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  Prázdniny sú v plnom prúde, 
to ty iste vieš. 
A ľudia sa usmievajú, 
tak sa s nimi teš. 
Zbaľ si kufre,  priateľ drahý 
a príď na ostrov, 
navštív ten svet, kde my mladí 
máme ríšu snov. 

 
Pozvi všetkých kamarátov a rodinu tiež 
a na lúke plnej kvetov naproti im bež. 
Otvor náruč, rozdaj radosť, 
to je správny smer, 
nenávisti bolo už dosť, to mi teda ver! 
Aj ty dúfaš, že príde čas mieru, pokoja? 
Je to túžba každého z nás, nemám ju len ja!  

                             Jana  Portášová 
 
 
 
 
V tomto roku si pripomíname 69. výročie Slovenského národného 

povstania, jedného z najväčších protifašistických vystúpení 
v Európe. V auguste 1944 začal náš ľud ozbrojený boj proti 
nemeckému nacizmu a jeho domácim prisluhovačom. Začalo sa 
Slovenské národné povstanie. V ňom sme deklarovali, že sa hlásime 
k demokratickým protifašistickým silám Európy a sveta. Aktívnym 
bojom proti nacizmu a jeho rozpínavosti sa Slovensko zaradilo          
do antifašistickej koalície, ktorá zavŕšila toto spoločné úsilie 
demokratických síl víťazstvom v pamätnom máji roku 1945. 

29.august 1944 je významný deň moderných novodobých 
slovenských dejín. Pred 69-mi rokmi sa skutočne stalo niečo, čo 
stojí za to si pripomínať, čo nadlho ovplyvnilo a stále bude 
ovplyvňovať nás všetkých a na čom by sme mali teda i dnes stavať 
pochopenie našej štátnosti. SNP bolo tým príspevkom k boju proti 
fašizmu a za demokraciu, ktorý Slovensko zaradil na stranu víťaznej 
protifašistickej koalície. Národnooslobodzovací zápas a najmä SNP 
predstavovali jeden z najvýznamnejších krokov smerom 
k spoločným demokratickým tradíciám súčasnej Európy. 

ooooo   Zdroj: Internet 
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Poslanci nášho mesta sa 17.júna 2013 zišli na  19. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, program ich rokovania obsahoval 13 
bodov. Z rokovania sa ospravedlnila poslankyňa PhDr. Lucia 
Imreová, MPH. Mgr. Ján Rubis, primátor mesta, otvoril a viedol 
zasadnutie MsZ, navrhol ako bod 5 doplniť schválenie nových 
zriaďovacích listín pre naše školské zariadenia /MŠ, ZUŠ, ZŠ, CVČ/ 
a prerokovať žiadosť Súkromnej základnej školy o zmenu článku 8 
vo VZN č. 2/2013. Prítomní poslanci schválili doplnenie rokovacieho 
programu. Po procedurálnych otázkach kontrolu uznesení 
predkladal Ing. Ján Čabala.  Spojenú výročnú správu mesta 
Giraltovce za rok 2012 predložila Ing. Iveta Kurčová, vedúca 
finančného oddelenia. Hlavnú časť správy tvorili rozbor a plnenie 
rozpočtu mesta a rozpočtov podnikov a rozpočtovej organizácie/ZŠ/. 
Významné investičné akcie za rok 2012: Mesto: rekonštrukcia 
polikliniky, nákup tepelných rozvodov. Rozpočtová organizácia: 
nákup automobilu pre hendikepované deti. MsZ vzalo spojenú 
výročnú správu mesta Giraltovce za konsolidovaný celok za rok 
2012 na vedomie.  

Návrh na schválenie zriaďovacích listín školských zariadení 
/CVČ, ZUŠ, MŠ, ZŠ/ predkladal Mgr. Jozef Kozák, vedúci školského 
úradu. MsZ schválilo zriaďovacie listiny Základnej školy 
v Giraltovciach, Materskej školy v Giraltovciach, Základnej 
umeleckej školy v Giraltovciach a Centra voľného času 
v Giraltovciach. Žiadosť SZŠ o zmenu VZN č. 2/2013 v čl.8 – 
Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení – dotáciu              
vo výške 100%, poslanci  schválili.  

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 204/2012 zo dňa 
11.12.2012 o zriadení vecného bremena k pozemku na parcele             
C KN č. 448/3 v prospech RENT-INVEST REALITY, s.r.o., Prešov 
predložil Ing. Pavol Tchurík, vedúci odd. správy majetku mesta. 
Mestské zastupiteľstvo zrušilo svoje uznesenie č. 204/2012 zo dňa 
11.12.2012 k zriadeniu vecného bremená medzi spoločnosťou 
RENT_INVEST REALITY, s.r.o., /ďalej len oprávnený/ a Mestom 
/ďalej len povinný/, ktorým povinný zriadi vecné bremeno 
bezodplatným  spôsobom k nehnuteľnosti – stavbe trafostanice, 
súp.č. 795, postavenej na pozemku na parcele C KN č. 448/3, 
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zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 45 m² v k. ú. Giraltovce, 
v prospech oprávneného, spočívajúce v povinnosti vlastníka 
trafostanice strpieť prechod elektrickej energie cez trafostanicu 
povinného v prospech nehnuteľnosti oprávneného. 

Návrh na predaj pozemku na parcele C KN č. 182 formou 
obchodnej verejnej súťaže opäť predkladal Ing. Pavol Tchurík. 
Komisia správy majetku mesta a MsZ odporúčali schváliť predaj 
pozemku s minimálnou cenou 9 352 EUR. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo predaj pozemku, evidovaného na parcele C KN č. 182, 
zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 1 169 m²  v k. ú. 
Giraltovce, zapísanom na LV č. 821, na základe § 9 ods. 2 písm. a/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou obchodnej verejnej súťaže s minimálnou cenou 
9 352 EUR.  

Ďalším bodom rokovania bol Návrh na schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na parcele C KN č. 
182 v k. ú. Giraltovce. Po diskusii za schválenie hlasovali všetci 
prítomní poslanci. 

Návrh VZN č. 3/2013 o mestskej polícii predkladal Ing. Ján 
Čabala, prednosta MsÚ. Mestské zastupiteľstvo uznesením schválilo  
VZN č.3/2013 o mestskej polícii.  

Plán kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 
2013 predložila Ing. Margita Pachová. Poslanci po schválení uložili 
hlavnej kontrolórke mesta vykonávať kontrolu podľa schváleného 
plánu kontrolnej činnosti. 

V interpelácii poslanci rokovali o významných osobnostiach 
nášho mesta a prednosta MsÚ dostal úlohu pripraviť v spolupráci 
s kultúrnou komisiou návrh VZN o osobnostiach a pamä-
tihodnostiach. V bode Rôzne informoval primátor mesta, že pos-
lankyňa PhDr. L. Imreová, MPH. oznámila svoje rozhodnutie  ku 
dňu 30.6. 2013  ukončiť predsedníctvo a členstvo  v komisii sociál-
nej, zdravotnej a bytovej. Ako dôvod uviedla pracovnú zane-
prázdnenosť a nedostatok času. Na uvoľnený post navrhol primátor 
mesta schváliť Ing. Máriu Digoňovú, čo poslanci väčšinou hlasov 
schválili. Návrh na uznesenie prečítal Ing. Dušan Verčimák. Keďže 
viac pripomienok a otázok nebolo, primátor sa  poďakoval prítom-
ným za účasť a tým 19.zasadnutie mestského zastupiteľstva 
ukončil.                                                      

ooooo   Anna  Mitaľová 
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Ø Mestská polícia v čase výkonu služby 11. mája 2013 o 03.30 hod.  

vybavila konanie T.F. z Okrúhleho uložením blokovej pokuty na mieste 
za priestupok proti verejnému poriadku. 

Ø Na základe prijatého oznámenia 13.mája 2013 vykonala MsP sanáciu 
uhynutej líščej zveri v intraviláne mesta. Sanácia bola prevedená 
v zmysle platnej  veterinárnej  legislatívy. 

Ø Mestská polícia na základe spoločnej dohody so ZŠ v Kukovej vykovala 
so žiakmi školy besedu na tému bezpečného správania sa na verejnosti 
a bezpečnosti v cestnej premávke, spojenú s ukážkou techniky, 
vystrojenosti a výzbroje. Besedy sa zúčastnilo 24 žiakov. 

Ø Takisto besedu, tentoraz na tému drogových závislostí so 46-mi žiakmi 
9. ročníka ZŠ v Kračúnovciach vykonal príslušník MsP v spolupráci s p. 
Mihalíkom z Prešova.    

Ø Mestská polícia prijala 24. mája oznámenie o krádeži 10 ks vysadených 
okrasných drevín z mestského cintorína na škodu mesta Giraltovce 
v celkovej výške 30,- €. Vec je v štádiu vyšetrovania. Zároveň MsP touto 
cestou upozorňuje návštevníkov cintorína na dodržiavanie platného 
VZN č. 15/1999 o pohrebiskách, kde sú stanovené čas a podmienky 
návštevy pohrebiska. Konanie osôb v rozpore s platnými pravidlami je 
postihnuteľné v zmysle priestupkového zákona. 
V ten istý deň prijala MsP oznámenie pracovníkmi VVS o krádeži 
liatinového poklopu zo zariadenia v správe VVS v Parku mieru.           
Na základe vykonanej previerky bol poklop vrátený a osadený                   
na pôvodné miesto. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

Ø Hliadka MsP počas výkonu služby na Tehelnej ulici zistila, že                
na verejnom priestranstve došlo k vytvoreniu stavebnej skládky                
bez platného povolenia. Na základe výzvy skládku pôvodca odstránil  
a vec bola vybavená na mieste v zmysle zákona. 

