oprávnená po každej stránke. Po roku, 
v najhorúcejších dňoch, bol  bazénik  mimo prevádzky a sklamanie 
sa zopakovalo aj v auguste, keď sa horúce dni vrátili.  Sklamanie 
detí bolo veľké, stretávali sme vracajúce sa deti aj napriek tomu, že 
na oplotení bazéna bolo niekoľko viditeľných a čitateľných nápisov 
„Otvorené“, plus príslušný čas.  Nepátram po príčinách, tie nech 
riešia  kompetentní, ale ťažko sa to vysvetľuje a zdôvodňuje 
prázdninujúcim deťom.                                        Margita Gazdičová 

 
 

 
 

 
Tuning zraz Svidník napísal už šiestu kapitolu svojej  histórie. 

Na svidníckom letisku sa počas trojdňovej akcie  v prvej polovici 
augusta  stretli  nadšenci upravených automobilov, tuningových 
áut, vylepšených karosérií, kaskadérov, skvelej hudby  ale 
i krásnych žien.  Práve krásne ženy  sú neodmysliteľnou súčasťou  
tuning zrazov  a spojenie ženskej krásy, šarmu a sexappealu 
vyústilo do súťaže MISS Tuning zraz. Šľachetné na tejto súťaži je, že 
je spojená s charitatívnou zbierkou, ktorej výťažok putuje na nákup 
prístroja pre Detské oddelenie nemocnice vo Svidníku.  Jednou 
z desiatich finalistiek bola aj Giraltovčanka Lucia Končárová.  
Lucka sa síce neumiestnila, ale určite jej patrí uznanie za odvahu 
a skvelú reprezentáciu na tejto súťaži. O svoje zážitky a dojmy sa 
s nami podelila v nasledujúcom rozhovore. 
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Lucka, ako si sa do tejto súťaže dostala, kto Ťa prihlásil? Čo si od nej 
očakávala? Kto Ti najviac pomáhal? 

Do súťaže som sa dostala prostredníctvom kamarátky, tiež finalistky Katky, 
ktorá ma navrhla usporiadateľom. Tí sa mi potom ozvali, či by som to nechcela 
skúsiť, tak som sa na to nakoniec dala. 

Skôr by som povedala, že ma rodičia, priateľ, kamaráti a blízka rodina 
podporovali ako mi pomáhali. 

Čo Ti súťaž dala, posunula Ťa v živote niekam ďalej? Budeš skúšať 
šťastie aj v iných súťažiach? 

Bola to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, niečo nové, čo som doposiaľ 
neskúsila. Momentálne som dostala ponuku od jednej fotomodelingovej agentúry, 
takže uvidíme, čo z toho bude. Neviem, či by som sa na nejakú takúto súťaž ešte 
dala nahovoriť, zatiaľ neplánujem účasť v žiadnej. 

Na aký moment zo súťaže najradšej spomínaš a naopak, na čo chceš čo 
najrýchlejšie zabudnúť? 

Najrýchlejšie chcem zabudnúť asi na to, ako sme tam vymrzli. Byť pri 12-tich 
stupňoch v lejaku a v krátkych sukničkách veru nebola sranda. A najradšej 
spomínam asi na samotné finále, lebo aj napriek spomínaným podmienkam, keď 
ani jedna z nás nemala chuť vyjsť na javisko, triasli sme sa od zimy, sme si to 
nakoniec všetky skvele užívali. 

Finalistky súťaže miss Tuning zraz by mali mať kladný vzťah k rýchlym 
autám a k adrenalínu.  Ako seba hodnotíš ako šoféra? Riskuješ za volantom, 
máš rada rýchlu jazdu?  

Myslím si, že som taký priemerný šofér, ja osobne za volantom neriskujem, skôr 
som opatrná, ale rýchlu jazdu po boku skúseného šoféra mám rada. 

Kto je  v Tvojom  živote pre Teba najväčším vzorom? 
Určite - ako pre väčšinu ľudí -  sú pre mňa vzorom moji rodičia, pre to, čo 

v živote  dokázali, čím sa pretĺkli, preto, že pri mne vždy stoja a podporujú ma. 
Čo momentálne  robíš, študuješ alebo pracuješ? 
Momentálne brigádujem, ale keďže  sa mi už prázdniny pomaly končia, tak 

nastupujem naspäť do školy. 
Lucke ďakujem  za rozhovor, želám jej veľa úspechov v štúdiu aj 

modelingu.                                                               ooooo      Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalistka Lucia Končárová prvá zľava.  Foto: P. Majurnik 
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Prázdninové leto poskytovalo širokú paletu 

činností oddychujúcim deťom. CVČ v Giraltovciach 
sa snažilo tiež prispieť, a to organizovaním letných 
táborov a činnosti v Girlandii a posilňovni. 