Ø Jazdu vodiča v protismere na Fučíkove ulici hliadka MsP vybavila             
na mieste uložením blokovej pokuty. 

Ø V nočnej dobe hliadka MsP na základe spolupráce s OR  PZ Svidník 
zabezpečila výkon nezúčastnenej osoby pri kontrole reštauračných 
a pohostinských miest so zameraním sa na konzum alkoholu 
mladistvými osobami. 
V závere tohto príspevku chcem požiadať hlavne školopovinnú mládež 

o dodržiavanie školského zákona, pretože letné prázdniny výnimku           
zo zákona netvoria a v prípade nedodržiavania noriem bude MsP 
pristupovať v zmysle zákona k represiám.   

   ooooo  Ondrej Cina 
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 nás čaká najchladnejšie leto, aké tu bolo za posledných 200 
rokov? Aspoň tak to tvrdia francúzski meteorológovia, podľa 
ktorých sa nám horúce leto pripomenie v júli a auguste len          
na pár dní.  A ako hovorí pranostika – chladný júl celé leto 
ochladí. 

 nemusíte byť na pláži, aby ste si zahrali plážový volejbal? 
Plážové volejbalové ihrisko a tenisový kurt v Parku mieru sú   
pre členov CVČ a občanov nášho mesta zdarma k dispozícii 
denne od 9.00 do 20.00h (s prestávkou medzi 12.00 až 15.00 
hod). Areál CVČ ponúka svoje služby od 11.00 do 20.00 hod., 
letné dni môžete stráviť v bazéne alebo v posilňovni, zahrať si 
minigolf či navštíviť miniZOO. 

  14.06.2013 sa v MŠ Giraltovce uskutočnila prehliadka Miss 
bábika? Deti z prípravných tried na nej hravou formou 
predviedli starostlivosť rodičov o svoje bábätko a domácnosť. 
Dievčatá ako mamičky a chlapci ako ockovia sa dokázali hravo 
postarať o svoje bábätká – milým slovom a uspávankou ich 
uspali a uložili do kočiarov. Chlapci – ockovia sa s bábätkom 
prechádzali, dievčatá – mamičky im vyprali šaty a na záver si 
spoločne posedeli pri šálke chutnej kávy. Takto spolu ako jedna 
veľká rodina sme strávili veľmi príjemné dopoludnie.  

 4.júna zavítal do Giraltoviec najdlhší štafetový beh 
s pochodňou,  Svetový beh harmónie, ktorý prostredníctvom 
športu hľadá cestu k harmónii medzi ľuďmi rôznych 
kultúr, národností či náboženského presvedčenia? World 
Harmony Run  štartuje pred budovou OSN v New Yorku a počas 
svojej cesty navštívi 140 krajín celého sveta.  Bežci z rôznych 
krajín, ku ktorým sa v našom meste  pridali  žiaci zo základnej 
školy a gymnázia, dobehli pred mestský úrad, kde ich privítala 
zástupkyňa primátora Slávka Vojčeková. Tam si mohli všetci 
prítomní podržať horiacu pochodeň a vysloviť - alebo si myslieť  
- želanie, určené pre druhých ľudí.  Túto pochodeň už predtým 
na znak podpory držali známe osobnosti ako  Ján Pavol II., 
Matka Tereza, Nelson Mandela, Michail Gorbačov, Václav Havel 
či Peter Dvorský.  
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Cez Giraltovce prebehli vytrvalci z USA, Srbska, Nemecka, Ukrajiny, Česka, 
Islandu a Slovenska.    ooooo   Text: Mária Osifová   foto: V. Michalčík 

 
 
 
 

 
                                                   
V dňoch 1. – 2. júna 2013 sa uskutočnil  Ľudový festival 

v meste Giraltovce, ktorý bol financovaný v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko  –  Slovenská republika 2007  – 
2013 – Prioritná  os  III.  Podpora  miestnych  iniciatív.  Okrem 
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miestnych folklórnych súborov na ňom vystúpili aj zahraničné 
súbory z Ukrajiny z mesta Starý Sambor a z Poľska z miest Ustrzyki 
Dolne (bolo zároveň partnerom projektu),  Biecza a  Wielopole 
Skrzynskie. Kvalitné obsadenie účinkujúcich nám prinieslo skvelú 
atmosféru, zábavu, ale hlavne plné hľadisko. Vďaka týmto - ale aj 
mnohým iným  - atribútom sa 22. ročník ľudového festivalu vydaril 
a už teraz sa tešíme na jeho ďalšie pokračovanie. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Ondrej Sopko 
 
 
 
 
Tohoročný 22. ročník Folklórneho festivalu Topľanskej 

doliny sa opäť vydaril. Mal dokonca rekordnú účasť.   
 
Festival sa organizoval už tradične v Parku mieru. Veľký úspech 

mal počas obidvoch dní. Mestský amfiteáter patril v sobotu 
domácemu DFS Giraltovčan a zahraničným súborom Bardo a 
Bandaki z Poľska a Na drabini z Ukrajiny.  Kuriózne je, že krátko 
pred začiatkom festivalu   z  parku odpratávali vojenskú techniku 
z akcie ku Dňu detí, ktorú organizovalo Ministerstvo  obrany SR,  
mesto Giraltovce sa  teda môže pochváliť dvoma akciami po sebe, 
organizovanými  počas jedného dňa. V nedeľu sa o zábavu postarali 
FS Topľan, Raslavičan a Jožko Jožka. Program vyvrcholil 
vystúpením ľudovej hudby Kandráčovci. V skupine opäť zažiaril aj 
náš rodák, skvelý hudobník Milan Maťaš. Okrem silných mužských 
hlasov zazneli aj dva ženské, predstavili sa aj ľudové speváčky 
Monika Kandráčová a Hanka Poráčová.  Počas akcie sa predviedli 
družobné súbory z Poľska ( Zespol Szkol nr 6 z Biecza) a Ukrajiny 
(Struny srdca). V nedeľu síce vyšlo počasie o niečo lepšie, napriek 
tomu sa akcia vydarila a prišlo veľa ľudí aj v sobotu. Primátor Ján 
Rubis prezradil, že odhad návštevnosti je okolo tritisíc. „Som rád, že 
ľudia podujatie podporili, aj keď pršalo.“ Približne toľko ľudí prišlo 
podľa neho asi pred dvoma rokmi do giraltovského parku počas 
vystúpenia skupiny Drišľak. Uvidíme, aká bude účasť na ďalších 
akciách. Verme, že budú hojne podporené aj vďaka priazni počasia. 

ooooo    mš 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
 Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

 Programu cezhraničnej spolupráce
 Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súbor Bandaki z Ustrzykoch Dolnych (Poľsko). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sólové speváčky hosťujúce v Ľudovej hudbe Kandráčovci.  
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Struny Srdca z Ukrajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFS Giraltovčan 

Foto: A. Kmecová 
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Malí Giraltovčania prežili sviatok Medzinárodného dňa detí 

netradičným spôsobom. Ihrisko v Parku mieru sa zmenilo na 
hotové bojisko. Na podujatí bolo naozaj rušno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Generálnym 

štábom ozbrojených síl Slovenskej republiky zorganizovalo                 
pre domácich aj návštevníkov 16. ročník podujatia s bohatým 
programom. Čakal ich deň plný zážitkov, ktoré nie je možné zažiť 
každý deň. U nás prebiehala podobná akcia po prvý raz, 

zaznamenala však veľký úspech. 
„Prvýkrát sa organizovala akcia  

Dňa detí s ozbrojenými silami. 
Teší nás, že sme sa dostali          
do tohto výberu,“ uviedol 
primátor mesta Ján Rubis. 
Profesionálni vojaci pripravili pre 
deti dynamické ukážky bojov 
zblízka, statické ukážky bojovej 
techniky, ukážky výzbroje 

a výstroje, činnosti odmínovacieho zariadenia, zoskoky 
parašutistov, prelety vrtuľníkov, branno-športové preteky, poľné 
kino aj čitáreň. Nechýbali zásahy vojenských policajtov, 
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showprogram Čestnej stráže, čestná stráž,  kynologické ukážky 
výcviku psov, prezentovali sa Vojenský historický ústav, Červený 
kríž aj Odborový zväz potravinárov SR.  V tento deň tu boli všetci 
hlavne pre deti. Súčasťou boli sprievodné podujatia, hry a súťaže 
pre deti. Najmenších potešili aj kolotoče, nafukovacie či 
adrenalínové atrakcie. Aj keď bolo blato, deťom to neprekážalo, 
prostredie aspoň reálne pripomínalo bojové pole. Zaujímavosťou 
bolo aj zdobenie tanku papierovými ozdôbkami, ktoré ho skrášlili 
originálnym spôsobom. Záujem  detí bol podľa vojaka Martina 
Bajcuru veľký. „Tank je pre deti atraktívny. Zaujímali sa o veci, ktoré 
ma až prekvapili,“ zasmial sa. O zábavu sa postarali žiaci našej 
ZUŠ, skupina Komajota a speváčka zo Superstar Dominika Mirgová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V čase podujatia položili náčelník generálneho štábu 

generálporučík Peter Vojtek s primátorom Giraltoviec Jánom 
Rubisom a s ďalšími hosťami  vence k pamätníku Matky s dieťaťom. 
Akcia mala  peknú myšlienku aj vďaka predsedovi Občianskeho 
združenia Spojme srdcia pre zdravie Vladislavovi Kačmárovi. 
Zúčastnili sa jej aj hendikepované deti.  V tomto roku si ozbrojené 
sily pripomínajú 20. výročie svojho vzniku. Na podujatí sa  
predstavilo okolo 350 vojakov a zvedavých na nich bolo dokopy vyše 
päťtisíc ľudí.  

ooooo   mš 
Foto: A.Kmecová, archív MO SR 
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Koniec júna je už tradične v našom meste naplnený 
kultúrnymi aktivitami. 21.júna tohto roku sa uskutočnila 
tradičná milá slávnosť. Primátor mesta Ján Rubis a prednosta  
mestského úradu Ján Čabala privítali a pozdravili jubilantov 
z mesta, ktorí sa v ostatných mesiacoch dožili významných 
životných jubileí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre  54 pozvaných oslávencov bola pripravená malá slávnosť 

ako poďakovanie za dlhoročnú prácu a vyjadrenie úprimného  
blahoželania k životnému jubileu. Vo svojom príhovore primátor 
mesta poďakoval prítomným za všetko ich úsilie, ktoré vynaložili 
pri rozvoji nášho mesta. Každý na vlastnom pracovisku -  podľa 
vlastných síl a schopností - vytvárali spoločné hodnoty a preto 
im patrí poďakovanie a úcta. Pretože iba spoločnou prácou 
vznikajú hodnoty, ktoré pretrvajú veky. V závere svojho 
príhovoru im pán primátor zaželal pevné zdravie a aby ešte dlho 
žili šťastní a spokojní a plným priehrštím si užívali zaslúžený 
odpočinok v kruhu svojich najbližších.  

Potom sa každý z prítomných jubilantov podpísal                
do pamätnej knihy mesta a prijal gratuláciu, kvet a malú 
pozornosť od predstaviteľov mesta. Slávnostné chvíle spríjemnili 
niekoľkými pesničkami zo svojho repertoáru speváčky zo ženskej 
speváckej skupiny – Topľanky. Nasledovalo malé občerstvenie 
a srdečná beseda s prítomnými predstaviteľmi mesta. 
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90-ročný jubilant Ján Mašlej a 70-ročná 
Alžbeta Žultáková počas prijímania gratulácií.    
Foto: V.Michalčík 

 
                                                      ooooo   Anna  Mitaľová 

 
 
  
 
 
Školský rok ubehol, prišlo leto, mesiac jún a s ním milá 

príležitosť, slávnosť JUVENALIS, na ktorej sú oceňovaní 
najúspešnejší žiaci našich škôl. Na konci školského roka školy 
bilancujú, vyhodnotia svojich najaktívnejších žiakov. Sú to žiaci, 
ktorí dosiahli dobré výsledky v rôznych súťažiach, olympiádach, 
prehliadkach a podobných akciách. Takto vzorne reprezentovali 
svoju školu, ale i naše mesto Giraltovce. 

Vedenie mesta pripravilo akciu JUVENALIS 26. júna 2013 
a zúčastnilo sa na nej 41 ocenených žiakov a kolektívov so svojimi 
pedagógmi, ktorí dosiahli výborné výsledky a na ktorých môžeme 
byť všetci právom hrdí. K príjemnej atmosfére podujatia prispeli 
žiaci ZUŠ svojím programom a naše poďakovanie patrí pedagógom 
ZUŠ a ich žiakom Martinovi Vavrekovi a Kataríne Cínovej za krásny 
umelecký zážitok. V slávnostnom príhovore prítomných oslovila 
viceprimátorka  nášho mesta Slávka Vojčeková. Poďakovala sa 
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žiakom a študentom za to, že neľutujú svoj voľný čas ani námahu, 
aby dosiahli výborné výsledky v činnosti, ktorú si vybrali. 
Nezabudla sa poďakovať ani ich pedagógom, pretože práve oni majú 
veľký podiel na úspechu svojich žiakov. Potom ocenení prichádzali 
po vyzvaní sa podpísať do pamätnej knihy Giraltoviec a zároveň 
prijali blahoželanie, ďakovný list, kvet a darček z rúk 
viceprimátorky a tajomníka školskej komisie Jozefa Kozáka. 
Giraltovský JUVENALIS inšpiruje ďalších žiakov, aby v budúcnosti 
svojou aktivitou dosiahli výborné výsledky a stali sa ďalšími 
budúcoročnými laureátmi tohto ocenenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viceprimátorka Mgr. Slávka Vojčeková blahoželá žiačke Bianke Baranovej  
zo SZŠ.                                                                  ooooo   Foto: V. Michalčík 

 
V závere uvádzame tohoročných ocenených žiakov JUVENALIS 

2013. 
 

Základná škola: Katarína Cibuľková, Tatiana Hnatová, Sabína 
Bališčáková, Gregor Janovič, Jozef Jacák, Eva Kollarová, Adam 
Gazdič, František Pavúk. 
 
Súkromná základná škola: Ivana Koreňová, Emma Baranová, 
Patrícia Vašková, Bianka Baranová. 
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Gymnázium: Patrik Jankuv, Lívia Baranová, Ján Rubis, Eva 
Chalupková, Jakub Horvat. 
     
Základná umelecká škola: Jakub Kniš, Kristína Daňková, Jozef 
Kovaľčík, Daniel Kovaľčík, Marcel Daňko, Martin Vavrek, Školský 
orchester ZUŠ, Lenka Michliková, Filip Félix Vertaľ, Michaela 
Strončeková, Katarína Cinová, Dávid Kozák. 
 
Súkromná stredná odborná škola: Tomáš Jadlovský, Dominika 
Hanková, Patrik Vachaľ, Marek Sukovský. 
 
Spojená škola: Marcela Peštová. 

 
Centrum voľného času: Beáta Vojteková, Andrej Mikula, Viktor 
Cviklík, Tomáš Pališin, Kristína Fečová, Damián Vasiľ. 
 
Miestny spolok SČK: Daniela Macaková, Štefan Galík, Peter 
Šťastný, Štefan Pacák, Tobiáš Pacák, Brian Maťaš, Daniela 
Žultáková, Janka Žultáková, Lucia Štefaniová, Eva Kočišová, Jana 
Oravcová. 

                                                                ooooo   Anna  Mitaľová 
 
 
 
 
 
 
Začiatkom júna sa v Giraltovciach uskutočnil prvý ročník 

súťažnej výstavy a ochutnávky ovocných destilátov.   
Podujatie organizovalo mesto 

v spolupráci s Liehovarom na pestovateľ-
ské pálenie ovocia LECHMANN, s.r.o, 
Združením páleníc na pestovateľské 
pálenie ovocia na Slovensku a 
Súkromnou strednou odbornou školou. 
„Akciu robí pán doktor Lechman, 
podpredseda Združenia slovenských 
páleníc. Má svoju pálenicu, je to jeho 
koníček. Ten nápad je, myslím si,  veľmi 
dobrý z toho dôvodu, že tieto aktivity sa 
robia hlavne na západnom Slovensku, 
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trochu aj na strednom. Dá sa povedať, že už majú dlhoročnú tradíciu.  
V Prešovskom kraji bola akcia robená prvýkrát a dokonca priamo 
u nás,“ priblížil ešte pred súťažou primátor Ján Rubis. Zaujímali 
sme sa, prečo organizovali ochutnávku práve v Giraltovciach. „Je to 
preto, lebo      na východe Slovenska sa takáto akcia ešte nikdy 
neuskutočnila. A keďže už 12 rokov vediem Združenie páleníc na 
Slovensku, ktoré som zakladal a takýchto akcií sa zúčastňujem na 
Záhorí, rozhodol som sa, že konečne to presadíme aj tu,“ prezradil 
Pavel Lechman z organizačného výboru. Súťaže sa zúčastnili 
pestovatelia, ktorí mali destiláty, vyrobené v pestovateľských 
páleniciach. Najprv poslali         do súťaže svoje vzorky a najlepších 
ovocinárov vybrala degustačná komisia. Účastníci zo 43 miest 
predložili takmer 266 vzoriek. Destiláty vyhodnotili na výstave, 
ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry za účasti členov Rádu rytierov 
destilátov na Slovensku. Zvíťazili najlepšie ovocné destiláty 
spomedzi slivovíc, jablkovíc či hruškovíc. Ocenenie získal aj 
veterinár Martin Končár. Jablkové brandy s  52-percentným 
obsahom alkoholu považuje za svoj prvý väčší úspech 
v ovocinárstve, v ktorom našiel  nové hobby. „Ocenenie je pre mňa 
povzbudzujúce. Nejde o výhru, ale o to, že človek chce niečo 
dosiahnuť,“ prezradil. Súčasťou podujatia bola ochutnávka. 
O občerstvenie a obsluhu sa postarali žiaci Súkromnej strednej 
odbornej školy a o spestrenie programu hudobná skupina Atlantic. 

ooooo   mš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizátor Pavel Lechman  oceňuje najlepších ovocinároch. 
                                                    ooooo     Foto: M. Osifová 
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Na pôde nášho mesta vyrástla kvalitná folklórna skupina 

a podľa mnohých by sme na ňu mali byť právom hrdí. Jej 
členovia krstili koncom mája debutový album  - Všetci spievajú 
a tancujú - s 19-timi piesňami. Reč je o cimbalovej hudbe 
Primáš. 

Krst prvého CD  prebiehal podľa predstáv členov cimbalovky. 
Zabaviť ich prišiel Jožko Jožka a podporiť okrem iných aj vedúci 
bardejovského hudobného vidavateľstva Videorohaľ. Nazval ich 
skvelými ľuďmi aj muzikantmi a zaželal mladému zoskupeniu 
zdravie, šťastie, elán, silu, muzikálnosť a hudobné úspechy. 
„Tomuto CD-čku by som zaželal, aby piesne, ktoré sú na ňom, sa 
pripäli do našich sŕdc, robili nám radosť a spokojnosť,“ zaželal 
Vladimír Rohaľ.  