Pekné teplé dni si užívali na kúpalisku v Nižnej 
Polianke účastníci letného tábora. Spoločne sme 
urobili peknú túru na Zborovský hrad, odtiaľ peši 

do Bardejovských Kúpeľov, kde nám už daždivé počasie neumožnili 
prezrieť si ich historickú časť. Peknú pešiu vychádzku sme si 
urobili aj do Varadky, kde sme mali možnosť prezrieť si historický 
pravoslávny kostolík, tam nám jeho farár urobil výklad a potešil sa  
nášmu záujmu. Raritou bola aj ukážka bojov 1. svetovej vojny na 
poliach za dedinou  sme mali možnosť vidieť, ako boli  vtedajší 
vojaci ozbrojení a vystrojení a- samozrejme - aj ako sa bojovalo. 

V prímestských táboroch to bola činnosť iba počas dňa, večer sa 
deti vracali domov. Tieto tábory navštevovali aj deti, ktoré prišli do 
mesta k svojim starkým. Program vo všetkých prímestských 
táboroch  bol pestrý a veľmi zaujímavý. Deti navštívili hasičov, kde 
im po odbornom výklade  pracovníci ukázali aj vozidlá. Zaujali ich 
aj koníky v Lužanoch pri Topli, deti  mali možnosť vyskúšať si jazdu 
na nich. Boli tým veľmi nadšené aj napriek nepriazni počasia práve 
v tomto týždni. Podarilo sa nám navštíviť kúpalisko vo Svidníku, 
kde sa doslova vybláznili na šmýkačkách. 

Ďalší turnus bol zameraný na tvorivosť. Deti si mali možnosť 
vyskúšať rôzne zaujímavé výtvarné techniky ako kašírovanie, 
batikovanie, skrúcaný gniling, výrobu sadrových odliatkov, 
mozaiku, koláž a iné. V tomto tábore boli deti od 5 do 13 rokov, ale 
všetci sa do tvorivých dielní aktívne zapájali a tak si domov odnášali 
nielen nové poznatky a skúsenosti, ale aj vlastnoručne vytvorené 
výrobky. Každý deň bola aj oddychová činnosť,  loptové hry, tenis 
v parku, pinpong, stolové spoločenské hry a keďže im počasie 
prialo, decká si dosýta  užili každodenné kúpanie v bazéne tiež 
spojené so súťažami. Pekná bola aj túra na chatku Vtáčnik, ktorá 
sa nachádza neďaleko. 

V táboroch, ako to už býva,  nesmie chýbať opekačka,  tú mali 
deti vždy  v posledný deň pobytu,  ako aj púšťanie balónov šťastia, 
ktoré asi bolo najzaujímavejšie v Nižnej Polianke,  kde nielen  deti, 
ale aj dospelí videli túto aktivitu po prvý raz. 
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Centrum disponuje nielen vybavením potrebným na takúto 

činnosť, ale aj   ľuďmi, ktorí vedia pre deti vytvoriť príjemný 
a zmysluplný pobyt, poskytujúci  zábavu i oddych. Takto si deti 
domov okrem výrobkov určite odniesli aj pekné spomienky, nové 
priateľstvá a skúsenosti, o čom svedčil aj ich prísľub zase tráviť 
prázdniny u nás. 

Ani naši športovci nezaháľali, aj keď pravidelná činnosť v špor-
tovej hale bola ukončená a aktivity sme presunuli počas leta na iné 
športoviská. Tradičný  trojdňový  hokejbalový turnaj prebehol       
na multifunkčnom ihrisku, bol to už  V. ročník a zúčastnilo sa ho 
deväť družstiev. Prvenstvo si tentoraz vybojoval HbC Pelikán 
Hanušovce nad Topľou, 2. miesto získal HbC Michalovce a  3. 
skončil HbC  Plastika Trebišov. 

15. júla ožilo naše pekné námestie na III. ročníku Pohára 
v mŕtvom ťahu. V pešej zóne sa zišlo vyše sto obyvateľov mesta 
a deadlifterov z rôznych kútov Slovenska. Na súťažnom pódiu si 21 
pretekárov v piatich kategóriách  zmeralo sily v disciplíne mŕtvy ťah. 
Špička slovenského deadliftingu ukázala, čo sa dalo a priniesla 
najlepšiu kvalitu, čo sa týka výkonov. Dlažba námestia sa začala 
otriasať pod váhou činiek, ktoré u mužov presahovali 300 kg a žien 
130 kg. Tabuľku z celkového priebehu nájdete na našej WEB 
stránke a absolútne poradie bolo takéto: 1. Peter Lehotský –Detva, 
2.Erik  Jaškanič -PWL CVČ, 3. Marek Pavúk –PWL CVČ, 4. Dávid 
Beloveščík – PWL CVČ a 5. Matúš Demčák – Fitness Club Jamník. 