Úlohy krstného otca sa však ujal niekto iný, kto im je blízky 
a koho poznajú dlhší čas. „Veľmi pekne ďakujeme pánu Rohaľovi 
a rada by som pozvala na pódium človeka, ktorý nás v podstate 
vychoval muzikantsky, ktorý nám dal predsavzatia do budúcna a 
ktorý nás sem-tam aj sekíroval, keď bolo treba,“ vyslovila sa Majka 
Štefániková a na pódium k nim prizvala ďalšieho pána. Bol ním 
riaditeľ giraltovskej ZUŠ-ky Peter Zajac. Cimbalovku ocenil 
a vyzdvihol kvality jednotlivých členov. „Títo piati ľudia – Barbora, 
Maja, Dávid, Aďo a Lukáš - vyštudovali ZUŠ-ku, získali dobrý vzťah 
k hudbe a rozhodli sa jej venovať. Spojili sa a vytvorili výbornú 
hudbu Primáš. Ja sa tomu veľmi teším, pretože štyria z nich sú žiaci 
našej giraltovskej ZUŠ, traja dokonca boli určitú dobu aj moji žiaci 
a možno preto mi bolo prisúdené, že som dostal funkciu byť krstným 
otcom ich prvého CD,“ prezradil o nich. Vyjadril presvedčenie, že 
slovenský folklór patrí k najlepším na svete a že naše zvyky, piesne 
a tance sú najväčším prínosom pre Slovensko a preto si ich musíme 
chrániť. „Milí muzikanti, primášisti, prajem vám, aby sa vám stále 
darilo a aby ste robili radosť všetkým okolo seba. Milé CD, prajem ti, 
aby si rýchlo našlo  veľmi veľa poslucháčov, aby si zaujalo pevné 
miesto nielen v duši, ale aj v srdciach. A želám ti ešte jedno -  byť 
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jedináčikom nie je jednoduché a preto ti prajem strašne veľa nových 
súrodencov, nových CD-čiek,“ zaprial v závere pri krste. Mesto je        
na mladých hudobníkov hrdé aj podľa slov primátora mesta Jána 
Rubisa.                                                                         ooooo  Mš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bývalý učiteľ niektorých z členov cimbalovky – Peter Zajac – sa stal krstným 
otcom.                                                                                         Foto: L. Lukáč  

 
 
 
 

 
 

 
Z dostupných materiálov  o vývoji a formovaní školstva v našom 

meste som čerpala informácie, ktoré som v takejto podobe podala 
súčasným aj bývalým učiteľom na stretnutí k tomuto výročiu. 
V plnom znení ich ponúkam aj čitateľom Spravodajcu. Veď školy 
a školstvo, to sa týka všetkých. 

Aby sme s úctou a vážnosťou mohli vzdať hold 50-ročnej 
jubilantke – našej škole, musíme s rovnakou úctou a poďakovaním 
zaspomínať aj na tých, ktorí stáli pri zrode a formovaní školstva 
v našom meste, musíme sa teda vrátiť do minulosti. Je prirodzené, 
že je už stále menej žijúcich pamätníkov, ale buďme vďační tým, 
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ktorí nám zanechali svoje spomienky v písomnej forme. Dovolím si 
preto čerpať zo spomienok  Jána Ličáka a  Pavla Semančíka  
(v Giraltovciach pôsobil od roku 1949), významných osobností 
nášho učiteľského kolektívu. Prispeli nimi, podobne ako aj mnohí 
ďalší, do  Spravodajcu, konkrétne do rubriky Žili medzi nami, ktorú 
som v roku 2000 zabezpečovala. 

Ján Ličák sa v nich vracia do vojnového roku 1943, do obdobia 
Slovenského štátu, ako učiteľ a športovec, aktívny futbalista 
a organizátor športového života, ktorý v tejto činnosti pokračoval aj 
v Giraltovciach od roku 1946 ako učiteľ na meštianskej škole 
/bývalý kaštieľ/. Jeho údaje sú presné a konkrétne, s menami 
športovcov, ich úspechov v súťažiach, uvádzajú mená giraltovských 
rodín zanietených pre šport, aj mená žiakov a kolegov. Spomína      
na vtedajšieho riaditeľa školy  Vladimíra Janotku, ktorému vďačí   
za dosiahnuté osobné úspechy. S veľkou vďakou však spomína          
na nestora učiteľov vtedajšieho giraltovského okresu – Karibáčiho. 
/Najstarší Karol Sereday, zakladateľ učiteľskej dynastie 
Seredayovcov. V Giraltovciach v súčastnosti žije pani Klára 
Gamčíková – Seredayová./ 

V päťdesiatych rokoch zanikli meštianske  a boli novozriadené 
deväťročné – neskôr osemročné školy. Do nich nastupovala mladá 
generácia učiteľov, nastal celkový kultúrny a spoločenský rozmach 
miest a obcí. Skvalitnenie kultúrnej úrovne v samotných 
Giraltovciach nastalo po roku 1953 založením Jedenásťročnej 
strednej školy /JSS/. A J. Ličák znova uvádza mená učiteľov, 
absolventov JSŠ, ich ďalšie vzdelávanie a potešenie, že mnohí ostali 
pracovať tu v meste. Prvými abiturientmi sa stali žiaci, končiaci 
v školskom roku 1955/1956. 

Rok 1955 je významný aj pre nášho kolegu  Jozefa Štrusa, ktorý 
v tomto roku prišiel do Giraltoviec. Dnes je tu prítomný a my ho 
srdečne pozdravujeme. V závere spomienok J. Ličák pozdravuje 
a ďakuje:  „Chcem sa poďakovať všetkým občanom Giraltoviec        
za prejav kultúrneho spolunažívania, znášanlivosti a spoločenského 
taktu v každodennom živote počas pôsobenia v Giraltovciach. Prežil 
som medzi Vami krásne roky mladosti a za Vašej pomoci aj 
tvorivého života. Som Vám za všetko povďačný.“ Takéto a podobné 
vyznania zazneli v spomienkach všetkých oslovených v rubrike Žili 
medzi nami. 

Svoju novú kapitolu však začala Základná škola v Giraltovciach 
písať pred 50-mi rokmi. Vtedy, 1.septembra 1962, otvorila           
pre svojich žiakov brány novej školy, resp. dvoch pavilónov A a B, 
odložiac na neskoršie otvorenie ďalších troch pavilónov – telocvične, 
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školskej jedálne a budovy školských dielní, neskôr asanovanej            
pre zosuv pôdy. Poďakovanie by si zaslúžili všetci vtedajší 
pracovníci  školy, učitelia a správni zamestnanci, všetci tí, ktorí sa 
podieľali na vybavení učební, kabinetov, školských dielní a vôbec 
nových priestorov, ale rovnako sa pričinili o skrášlenie a zveľadenie 
okolia školy,  jeho vyplnenie živou prírodou. O toto sa postarali         
na dlhé roky páni Jozef Straňak a  Ján Eliaš výsadbou okrasných 
a ovocných stromov, kríkov a kvetov. Kým ale nastal rok 1962, 
vyučovalo sa na rôznych miestach v meste, v rôznych zariadeniach, 
jednak z kapacitných dôvodov, ale neskôr pri havarijných stavoch 
hlavných pavilónov a ich rekonštrukcii. Tu už môžem využiť vlastné 
skúsenosti, pretože moja učiteľská dráha sa začala  v roku 1960 
a trvala takmer 40 rokov, už ale nie v okrese  Giraltovce, ale práve 
od tohto roku v okrese Bardejov. Riaditeľom školy v tom čase bol  
Michal Pavlišin a jeho zástupcom  Pavol Semančík. Pamätám si ich 
prísne a dôsledné vedenie učiteľov, žiakov i pracovníkov, ich 
nekompromisné vyžadovanie plnenia si pracovných povinností. 
Patrila nám prízemná, najstaršia budova terajšej Súkromnej 
strednej odbornej školy so skromným vybavením, bez ústredného 
kúrenia a sociálnych zariadení, s najzákladnejšími pomôckami -
Šlabikármi, zošitmi a tabuľou. Predstavme si len dve triedy prvákov 
po 30 žiakov, ale prechádzalo sa cez jednu z nich do ďalšej. Pretože 
okná boli veľmi nízko, dalo sa cez ne dostať von skôr, než dvermi. 
A to prváci potrebovali často. V areáli školy bola veľká záhrada aj  
so živým inventárom a s plochou na založenie zeleninovej záhrady 
pre každú triedu. 

Na obedy a do ŠD sme sa presúvali do budovy terajšieho 
gymnázia, kde boli ďalšie triedy. A školská družina? Vlastne jej 
začiatky. Asi pol roka bola aj mojím pracoviskom v suteréne 
terajšieho gymnázia, kde bola vtedy kuchyňa s jedálňou. Družinu 
navštevovali iba niekoľkí žiaci. V čase obeda sme hľadali útočisko, 
kde sa dalo a tiež podľa počasia. Výhody tejto lokality boli blízky 
park, futbalové ihrisko a cesta na Serpentíny. 