Naši siláci sa zúčastnili aj V. ročníka súťaže VICTORIA CUP 
v mŕtvom ťahu, ktorý sa konal v Jasovských Bohuniciach. Stretlo 
sa tam 41 silákov zo 6-tich  krajín a preto sme sa veľmi potešili, keď 
z dvoch našich súťažiacich  ( Erik Jaškanič a Marek Pavúk) jeden 
získal 2. miesto a od prvého ho delilo len 3,275 bodov reshel. 

Absolútne poradie v prepočte týchto bodov bolo: 
1.miesto  Andrij Yaremus – Ukrajina, 2.miesto Marek Pavúk – 

Slovensko-CVČ, 3.miesto Peter Lincmair- Slovensko, 4. miesto 
Viktor Horák – Česko a 5. miesto   Igor Hano – Slovensko. 

Centrum podporuje všetky druhy športu, o to viac sa teší, ak sú 
naši borci úspešní a takto reprezentujú nielen nás, ale i naše mesto 
a krajinu. 

O všetkých našich uskutočnených a pripravovaných aktivitách 
sa dozviete na našej stránke, kde nájdete foto z priebehu i nové 
ponuky. 

ooooo     CVČ    ooooo 
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V súčasnej dobe existuje isto málo žiakov, ktorí by radi 
trávili prázdninové chvíle v škole. Avšak predsa jestvujú 
výnimky, o čom svedčia trojdňové spoločné aktivity detí        
so zdravotným hendikepom zo Základnej školy Giraltovce. 
Augustové dni si žiaci spoločne so svojimi učiteľmi 
i asistentmi spríjemnili rôznorodými aktivitami. Prvý deň 
trávili pri spoločnom ohníku a opekačke. Súťažili, rozprávali 
sa a spievali. Ďalší deň patril tvorivej činnosti,  spoločne 
z odpadového materiálu vytvárali strašiakov, ktorí budú 
v septembri skrášľovať priestory základnej školy. A v tretí deň 
sa všetci hromadne rozhodli opustiť priestory základnej školy 
a ísť výletným krokom do stropkovskej ZOO. Tri bohaté dni, 
plné aktivít a činností, zanechali v deťoch nielen milé 
spomienky, ale i radosť, šťastie a úsmev na tvári, ktorý ich 
snáď bude ešte dlho hriať.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 

Na návšteve  v ZOO.                                  Text a foto: Tatiana Majerová 
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Čo ma zaujalo v poslednom čase? Bol to dvojmesačný 
pobyt v Írsku. Írsko je už viac rokov druhým domovom 
môjho syna a jeho rodiny. Na návštevu tejto krajiny som 
sa veľmi tešila, nielen na svojich blízkych, ale bola som 
zvedavá aj na ľudí, ktorí tam žijú. Zaujímalo ma, akí sú. 
Čo robia? Čo ich teší? Ako sa stavajú k životu? 
A odpoveď? Žijú tam spokojní ľudia, nie sú takí upätí a 
pesimistickí ako my. Íri sa  viac  usmievajú, viac sa tešia 
zo života, sú viac sami sebou. Pri návšteve cudzej 
krajiny človek hneď začne porovnávať, samozrejme, ani 
ja som sa tomu nevyhla. Odlišnosť Slovenska a Írska je 
viditeľná, nielen v prírode, ale aj v ľuďoch. Stále zelený 
ostrov je domovom príjemných ľudí. Napriek 
nevyspytateľnému počasiu Íri sa nesťažujú, žijú si 
pokojne a pohodovo. Nikam sa neponáhľajú, radi sa 
pristavia, porozprávajú, sú družní a srdeční. Veľkú 
pozornosť venujú deťom, štedro ich dotujú a všemožne 
podporujú. Írske domovy sú menšie a skromnejšie ako 
u nás, sú to také väčšie chaty, ale Íri iné nepotrebujú, 
nepoznajú kruté zimy ani horúce   letá.  Počasie  je  
mierne  po  celý  rok,  slnečnú oblohu  za  krátku chvíľu 
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zatieni dažďový mrak a prší aj niekoľkokrát denne. 
Častý dážď je jedným z veľkých negatív Írska, je to iné 
podnebie, morské, svieže, zelené. Obloha za deň 
vystrieda mnoho tvarí, mení sa rýchlo, ale prevažuje tá 
zamračená.  Krajina dýcha históriou, staré kostoly, 
rotundy, veže a kamenné pomníky pripomínajú neľahký 
život predkov. Kamenné mohyly vidno na mnohých 
miestach, tento malý ostrov má svoje zvláštne čaro 
a úcta k tradíciám a k histórii ho podčiarkuje.  

Írsko dáva svojim ľudom istoty, zákony sa tu 
prijímajú pre ľudí, nie naopak. Íri sú spravodlivejšie 
odmeňovaní za svoju prácu, nemusia rátať každý cent 
a tak si doprajú oveľa viac ako my. V poslednom čase sa 
kríza prejavila aj u nich, trocha im pristrihla krídla, no 
zdá sa, že nie nadlho. Írsko je bohaté a sýte, čo mi zvlášť 
utkvelo v pamäti, sú rozľahlé zelené pastviská, plné 
huňatých oviec a čierneho hovädzieho dobytka. Samota 
za samotou lemujú írsky vidiek, ľudia, žijúci mimo 
miest, sa živia prevažne chovom. Írsky syr, maslo 
a jogurt majú neopakovateľnú arómu a jedinečnú chuť. 
Obchody sú tu bohato zásobené a Íri nakupujú veľa 
a radi. Zaujala ma aj rôznorodosť rás, žije tu veľmi 
pestré obyvateľstvo, ale vidieť, že tu našli  svoj domov 
a cítia sa tu dobre. Íri sú ľudskí,  pristavia sa aj pri 
neznámych ľuďoch, neodmysliteľné  hello a hi  
zaznievajú zo všetkých strán. Zvlášť radostne sa 
usmievajú na bábätká v kočiarikoch, tie zdravia skoro 
všetci slovom a vodiči rukou a úsmevom. To som si 
všimla osobitne, je u nich akási vrúcnosť k novému 
pokoleniu. Íri doprajú sebe aj iným, nie sú tak zaťažení 
na seba, cudzincov prijímajú ako samozrejmosť. Írsko 
rodí optimistické írske deti, sú tu doma, ale nebránia sa 
novým vplyvom, prijímajú cudzincov a priatelia sa 
s nimi. Írsko je štedré ku všetkým svojim deťom a 
zahŕňa ich dostatkom. Večne zelený ostrov, ako Írsko 
mnohí volajú, je domovom pokojných ľudí. Žijú si svoj 
život s pocitom dostatku a vnútornej pohody.  

 
                                       Text: Anna   Mitaľová 

Foto: internet 
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SEPTEMBER V ZÁHRADKE  
 

Každý koníček či záľuba obyčajne niečo 
stoja, s tým musíme počítať. Ekonomický 
prístup otupuje lásku a nadšenie. 
Ekonomiku kvetín neposudzujeme 
z hľadiska nákladov, ale z hľadiska 
efektívnosti. Rozdiely medzi nimi sú v tom, 
že niektoré kvitnú len  tri dni v jednom roku 
a iné 2 mesiace alebo veľa rokov pri rovnakej starostlivosti, 
estetickej hodnote a vynaložených nákladoch. 

Pokúsime sa zhodnotiť  jednotlivé skupiny okrasných rastlín 
podľa efektívnosti, aj keď toto merítko je len orientačné.  
Najefektívnejšie sú ihličnany. Za nimi nasledujú stále zelené 
vresovcovité rastliny a ako tretie oceňujem ruže. Hneď za nich 
zaradím trávnik, záhrada bez neho nie je úplná. Ďalšie na rade 
sú cibuľové a hľuznaté kvetiny, po nich nasledujú opadavé 
dreviny ako orgován, zlatý dážď, kalina. Ďalšie sú trvalky, po 
nich nasledujú letničky a na  konci sú dvojročné kvetiny. Takéto 
ohodnotenie podľa efektívnosti nemá uprednostniť niektoré 
okrasné druhy,  má len dať nový pohľad na uplatnenie drevín 
a kvetín, lebo  s ich obľubou v záhradkách začínajú otázky 
množstva práce a efektu. 

Názory na pestovanie zeleniny sa veľmi odlišujú. Pestovanie 
zeleniny prestáva byť nutnosťou. Z toho vychádzajú zástancovia 
extrémneho názoru, že záhradka má plniť len rekreačnú 
a estetickú hodnotu. Druhým extrémom je snaha vypestovať vo 
vlastnej záhrade všetku zeleninu. Pestovanie zeleniny je 
neoddeliteľnou súčasťou záhradkárčenia.  Zelenina vyžaduje 
veľa starostlivosti a je náročná na čas aj prácu. 