V roku 1961/62 došlo k premenovaniu JSŠ na Strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu /SVŠ/ a spolu so ZDŠ bola                 
pod vedením riaditeľa  Pavla Semančíka do roku 1970. Vzdelávalo 
sa tu takmer 1000 žiakov. Aj keď k 1.9.1971 vznikli prvé triedy 
gymnázia, fungovali stále spolu so ZŠ pod spoločným riaditeľstvom, 
tentoraz už Juraja Mackulína. K 1.septembru 1974 sa gymnázium 
osamostatnilo a presťahovalo sa z priestorov ZDŠ do svojej  terajšej 
budovy. Riaditeľom školy sa stal  Michal Škurla, ktorý predtým 
pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa. Do vedenia ZŠ sa na dlhých 
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25 rokov dostal bývalý zástupca a teraz riaditeľ základnej školy pán 
Juraj Mackulín. Vo funkcii zástupcov riaditeľa sa vystriedali viacerí 
- Juraj Čorej, Klára Gamčíková,  Ernest Študij,  Soňa Moravčíková,  
Jozef Novák a Vasiľ Hudák. Učiteľ voľakedy nebol „iba“ učiteľom 
spätým len so školou, ale akosi prirodzene zrástol s našim mestom, 
celkovým jeho dianím, splynul s ľuďmi v ňom a ich životmi. Napriek 
veľkým vekovým rozdielom začínajúcich učiteľov - ale  s výraznými 
učiteľskými osobnosťami - sme tvorili silný kolektív, ktorý bolo cítiť 
vo všetkých oblastiach života v meste. Patrili sme už do okresu 
Bardejov a rivalita medzi školami bola veľká, súťažilo sa v rôznych 
oblastiach školských činností a naša škola patrila  vždy medzi 
silných konkurentov s vynikajúcimi výsledkami. 

Silnou stránkou našich učiteľov bol podiel aj na kultúrnej 
činnosti v meste. Medzeru v nej sme vypĺňali nácvikom divadelných 
predstavení, večerov poézie, zmesou estrádnych vystúpení. Centrom 
tejto činnosti bola Osvetová beseda s dnes už neexistujúcou 
kinosálou (budova už dnes patrí Súkromnej základnej škole). 
Propagátormi a organizátormi v tejto oblasti boli Karol Sereday, 
manželia Potašovci, pán Tarcala, riaditeľ Osvety  Ján Tchurík 
a ďalší. Pri spomienke na týchto ľudí si dovolím byť trochu osobná. 
Učiť a žiť s ľuďmi, akými boli už spomínaní pán Pavlišin, manželia 
Semančíkovci, Ličakovci, Potašovci, Seredayovci, Hlibokí, Čorejovci 
a mnohí ďalší, bolo pre mňa cťou a šťastím. 

Pani Eleonóra Seredayová – toto meno bolo zárukou kvality  
práce v prípravnom ročníku, ktorému sa venovala. A ja som sa pri 
nej učila učiť. V jednej z rozhlasových besied zaznelo: „Učiteľ sa síce 
stane učiteľom, ale nie pedagógom.“ Uviedla som termín – prípravný 
ročník, nie prvý. Dva a pol mesiaca trvalo práve to prípravné 
obdobie, potrebné na ďalšiu prácu so šlabikárom. Dnes ho deti 
absolvujú v MŠ a do 1.ročníka prídu už „pripravené“. Až oveľa 
neskôr som si uvedomila odvahu moju aj vedenia školy, keď ma ako 
úplne začínajúcu učiteľku dali práve do prípravného ročníka. Vtedy 
to bol totiž náročný a dôležitý post. A ja som sa práve tomu 
prípravnému -  a neskôr už 1.ročníku upísala na dlhé roky. 

Maxim Gorkij: „Komu je práca radosťou, pre toho je život 
šťastím.“ Ja priznávam aj dnes, že som svoju prácu milovala. Nedá 
sa nespomenúť aj našich správnych zamestnancov, ktorí sa 
podieľali svojou prácou na rôznych úsekoch na zabezpečovaní 
plynulého chodu školy. Nikdy nestáli na periférii záujmu, ale boli 
súčasťou celého kolektívu. Spomeniem len dve legendy, deda 
Daniščaka s prirodzenou úctou a autoritou u študentov, žiakov aj 
učiteľov a tetku Novákovú, živú kronika giraltovských škôl, ktorá 
prežila všetky zmeny spoločenské i školské, ale ostala rovnaká.  
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Čas plynul, menili sa učitelia i žiaci, žiakov pribúdalo, priestory 
nestačili a tak nastúpilo vyučovanie na zmeny. Ušetrení od neho 
boli iba prváci. Nebolo to jednoduché hlavne v zimných mesiacoch, 
vyučovanie sa končilo za tmy, bolo potrebné bezpečne dopraviť 
k autobusom cezpoľných žiakov, ale aj domácich.  

Prišiel rok 1989 a s ním úplná výmena vedenia školy. Na krátky 
čas bol vo funkcii riaditeľa  Jozef Štrus, vo funkcii jeho zástupcu  sa 
striedali  Dušan Evin,  Milan Maťaš,  Alžbeta Škurlová,  Ružena 
Polohová,  Mária Štefaníková, (súčasná zástupkyňa riaditeľa školy). 
Neskôr do funkcie riaditeľa školy nastúpil Ján Čižek. Budovy školy 
postupne poznačil zub času, zlyhávala statika, nefungovalo kúrenie. 
Škola sa dočasne presunula do vypožičaných priestorov v meste a 
na rad postupne prišla aj rekonštrukcia pavilónu A. Pobyt deti 
v jeho priestoroch bol nebezpečný. Tak sme dvakrát využili priestory 
Domu kultúry, čo bolo náročné pre malých žiakov, najmä vo vyšších 
poschodiach (súčasne tu vyučovala aj ZUŠ). Môžem však uviesť 
pozitíva: učiť druhákov na prízemí, zvoniť si spiežovcami - a to 
podľa potreby, za oknom mať za suseda storočný dub (pod jeho 
korunou sme strávili nejednu vyučovaciu hodinu), blízko park, 
slúžiaci ako trieda i kabinet, prežiť v ňom štyri ročné obdobia, 
amfiteáter, v ňom nezabudnuteľné otvorenie šk. roku a rovnako aj 
jeho záver... na to sa nezabúda. Ďalšie záhradné priestory boli síce 
v najbližšej, ale najmenej vyhovujúcej budove, patriacej Jednote – 
teraz Ludus. Najvzdialenejšími boli zasa triedy v terajšej Špeciálnej 
škole, zároveň najnevhodnejšie z hľadiska bezpečnosti detí.  

K 45. výročiu ste si mohli v Spravodajcovi z pera p. Škurlovej 
prečítať bilanciu všetkého, čo sa za  posledné roky za vedenia školy 
p. Jánom Čižekom urobilo. Kotolňu na tuhé palivo nahradilo 
plynové kúrenie, prebehla rekonštrukcia pavilónu A,   boli 
vymenené  okná na pavilóne B, upravené vnútorné priestory (najmä 
toalety), vynovená  jedna z tried 9. ročníka (a nasledovať mali 
ďalšie), slávnostne otvorila priestory vynovená telocvičňa (aj 
rozšírením priestorov). V prostredí, kde žije okolo 700 ľudí, treba 
riešiť  denne nejaké problémy. Ekonomiku školy zvlášť zaťažovala 
osobitná prevádzka pavilónu C /CVČ/, kde mala ZŠ 7 tried I. 
stupňa, ktorých spotreba bola neúmerne vysoká. Uvažovalo sa 
viackrát o prístavbe školy či dokonca o výstavbe novej v úplne iných 
lokalitách mesta. Šťastným rozhodnutím bolo vybudovanie nového 
pavilónu v areáli školy a  prispôsobenie všetkých ostatných stavieb 
a zariadení do podoby, akú môžete vidieť teraz, v čase 50. výročia 
existencie ZŠ. Výstavba prebehla ešte za „riaditeľovania“  Jána 
Čižeka, uvedenie do činnosti však už bolo na novom vedení školy          
s riaditeľom  Petrom Kimák-Fejkom. 
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V závere by som kolegyniam a kolegom popriala, aby našli 
potešenie vo svojej práci a aby ich spolunažívanie bolo hodné 
pekných spomienok.                          ooooo   Margita  Gazdičová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archívny záber kolektívu učiteľov s vtedajším riaditeľom Jurajom Mackulínom 
(prvý zľava).                    Foto: archív 

 
 
 
 
 
  