Ľubomír Krupa 
 

 
 

21. -23.9.2012 – Propagačná výstava drobných zvierat, 
exotického vtáctva, zeleniny, ovocia a kvetov, včelstva a včelích 
produktov – Park mieru 

24.9.2012 – Puzzle, ktoré vás poteší – výstava DSS – 
Obradná sieň MsÚ 
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Timeu Stašovú   Jána Vaľanyho 
Mateja Zošáka   Mateja Jurča 
Lauru Dreveňakovú  Pavla Lechmana 
Adama Fedáka   Adama Partilu 
Tomáša Katriňaka  Sandru Bilú 
 
 
Anna Švačová   - 85     Anna Bobáková  - 60 
Anna Kmecová  - 80     Helena Kendrová  - 60 
Jozef Hamara   - 75     Jozef Habšuda  - 55 
Mária Štrusová  - 70     Ján Verčimák   - 55 
Magdaléna Imreová - 70     Jozef Vojta     - 55 
Ján Hliboký   - 65     Darina Michliková  - 55 
Andrej Pribula, Ing. - 65     Terézia Micenková  - 55 
Ján Tkáč    - 65     Oľga Pankuchová    - 55 
František Kristiňák - 65     Ernest Kurej    - 50 
Pavol Hajda   - 65     František Marko   - 50 
Mária Hanková  - 65     Jozef Bartoš    - 50 
Petr Žížek    - 60     Ľubica Palková  - 50 
Anna Janovičová  - 60  
  
 
 
 

Marek Dlabal - Silvia Demčová 
   Kračúnovce     Giraltovce 

Lukáš Tutko - Jana Hanková 
   Nová Kelča     Giraltovce 

Miroslav Mihok - Jana Pastirčáková 
  Kračúnovce     Giraltovce 

Ing. Peter Brtáň - Ivana Šoltýsová 
     Lúčka      Giraltovce 

Dušan Kurej - Alexandra Husáková 
   Giraltovce     Stropkov 
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Ide naozaj o exkluzívnu záležitosť, väčších športových rivalov, 

ako sú FC Barcelona a Real Madrid na našej planéte nieto, zohnať 
lístky na ligové klásiko je kvôli fixnému dátumu a permanentkárom 
nemožné a dostať sa k nim cez internet na pohárové duely rovná sa 
malému zázraku. 

Nám sa to podarilo na augustovú Supercopu a tak sme s tlupou 
prešovských fanúšikov Barcy vyrazili do Barcelony na ten  Nou 
Camp. Presnejšie ale Camp Nou, tak sa totiž tento ohromujúci 
päťhviezdičkový futbalový stánok, postavený ešte v roku 1957,  volá 
oficiálne. Z ulice pôsobí skôr nenápadne, jeho podstatná časť je 
ukrytá pod úrovňou zeme. Vnútorné katakomby a cestičky k 
sektorom sú čistokrvný betón, ale keď sa z nich vymotáte 
a dostanete sa konečne do hľadiska,  čaká vás poriadny psychický 
šok, sám som na chvíľku cúvol o dva kroky späť, chytal  sa 
najbližšieho zábradlia a zalapal po dychu pri pohľade do tej hĺbky. 
Trvá to len malý moment, potom nastáva čas kochania sa – 
estetikou luxami osvieteného krásneho trávnika, prichádzajúcimi 
fanúšikmi z celého sveta, vyzbrojenými vuvuzelami a vlajkami, 
rozcvičujúcimi sa hráčmi, v takomto prostredí aj Horalka chutí 
akosi ináč. A ešte jedna vec – aj napriek gigantickým rozmerom 
štadióna ďalekohľad vôbec nebol nutný, aj z najvyšších podlaží je 
krásne vidno na celé dianie na ihrisku, tá atmosféra vás doslova 
vcucne. 

Nebolo vypredané, ale aj tak turniketmi prešlo 91 728 divákov a 
neverili by ste, kde všade má FC Barcelona fanúšikov, napríklad 
neďaleko našej skupinky búrlivo fandila skupinka s irackou 
vlajkou. 
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A duel samotný? 
 
Prvý polčas to bola 

skôr šachová partia     
s minimom šancí a 
streleckých pokusov, 
takže obecenstvo sa 
zabávalo vyvolávaním 
mexických vĺn v hľa-
disku. 

Druhý polčas to bol 
už futbal ako remeň, 
zvýšené obrátky všet-
kých aktérov prinášali 

sľubné situácie a konečne aj góly.  
Ako prvý skóroval Cristiano Ronaldo hlavičkou po centri priamo 

z rohu, identickým zásahom za Portugalsko na poslednom Eure 
2012 zostrelil a poslal domov Česko. 

Hneď po rozohraní poslal Mascherano dlhokánsky krížny pas na 
pravé krídlo, kde bol úplne zabudnutý a nekrytý Pedro a ten sa        
s tým nemaznal, delovkou z uhla nedal Casillasovi šancu a takmer 
odtrhol sieť na bránke Realu. Ošiaľ v hľadisku sa dá len ťažko 
opísať, niekedy mi pripadá nevraživosť fanúšikov Barcy voči Realu  
až komická. 

A potom sa začalo predstavenie Andrésa Iniestu. Začal ťahať 
všetky akcie domácich. Kombinoval, presne rozohrával s ob-
divuhodným periférnym videním, hľadal uličky a trhliny v obrane 
Realu a nakoniec spískal penaltu, keď ho na malom vápne stiahol 
na pažiť Sergio Ramos, podľa mňa prísny verdikt, po ktorom 
vyskočil tréner Mourinho z lavičky presne tak ako ho všetci 
poznáme z priamych prenosov. 