 
Polstoročie,  50 rokov života,  významný životný medzník, 

ktorý núti mnohých oslávencov rekapitulovať či obzrieť sa 
spiatky. A ani v tomto prípade to nebolo iné. I keď jubilujúcou 
dámou sa pri tejto príležitosti stala Základná škola 
v Giraltovciach, ktorá už 50 rokov vo svojich priestoroch 
každoročne víta nových žiakov,  bažiacich po vedomostiach 
i poznaní. Naša základná škola sa stala už tradične v tomto 
meste i v jej blízkom okolí mostom, spájaným s úspešným 
životom. O tomto prívlastku by isto najviac vedeli hovoriť tí, ktorí 
boli jej žiakmi, ale i tí, pre ktorých sa Základná škola      v 
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Giraltovciach na istý čas stala druhým domovom. A teda 
nemožno zabudnúť na nikoho z nich. I keď mnohé veci 
nadobudli v našej škole v súčasností nový rozmer, predsa každý 
žiak, učiteľ, či zamestnanec v nej nechal niečo, čo zostáva 
hlboko ukryté v samotnej atmosfére školy. A práve to bol jeden 
z dôvodov oslavy našej jubilujúcej základnej školy. Zastaviť sa 
a možno i s troškou nostalgie pospomínať... 5. jún bol dňom, 
keď sa akoby u nás zastavil čas. Brány školy sa otvorili pre 
všetkých pozvaných hostí, medzi ktorých okrem iných patrili 
jej bývalí zamestnanci. Oslavy  boli vyvrcholením 50-ročnej práce 
zamestnancov i výsledkov jej žiakov. preto i pripravený program 
núkal hosťom bohatý spoločenský i kultúrny zážitok. O tom, že 
škola žije zmenami, sa mohli presvedčiť mnohí hostia. Po 
prehliadke areálu školy nasledovala fotografická výstava 
s názvom Škola včera a dnes, ktorá odkrývala zaujímavé 
a nevšedné momenty jubilujúcej oslávenkyne. Veľmi pôsobivé 
boli staré fotografie z čias družobných stretnutí, lyžiarskych 
výcvikov, spartakiád, olympiád či výletov. Zaujímavé obrázkové 
momenty u mnohých divákov vyvolali úsmev na tvári, ba i 
prekvapenie. Po otvorení fotografickej výstavy nasledoval bohatý 
program v Dome kultúry. Milým a priateľským slovom sa 
k prítomným hosťom počas celého programu moderovaním 
prihováral  riaditeľ Peter Kimák – Fejko. Prítomných čakal 
skutočne nápaditý program. Už samotne inšpirujúcim bol krátky 
filmový zostrih o jednotlivých zložkách školy i jej víziách, ktoré 
nakrútil a zostavil bývalý žiak ZŠ  Michal Kočis. Cestou reflexie 
sme sa vybrali prostredníctvom rozprávania Alžbety Škurlovej, 
ktorá zachytila nielen samotnú dušu žiaka, učiteľa, ale i dušu 
samotnej školy. Po historických stopách ZŠ mohli prítomní 
hostia vykročiť najmä vďaka spomienkam Margity Gazdičovej, 
prostredníctvom jej rozprávania sa mnohé zážitky stali natoľko 
živé, že nám sprítomnili mnohých učiteľov či riaditeľov, 
pôsobiacich na našej škole. Po reflexívnych spomienkach 
nasledoval kultúrny program, ktorí pripravili učitelia spoločne so 
svojimi žiakmi. Ako prví sa predstavili vtipnou scénkou žiaci 
špeciálnych tried ZŠ, ktorí  svojským spôsobom zachytili 
putovanie Janíčka a Marienky po lese.          Po nich vystupovali 
žiaci prvého stupňa, ktorí sa predstavili prítomným originálnou 
a nápaditou dramatizáciou o škole, medzi ktoré sa objavili 
svojský Adam v škole nesedel, Snehulienka, Líštičky,...  
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Žiaci sa prítomným predstavili nielen ako výborní speváci, 

tanečníci, ale i herci medzi krásnymi a nápaditými kulisami. Ako 
tretí v poradí vystupovali žiaci druhého stupňa, predviedli sa ako 
skvelí recitátori a ozrejmili prítomným významné literárne a 
historické medzníky. Prednes náročných textov od Rúfusa, 
Hviezdoslava či štúrovcov si vyžadoval pozorného poslucháča. Celý 
umelecký dojem umocnil originálny hudobný podklad žiakov. Po 
vystúpení druhého stupňa  krv v žilách hostí rozprúdil rómsky 
tanec žiačok piateho a šiesteho ročníka. Počas celého programu  si 
prítomní mohli vychutnávať hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ, ktorí 
sa predviedli nielen ako skvelí speváci, ale i znalci výbornej hudby. 
Po bohatom kultúrnom programe nasledovalo oceňovanie 
jednotlivých pozvaných hostí riaditeľom školy, ktorý ďakoval 
oceneným za pomoc, odborné rady, pochopenie i spolupatričnosť, 
ktorú neraz prejavili voči našej škole.  

Oslavy  zachytávali bohaté výsledky práce, ktoré boli dosiahnuté 
počas jej polstoročnej existencie, ale zároveň dodali energiu, silu 
i tvorivé nápady do ďalšej práce. A tak dúfajme, že každé 
nasledujúce výročie bude ozrejmovať vynikajúce výsledky žiakov, 
učiteľov, ale i kreatívne nápady ľudí, ktorým nie je ľahostajná naša 
Základná škola v Giraltovciach. A za všetkých veríme, že i naďalej si 
ponecháme vizitku výbornej inštitúcie, ktorej prvotnou úlohou sú  
vzdelávanie a výchova mladej generácie. 

                           ooooo   Tatiana Majerová 
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Živé spomienky v podaní pani Gazdičovej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primátor mesta preberá ocenenie z rúk riaditeľa školy P. Kimák-Fejka. 
                                    ooooo   Foto: D.Media,s.r.o. Štefan Ďuráš 
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ZO ŠPORTOVÉHO DŇA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA 
V GIRALTOVCIACH 

Na štadióne v Giraltovciach zorganizovala Jednota dôchodcov 
Slovenska tradičný ŠPORTOVÝ DEŇ.  Jej členovia sa stretli  17. 
júna tohto roku, objednali si krásny, jasný horúci letný deň 
a strávili ho športovaním a družnou zábavou. Počas otvorenia akcie, 
ktorého sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Rubis, sa prítomným 
členom giraltovskej Jednoty dôchodcov Slovenska prihovorila jej 
predsedníčka Mária Osifová.  Privítala prítomných účastníkov 
podujatia, hovorila o akciách, ktoré organizácia v poslednom období 
pripravila a zrealizovala a pripomenula, že začiatkom jesene sa 
uskutoční každoročný rekondičný pobyt pre záujemcov z radov 
dôchodcov. Ten tohoročný bude v Bardejovských kúpeľoch. 
Nezabudla pripomenúť aj významné spoločenské a politické 
udalosti, z ktorých zdôraznila jesenné voľby do orgánov Prešovského 
samosprávneho kraja, kde by sme mohli mať aj zástupcu nášho 
giraltovského regiónu. Preto je dôležité, aby sa volieb zúčastnilo čo 
najviac voličov z Giraltoviec a okolia. 

A potom to začalo. Väčšina prítomných členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska (JDS) sa zapojila do športovo – branných 
súťaží a podľa svojich telesných a zdravotných možností ukázala, že 
aj v seniorskom veku dokáže ešte športovať a merať si sily             
so svojimi súpermi. A aby športové súperenie malo správnu 
atmosféru, preberali najúspešnejší súťažiaci v jednotlivých 
športových a branných disciplínach nakoniec malé odmeny 
a diplomy. Mimochodom, diplomy už niekoľko rokov veľmi pekne 
vypisuje členka výboru organizácie Mária Paľová, ktorej aj týmto 
vzdávame vďaku za túto činnosť. 

Aj keď hlavným cieľom nebolo víťaziť, ale zúčastniť sa 
športovania, nedá nám, aby sme nespomenuli víťazov jednotlivých 
súťažných disciplín. Za hod šípkami do terča si palmu víťazstva, 
vecnú odmenu a diplom odniesla Helena Majerová, loptu do bránky 
najlepšie kopala a najviac gólov vsietila Margita Maťašová 
a loptičkou do koša najlepšie triafala Irena Vasilišinová. V hode 
športovým granátom sa vyznamenal Štefan Koreň a vzduchovkou 
na terčové figúry najviac presných zásahov dosiahol Ján Roguľa. 
Bonusovou disciplínou bol hod „váľkom na cesto“, ktorý nahradilo 
poleno. Najďalej ho hodila  a tým v tejto disciplíne zvíťazila Alena 
Kmecová. 
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Vyšportovaní dôchodcovia sa po skončení súťaží posilnili 
pripraveným chutným gulášom a občerstvením. Akcia pokračovala 
posedením, družnou zábavou a spevom pri harmonike „topľanského 
parobka“ Andreja Majera. K dobrej nálade prispeli aj domáce 
koláče, upečené niektorými zo šikovných gazdiniek z radov 
prítomných členiek JDS.  

Organizátori pripravili aj „opekáčku“ slaninky a iných údenín 
a dobrôt, no pre veľmi horúce počasie sa nakoniec dohodli, že 
opekanie a hostinu si urobia individuálne doma. 

Ku zdarnému úspechu tejto niekoľko rokov organizovanej akcie 
prispeli organizátori na čele s Máriou Osifovou, členkami a členmi  
výboru JDS Gazdičovou, Paľovou, Hlibokým a Roguľom. Musíme 
spomenúť aj ostatné členky, ktoré zabezpečovali obsluhovanie 
prítomných a podieľali sa na rozhodovaní športových disciplín, 
umývali  poháre, riady, pripravovali kávu a iné občerstvenie a boli 
to členky  Džalaiová, Kmecová, Pantlikašová, Vašková, Paľová a iné. 

Ako už tradične aj tohoročný športový deň giraltovských 
dôchodcov ukázal, že aj ľudia vo vyššom veku dokážu zmysluplne 
naplniť dni svojej seniorskej etapy života a ukázať aj mladším, že 
v dnešnom uponáhľanom čase sa dá aj príjemne stráviť niekoľko 
pekných chvíľ.                           ooooo   PhDr. František   Džalai 
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Kultúrne leto sa začalo. V rámci neho nás 

navštívil palestínsky súbor Dallál, ktorý očaril svojím pôvabom.  
Prispel k tomu aj náš Topľan. 

Z Betlehema k nám prišli koncom júna členovia súboru Dallál, 
aby nás pozdravili a predviedli svoje umenie, tradície a kultúru. 
Ukázali to najlepšie, čo vedia a očarili giraltovské publikum. 
Zapôsobili svojím tancom, spevom, ale aj temperamentom. 
Vystupovali striedavo s naším súborom Topľan, ktorý sa tiež pričinil 
o skvelú atmosféru v hľadisku a spoločne vytvorili krásne 
predstavenie, nazvané Z Betlehema do Giraltoviec. Poďakovanie          
za organizáciu patrí mestu, ale aj Miluške Kurčovej, ktorá sa počas 
štúdia spoznala s vedúcim kultúry a mládeže Luayom Zaoolom. 
Potvrdil to aj pán primátor Ján Rubis. „Pán Luay bol predseda 
arabských študentov na UPJŠ v Košiciach. Pozná už trošku aj 
slovenskú kultúru.“ Pán Luay sa vyjadril, že si cení možnosť prísť 
a priblížil nám význam ich dediny. Ťažkú situáciu v ich krajine          
cez spev a tance, symbolizujúce smrť nevinných, opísal Sameh 
Shahin. Prezradil, že vo väzení je vyše 137 detí do desať rokov. 
Podujatie moderovala vedúca odboru kultúry Mária Osifová.             
Po podujatí čakala oba súbory spoločná večera  a hneď na druhý 
deň priateľom z Betlehema spríjemnil pobyt výlet do Bardejovských 
kúpeľov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vedúci kultúry a mládeže Luay Zaool (prvý zprava) spolu s trénerom súboru 
S. Shahin.                                                                     
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Palestínsky ľudový folklór-
ny súbor Dallál založila 
skupina palestínskej mlá-

deže v meste Betlehem v roku 1993, na Ministerstve kultúry ho 
zaregistrovali o sedem rokov neskôr. V súčasnosti má 40 
tanečníkov. Jeho členovia sa stávajú čoraz populárnejšími 
a umelecky sa rozvíjajú. Pravidelne sa zúčastňujú palestínskych 
folklórnych predstavení, festivalov, v roku 2011 súbor zaujal               
na festivale Marmara v Turecku, kde získal prvé ocenenie. 
V rovnakom čase zaujali aj na festivale Košice fest. Šíria svoju 
kultúru, zameriavajú sa na udržiavanie tradícií a zachovanie 
identity svojho folklóru. Ich piesne a tance odzrkadľujú dennodenný 
život obyvateľov Palestíny a  vzťah človeka k pôde. Ich folklórny 
tanec je známy pod názvom Dabka, rovnako, ako v susedných 
arabských štátoch. Tanec Al-dabka sa tancuje na svadbách a pri 
rôznych spoločenských či vlasteneckých príležitostiach. Využíva 
krokové variácie doplnené pohybmi rúk. Väčšinou  tancujú muži a 
ženy spoločne spájaním rúk alebo oproti sebe.  Súčasťou ich hudby 
sú dychové nástroje, doplnené bubnami (tympany) či gajdy. Okrem 
palestínskej muziky vyžívajú hudbu z Krajín Alšámu, Sýrie, 
Libanonu a Jordánska. Nosia tradičné odevy, ktoré sú typické 
rôznorodosťou, sú iné v každej oblasti. Palestínske ženy v minulosti 
šili šaty a ozdobovali ich na rôzne príležitosti. Motívom sú často 
láska a dvorenie sa milovanému človeku. Sú im blízke aj sociálne 
a vlastenecké témy. 

 
 
 
Betlehem je dedina známa na celom svete hlavne narodením 

Ježiša Krista pred vyše dvetisíc rokmi. Leží len desať kilometrov 
južne od Jeruzalema. V preklade znamená „dom chleba“, čo je 
miesto, obklopené lánmi pšenice a obrobenou pôdou. Pod kontrolu 
palestínskej samosprávy prešla obec v roku 1995. Dnešný Betlehem 
je arabský obklopený mestami Beit Džala zo západu a Beit Sahur 
na východe. Palestínsku spoločnosť ovplyvnila arabská kultúra. 
Palestínske kultúrne dedičstvo je nažive v Izraeli. K tradičným 
jedlám Palestínčanov patria chlieb, ryža, cestoviny, syr, omáčky, 
polievky, dezerty z orieškov a medu. Známe sú aj ich rastliny 
a korenia. Hlavným náboženstvom je Islam, väčšinu obyvateľstva 
teda tvoria moslimovia, ktorí nekonzumujú alkohol a nejedia 
bravčové mäso. Kresťania predstavujú len dve percentá z celkového 
obyvateľstva. Mnohí sa sťahujú preč kvôli politickým či 
náboženským tlakom.                                                  ooooo   mš 
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Tancami zobrazujú dennodenný život z Palestíny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločná fotografia súborov Topľan a Dallál 
 
 

FS Topľan a súbor Dallál                                        Foto: L. Lukáč, J. Novák 
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Kričí vrabec na streche, 
prvý, druhý, tretí, 
že k nám opäť zavítal 
sviatok všetkých detí 
 
To sú slová veselej piesne, ktoré zazneli z úst detí MŠ 

v Giraltovciach a ohlásili, že nadišiel dlho očakávaný sviatok 
všetkých detí - MDD. Už tradične v našej MŠ oslavujeme Deň detí 
celý týždeň  ako Týždeň detskej radosti. Všetky učiteľky pripravili 
pre deti rôzne hry, športové disciplíny, aktivity, prekvapenia, aby to 
bol nezabudnuteľný týždeň, plný tých najkrajších zážitkov, prežitý 
v MŠ. Všetko začalo už v pondelok hľadaním „pokladu“. Pre deti 
sme pripravili rôzne športové hry a disciplíny, ktoré museli 
zvládnuť, aby našli poklad v podobe vlajky svojej triedy. Deti boli 
aktívne a dôsledne pristupovali ku každej disciplíne,  preto hravo 
našli tú svoju vlajku. Športové hry priniesli deťom veľa radosti, 
smiechu a zábavy. Druhý deň deti predviedli, aké sú šikovné 
a zručné. Hneď zrána sa s veľkou chuťou a nadšením pustili do 
skladania a zostavovania symbolov triedy v podobe ovocia 
s využitím farebných plastových vrchnákov. Tretí deň patril zábave 
a tancu. Deti spolu so svojimi  učiteľkami si pripravili farebný 
juniáles. Do MŠ prišli vo farebnom oblečení. Celou MŠ znela veselá 
hudba a nohy sa pustili do tanca. Tanečníci sa farebne spájali 
a predvádzali rôzne  kreácie – vytvorili aj veselú tancujúcu farebnú 
stonožku, vláčiky a rôzne podoby tanca. Dobrá nálada pokračovala 
aj nasledujúci deň s názvom Bez servítky, kde deti  deťom spoločne 
s učiteľkami pripravovali rôzne dobroty. Nechýbalo ani pripravené 
menu:  

 
1. prípitok: Colaloca, Shrekov nápoj... 
2. predjedlo: Maškrta pre myšky... 
3. predjedlo: Koleso, koleso, vykolesilo si sa.. 
4. hlavné jedlo: Slimák, slimák vystrč rožky... 
5. dezert: Na čerešniach boli sme... 
6. dezert: Marhuľový labyrint... 
 
Deti sa s veľkou chuťou pustili do maškŕt a pochúťok, ktoré si 

samé pripravili. Posledný deň patril rozprávke, bez ktorej by bol 
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detský svet veľmi chudobný. Predstavenie Kocúr v čižmách vnímali 
deti pozorne a veľmi sa im páčilo, čo prejavili aj silným potleskom. 
Úplnou bodkou Týždňa detskej radosti bolo odovzdanie darčeka 
a maľovanie detských tváričiek podľa ich želania. Najväčšou 
odmenou pre nás učiteľky boli rozžiarené detské očká, radosť v ich 
srdiečkach a veríme, že prežili krásne a nezabudnuteľné chvíle 
v MŠ.  

ooooo   Text: Beáta Miňová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Anna Jurčová 
 
 
 
 
 
Päťčlenná posádka gymnazistov v sprievode svojich učiteľov sa 

v dňoch  9. – 14. júna 2013 opäť zúčastnila výmenného pobytu 
v rámci projektu Comenius.  

Tento raz sme navštívili Litvu. Každý, kto na hodinách geografie 
dáva pozor, vie, že Litva sa nachádza nad Poľskom, čo je teda pekný 
kus cesty, preto sme leteli lietadlom. Traja členovia výpravy leteli  
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po prvýkrát - bol to pre nás veľký zážitok. Docestovali sme v nedeľu 
večer a ocitli  sa v mestečku Joniškiš. Tu sa nachádza škola, ktorá 
bola centrom diania - Joniškiš Agricultural School. V tejto škole je 
možné študovať 8 rôznych zameraní: stavbár, čašník a barman, 
predavač, mechanik, pestovateľ plodín, farmár, počítačový 
špecialista a agropracovník. Výber je skutočne bohatý. Samotná 
budova školy je pomerne veľká, pozostáva z viacerých častí, je 
kvalitne vybavená a má vlastný internát. V samotnom areáli školy 
sa konali takmer všetky naše aktivity - od vytvárania kobercov 
z rôznych materiálov na pieskovisku cez grill párty s partnermi         
z iného projektu až po netradičnú štafetu alebo volejbal v telocvični 
školy. Rozhodne sme sa nenudili. Okrem toho sme mali  príležitosť 
prezrieť si Litvu aj mimo mesta Joniškiš. Videli sme regionálny park 
Žagaré, kopec Krížov a prírodu v okolí jazier počas našej prechádzky 
lesom. Taktiež sme navštívili mesto Šiauliai - štvrté najväčšie mesto 
v Litve s počtom obyvateľov vyše 130 000. Pokiaľ ide o účastníkov 
projektu, najviac sme si rozumeli s Poliakmi, ale milo nás prekvapili 
aj obyvatelia a študenti Litvy, ktorí boli veľmi komunikatívni 
a pohostinní. Táto mobilita nám dala veľa. Spoznali sme mentalitu, 
kultúru a zvyky iných národov.  