Jedenástku s prehľadom premenil dovtedy takmer neviditeľný 
Messi a pri oslave vedúceho gólu mala čo robiť aj ochranka, pretože 
na ihrisko vbehol nejaký fanúšik, ktorý sa chcel dotknúť svojho 
božstva. 

Silná dvadsaťminútovka Barcy bola vyšperkovaná ďalšou akciou 
Iniestu, ktorý parádne po zemi vysunul Xaviho a ten nezaváhal – 
3:1. 

Hneď nato Iniesta naservíroval labužnícku prihrávku Messimu, 
ale Casillas ho zázračne vychytal. 

V tej chvíli vyzeral Real na uterák a tak Mourinho stiahol 
Benzemu (jeho výkon bol pre mňa osobne sklamaním)  a Özila, 
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čerstvá argentínska úderka Higuaín a Di María dala hneď o sebe 
vedieť a Real znovu zahrozil. Keď sa už zdalo, že zápas skončí 3-1, 
spáchal fatálnu chybu pri malej domov od Mascherana Victor 
Valdés a Di María poľahky znížil. 

Záver bol strhujúci, Real dobýjal hradby domácich, ale tie 
nakoniec odolali. Výsledok 3:2 je za daných okolností a jasnej 
prevahy Barcelony pre Real viac než dobrý, v odvete mu stačí  
vyhrať 1:0 alebo 2:1 a do klubovej vitrínky Realu pribudne ďalšia 
cenná trofej. A potvrdilo sa. Real v odvete zvíťazil 2:1 a Casillas 
mohol zdvihnúť pohár nad hlavu.                                                      

  Vladislav Kristiňák (El periodísta) 
   Branislav Longauer (El fotógrafo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanúšik V. Kristiňák 
 

                          
 
Netradične už v júli odštartovala svoj ďalší ročník najvyššia 

regionálna súťaž, tentoraz už pod názvom IV. liga. V MFK Slovan 
Giraltovce nastali pred sezónou veľké a nečakané zmeny. 

Najviac ich bolo na trénerských postoch. Mužstvo dospelých 
prevzal Richard Gábor, jeho asistentom sa stal  bývalý futbalista  
Stropkova, Giraltoviec, Kalnišťa a Kračúnoviec Pavol Mašlej. 
Nahradili tak Jozefa Daňka, ktorý odišiel do Bardejova 
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k prvoligovému dorastu. Novým trénerom dorastencov Slovana sa 
stal bývalý výborný futbalista Slovana a neskôr rovnako dobrý 
tréner Štefan Bačkay, po Jaroslavovi Mitaľovi a Ladislavovi 
Kubalíkovi (odišiel k mládeži do MŠK Žilina). Z postu žiackeho 
trénera odstúpil Patrik Partila a tak starších vedie „ matador“   Ján 
Čížek a mladších Peter Cigan. 

Aj v hráčskom kádri Slovana nastali nečakané zmeny. 
S modrobielym dresom sa rozlúčili Peter Uhrin a Ľuboš Kaňuch. 
Obaja odišli do Barce ako voľní hráči. Ikona giraltovského futbalu 
Jaroslav Mitaľ naopak ukončil aktívnu činnosť. Ľuboš Varganin 
odišiel na hosťovanie do Marhane a Igor Pribiš a Peter Blaško sa 
stali definitívne hráčmi Raslavíc. Do kádra naopak pribudli mladí 
futbalisti Stanislav Šinaľ z Dubnice, Jakub Fiľakovský z Kalnišťa 
a Ondrej Pendrák z Veľkého Šariša a z hosťovania v Krásnej sa 
vrátil Ján Vaľovský. Z vlastného dorastu boli preradení Lukáš Mitaľ 
a Patrik Pankuch.                                                  Miroslav Deutsch 

 
 

  
Už tradične má najvyššia regionálna súťaž v auguste nabitý 

program. Tentoraz sa začalo už 29.júla a druhé kolo sa dohrávalo 
29.augusta. Nahustený program dal opäť zabrať všetkým mužstvám 
a pohľad na tabuľku už naznačuje budúce rozloženie pozícií. Na 
čelo sa dostala Snina  a konkurovať jej bude určite Haniska, ktorá 
hrá teraz všetky zápasy u súperov pre opravu hracej plochy. Či 
k nim pribudnú ďalší, ukážu až septembrové súboje. Nečakane 
vysoko je nováčik z Vysokých Tatier a aj jeho sused Svit sa pomaly 
posúva smerom nahor. 

Na chvoste tabuľky sa usadila Krásna, ktorá s účasťou v tejto 
súťaži už nerátala a Stará Ľubovňa si už zvykla z III.ligy, že sa 
pozerá svojim súperom na chrbát. Giraltovské omladené mužstvo 
zaznamenalo vstup do súťaže  z ríše divov, keď najprv zmrazilo 
prehnaný optimizmus Tatrancov a zvíťazilo 2:0 a potom uchmatlo 
bod aj z trávnika Starej Ľubovne. Tu ale  treba povedať, že to bol 
skôr neúspech, pretože zahodením množstva šancí uniklo víťazstvo 
Slovanu medzi prstami. Ďalší súboj doma s Barcou však ukázal, že 
mladý kolektív zverencov Richarda Gábora to nebude mať vôbec 
jednoduché. Chýbajúce skúsenosti sa nedajú ničím nahradiť a tak 
aj napriek snahe body putovali do Košíc. Chlapci toho nabehajú 
v poli veľa, ale v koncovke chýba skúsený zakončovateľ. Podobne je 
to v defenzíve, kde musí hasiť Lukáš Vojta a ten je najplatnejší 
v strede ihriska. Ani v ďalších zápasoch to neboli zlé vystúpenia 
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Giraltovčanov. Vo Svite zanechali dobrý dojem, žiaľ, bez gólového 
efektu a rovnako to dopadlo aj proti rovesníkom z Michaloviec. 
Bezgólová remíza so silným súperom nie je vôbec zlým výsledkom, 
dokonca záverečná dvadsaťminútovka dostala divákov do varu. 
Korenie futbalu však opäť chýbalo. Jediný gól Ondreja Pendráka do 
siete Vyšného Opátskeho aspoň zabezpečil tri dôležité body. Veríme, 
že chlapci sa časom ešte viac zohrajú a svojim fanúšikom urobia 
radosť.  

Pokiaľ by sme mali hodnotiť jednotlivé formácie, tak v bránke je 
istota. Popri Petrovi Štefánikovi sa výborne ukazuje Lukáš Jurč 
a v zálohe je ešte mladý Ľuboš Varganin. V defenzíve chýba 
mužstvu skúsený a razantný stopér, lebo tak ako sme to naznačili 
už v predošlom ročníku súťaže, Lukáš Vojta ním nie je a ani skoro 
nebude. Jeho potenciál je  osožný pre ofenzívu, stal sa kapitánom 
a mal by  byť akýmsi vodcom tohto kolektívu.  U Ivana Bednára sme 
si už zvykli na stabilné výkony. Dobre sa ukazuje Stanislav Šinaľ 
a aj Ondrej Pendrák sa môže vypracovať na oporu zadných radov. Tí 
ostatní v stredovej línii a útoku sú všetko nádejní futbalisti a futbal 
vedia hrať. Ján Čabala a Peter Cauner už majú za sebou mnoho 
zápasov a z Jakuba Verčimáka by mohol čoskoro vyrásť režisér 
stredu poľa. Peter Roba a Stanislav Pankuch musia na sebe 
pracovať tak, aby sa tým trom vyrovnali. Navyše je tu ešte bojovník 
Patrik Partila, ktorý môže mladším spoluhráčom pomôcť. V útoku 
chýba ďalší skúsený útočník, lebo osamotený Ján Vaľovský má 
sťaženú pozíciu a sám nič nezmôže proti skúseným a ostrieľaným 
hráčom, ako má napríklad Barca. Zaujímavé je, že na ihriskách 
súperov si toho títo chlapci dovolia oveľa viac a do rýchlych 
protiútokov sa dokážu nebezpečne zapájať aj S. Pankuch a P. Roba. 
Nájsť pohotového útočníka bude nesporne plusom pre toto mužstvo. 
Či sa to funkcionárom Slovana podarí, ukáže čas. Veď nahradiť 
takých skúsených futbalistov ako Jaroslav Mitaľ, Peter Uhrin či 
Ľuboš Kaňuch sa nedá zo dňa na deň. Futbalový život však pozná 
aj takéto situácie, vyrovnáva sa s nimi a pokračuje svojou cestou. 
Pre ten giraltovský ale platí - trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť... 

                                                                             (md) 
  
 
 
 
Nový kormidelník futbalistov MFK Slovan Giraltovce je 

absolventom Elektrotechnickej fakulty TU v Košiciach a prvé 
futbalové krôčky urobil v žiackych družstvách Tatrana Prešov. 
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Postupne sa cez dorastencov dostal až do kádra prvoligového 
Tatrana  vo  vtedajšej federálnej lige. Počas vysokoškolského štúdia 
hral za ZŤS Košice a Baník Lubeník. Potom to skúsil aj v Čechách 
v FK Turnov a Pelikán Dečín. Počas vojenčiny hral za VTJ Rožňava. 
Ďalšími jeho pôsobiskami boli Lokomotíva Košice, Revúca (bývalá 
Jelšava), Veľké Kapušany, Čaňa, Ľubotice a Stará Ľubovňa. 

Okrem toho, že aktívne hral futbal, venoval sa aj trénerskému 
štúdiu a už ako aktívny futbalista trénoval žiakov v Turnove  
a Čani. Neskôr bol trénerom dorastu v Ľuboticiach. Získané 
skúsenosti potom odovzdával pri dospelých v Starej Ľubovni, 
Lipanoch, Nižnej Šebastovej a v Kračúnovciach... 

Čo ho priviedlo do Giraltoviec? „Ponuka z MFK Slovan Giraltovce 
ma zaujala a priznám sa, že som dlho nad jej prijatím nerozmýšľal. 
Vedel som, do čoho idem. Finančná situácia v kluboch nie je 
ružová, Giraltovce nevynímajúc. Na nákupy hotových hráčov nie sú 
prostriedky a tak možnosť pracovať s mladými futbalistami ma 
oslovila. V Giraltovciach sa dobre pracuje s mládežou a v mužstve 
dospelých sa dala dokopy dobrá partia vlastných odchovancov. Títo 
chlapci majú budúcnosť pred sebou a ja verím, že v ťažkých 
majstrovských zápasoch postupne získajú skúsenosti. Musia však 
na sebe tvrdo pracovať a odovzdávať v tréningovom procese aj 
v zápasoch všetko, čo v nich je. Súťaž je náročná a ja budem 
spokojný s každým bodom, ktoré toto mužstvo získa.“ povedal pre 
Spravodajcu tréner Slovana Richard Gábor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Gábor (vľavo) spolu s asistentom P. Mašlejom   Foto. L. Lukáč            ( md ) 
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Vo výsledkoch  SČÍTANIE 2011  sa objavil zaujímavý údaj z 

nášho mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V GIRALTOVCIACH ŽIJE TAKMER ROVNAKÝ POČET MUŽOV 

AKO ŽIEN 
 
Slovenský štatistický úrad v Bratislave začal uverejňovať 

oficiálne výsledky minuloročného sčítania obyvateľov, domov 
a bytov. Chceme našich čitateľov informovať o niektorých 
číslach, zistených v našom meste. 

K termínu a času sčítania žilo v našom meste 4 188 obyvateľov. 
Z toho je 2 093 mužov a 2095 žien. TO ZNAMENÁ, ŽE 
V GIRALTOVCIACH ŽIJE TAKMER ROVNAKÝ POČET MUŽOV 
AKO ŽIEN.  A to je svojím spôsobom rarita v celoslovenskom 
meradle. Dlhodobo je nielen u nás, ale aj vo svete, vykazovaný väčší 
počet žien ako mužov. Tento údaj pri minuloročnom sčítaní sa 
potvrdil - na Slovensku celkom  a aj vo väčšine jeho sídiel.  

Uvádzame zloženie obyvateľov nášho mesta podľa vekových 
kategórií. Prvý údaj je veková kategória, ďalej nasleduje počet 
obyvateľov v tejto vekovej kategórii a v zátvorke uvádzame, koľko je 
z toho mužov. 

Vo vekovej kategórií od 0 – 4 rokov žije v meste 234 detí (z toho 
114 chlapcov); 5 – 9 r. - 254 detí (145 chlapcov); 10 – 14: 257 (135); 
15 – 19: 359 (179); 20 – 24: 365 (191); 25 – 29: 398 (214); 30 – 34: 
381 (191); 35 – 39: 326 (157); 40 - 44: 274 (135); 45 – 49: 291 
(150); 50 – 54: 271 (138); 55 – 59: 242 (115); 60 – 64: 201 (104); 65 
– 69: 111 (41); 70 – 74: 88 (42); 75 – 79: 66 (20); 80 – 84: 51 (13); 
85 – 89: 14 (8); 90 – 94: 5 (1). Starší obyvatelia neboli v našom 
meste sčítaní.                                                                     F. Džalai 
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Obnovené lavičky v Parku mieru 
vydržali pod nátlakom vandalov 
len dva mesiace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mreže z okien postupne skončia v zbere.. 
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Bočný drevený obklad skončil pod amfiteátrom. 
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Chodci to majú v našom meste ťažké... 
                                                                                  Foto: Mária Osifová      
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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 
 

SEPTEMBER  2012 
 
5. 9. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
11. 9. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
12. 9. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
18. 9. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
25. 9. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
26. 9. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
27. 9. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
 

OKTÓBER 2012 
 
2. 10. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
3. 10. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
4. 10. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
9. 10. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
10. 10. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
11. 10. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
16. 10. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
17. 10. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
18. 10. 2012 /štvrtok/ - Mgr.Jana Saganová, sociálna pedagogička 
23. 10. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
24. 10. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
25. 10. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
30. 10. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
31. 10. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
 

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                                

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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