Comenius je skvelá možnosť pre nás, mladých ľudí, nielen 
cestovať po svete a spoznávať iné kultúry, ale zdokonaliť sa aj 
v cudzom jazyku, ktorý je mimoriadne dôležitý. Veľmi sa nám 
v Litve páčilo. Netrpezlivo čakáme na ďalšiu príležitosť niekam 
vycestovať. 

ooooo   Samuel Hliboký, sexta, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedna zo spoločných športových                Návšteva basketbalového múzea 
aktivít          

Foto: Ing. I. Meščanová 
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 16. apríla 2013 sa žiačky 8 – ročného štúdia Gymnázia 

v Giraltovciach zúčastnili obvodného kola 47. ročníka biologickej 
olympiády, kategórie E. Všetci účastníci boli úspešnými riešiteľmi. 
Žiačky dosiahli nasledujúce úspechy: 
 

Odbornosť botanika 
1. miesto: Lívia BARANOVÁ (tercia) 

 
Odbornosť zoológia 
1. miesto: Lucia HALEKOVÁ (tercia) 
3.miesto Alexandra KRUPOVÁ (tercia) 
5. miesto Andrea MALIŇÁKOVÁ (tercia)  
 
Víťazky jednotlivých odborností postúpili do krajského kola, 

ktoré prebehlo 14. mája 2013 v CVČ v Prešove. 
Aj v krajskom kole naše žiačky L. BARANOVÁ a L. HALEKOVÁ 

úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj okres Svidník. 
Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami, naviac Lívia Baranová 
obsadila krásne 3. miesto. Záverečné hodnotenie celej súťaže sa 
uskutočnilo na Obvodnom úrade v Prešove, kde naša žiačka Lívia 
Baranová bola ocenená Odborom školstva OÚ Prešov. Žiačky 
pripravovala RNDr. Eva Bogľarská. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úspešná riešiteľka  Lívia Baranová           Úspešné biologičky so svojou  
                                                             učiteľkou        
 
 

RNDr. Eva Bogľarská, Gymnázium Giraltovce 
Foto: Ing. Ingrid Meščanová 
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Posledný mesiac je v školskom roku  určite najkrajším. Každý sa 

lúči na pár mesiacov a teší sa na dovolenku spolu s rodičmi. Ale 
my, ktorí sme sa lúčili s prvým stupňom základnej školy, sme sa 
lúčili navždy. Ostanú nám síce spomienky, ale najradšej by sme 
niektoré chvíle vrátili a nedali im možnosť, aby skončili. 

Takú chvíľu nedávno, 14.6., zažili aj naši štvrtáci v Súkromnej 
ZŠ. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami Tchuríkovou a Andre-
jovskou sa rozhodli stráviť posledné spoločné hodiny nielen               
so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. Práve tých sme teraz vytiahli             
na spoločnú opekačku, spojenú s turistickou prechádzkou...           
a pre žiakov aj s nocou strávenú v škole, kde nikto nie je, iba oni, 
štvrtáci. 

Stretli sme sa už o 17.00 v SZŠ, kde každý z rodičov rozložil 
svojej ratolesti spací vak a iné veci, ktoré potrebovali na ten večer 
a noc. 

Po pripravení lôžok sme sa vybrali na menšiu turistiku do Kotlín, 
konkrétne k chate Kotlinka, ktorá patrí PZ Vtáčnik. 

Touto cestou by som sa chcela poďakovať za ústretovosť 
a možnosť využiť ich naozaj krásne priestory. Ďakujeme! 

Po príchode na vopred určené miesto oddychu si žiaci mohli 
vybrať z niekoľkých možností, niektorí sa pokúšali urobiť prácu, 
ktorá je známa bobrom - stavať priehradu. Ďalší sa len tak 
prechádzali po lese, niežeby hľadali stratený poklad, ale tentokrát 
dali prednosť naháňačke, skrývačke a iným hrám, ktoré sa dajú 
robiť len v skupine. Aj tí, ktorým nechýba odvaha, si prišli na svoje, 
hojdačka, vyhotovená zo starej pneumatiky, lákala aj dospelých, ale 
tí sa do poradovníka bohužiaľ nezmestili. Dvoch prítomných ockov 
sme využili na pozháňanie dostatočného množstva dreva, mamky sa 
postarali o palice a mohla začať opekačka. Chutilo každému!  

Kto už len nemá rád prekvapenia?! 
Deti svojim rodičom prichystali jedno, ale to sa mohlo začať až za 

šera, kedy to naberalo iný rozmer - nasledovala čierna kronika. 
Básničky sedeli ako uliate každému, zasmiali sme sa a poniektorí 
možno aj zamysleli, no jedno je isté, smiech bolo počuť naďaleko od 
Kotlín. 

Už za tmy sme prichádzali na asfaltovú cestu, na konci ulice kpt. 
Nálepku  sme sa s rozlúčili s rodičmi. My so žiakmi sme pokračovali 
v ceste do školy. Nasledovala pre žiakov asi najkrajšia časť dňa-noc 
v škole. Absolvovali ju už neraz, ale teraz to bolo o single spánku, 
len štvrtáci a nik iní - a to bolo podstatné. 
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O spánku sa tu nedá ani rozprávať, ale nad ránom to predsa len 
zlomilo aj tých posledných vytrvalcov, ktorí si dali záväzok, že 
nezaspia. Pani učiteľky ale ráno predsa zbuntošili aj ich a „bubnom“ 
išli na zajace, tentokrát dvojnohé. Vyháňali všetkých na rannú 
rozcvičku na školský dvor, a to v pyžame. Fakt dobrá sranda, mali 
ste vidieť, ako nás vtedy každý ľúbil. 

Po rannom šoku sme sa vrátili do tried, kde sme sa poumývali 
a začali si chystať raňajky. Tento pohľad sa mne osobne páčil              
zo všetkých najviac. Ich spolupráca, nielen pri natieraní rožkov, 
pohoda, smiech a tolerantnosť sú zárukou, že títo žiaci sú fakt 
pripravení spoločne zdolávať ďalšie povinnosti, spojené už s druhým 
stupňom základnej školy.   

Po desiatej predobedom si rodičia rad radom prichádzali po svoje 
deti. Úsmev na tvárach žiakov a spokojnosť s prežitým boli 
dôkazom, že naplánovaná akcia mala úspech a vryje sa do ich 
a našich pamätí. 

 
AKTUÁLNE REBRÍČKY NAJLEPŠÍCH Z NAJLEPŠÍCH 

 
Každoročne organizujeme v škole súťaže, ktoré sa konajú            

v  poslednom týždni školského roka. Ani tento nebol výnimkou. 
Súťažíme o Pohár riaditeľa školy. Získať ho môže žiak, ktorý sa 

popasuje vo vedomostnej disciplíne s názvom Vševedko, 
matematickej,  - tá má názov Počtár a čitateľskej (prirodzene Čita-
teľ). 

 
Ako to dopadlo? 
 

1.A:             2.A: 
1. Vševedko - Vilko Hamara    1. Vševedko – SlavkoBališčák 
2. Počtár - Viktória Rozputinská  2. Počtár - Kristián Kmec 
3. Čitateľ - Anetka Novotná    3. Čitateľ - Števko Šima 

 
3.A:             4. A: 
1. Vševedko– Ingrid Meščanová   1. Vševedko- Ivanka Koreňová 
2. Počtár- Jarko Hliboký     2. Počtár- Samko Pacák 
3. Čitateľ- Natália Ševcová    3. Čitateť- Lucia Harčariková 
 
4.B:           5.A: 
1. Vševedko- Bibiána Jančíková  1. Vševedko- Marek Meščan 
2. Počtár- Diana Kostárová   2. Počtár- Sabina Paľová 
3. Čitateť- Blaženka Jankuvová  3. Čitateť- Dominika Kovalčíková 
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6.A:            7.A: 
1. Vševedko- Stela Čmilňáková  1. Vševedko- Jozef Vadoc 
2. Počtár- Kristína Vajdová   2. Počtár- Róbert Pivovarský 
3. Čitateť- Anna Foltínová    3. Čitateť- Slavomír Baňas 
8.A: 
1. Vševedko- Rpman Tomko 
2. Počtár- Dominik Kaňuk 
3. Čitateť- Kristína Michlíková 

 
4.ročník Olympijských športových hier sa v škole konal 27.6., 

deň pred odovzdávaním vytúženého vysvedčenia. V tejto súťaži sme 
sa v jednotlivých športových disciplínach snažili prekonať tú 
poslednú únavu a išli sme naplno do toho. Disciplíny boli pestré 
a každý si v nich prišiel na svoje: preskoky cez švihadlo, prenášanie 
loptičky na lyžici cez prekážky, odbíjanie lopty o zem, skok            
do diaľky z miesta, hod na cieľ. 

Výsledky sa delili na chlapcov a dievčatá. 
Dievčatá: 1.A: 1. B. Brudňáková Chlapci: 1A: 1. P. Stapinský 

     2. T. Hasarová       2. T. Hvozdovič 
     3. S. Červeňáková      3. T. Holoďák 
   2.A: 1. N. Fedorová      2.A: 1. S. Štefaník 
     2. T. Mašlejová       2. Š. Šima 
                 3. F. Kristiňák 
   3.A: 1. L. Mitrášová     3.A: 1. K. Majerník 
     2. Z. Kožlejová        2. J. Hliboký 
     3. T. Kaňuchová       3. T. Pacák 

4.A: 1. S. Hamarová     4.A: 1. K. Pancurák 
     2. S. Imrichová       2. M. Pipčák 
     3. L. Harčaríková       3. S. Pacák 

4.B: 1. K. Mašlejová     4.B: 1. A. Bobák 
     2. G. Vasilová           2. D. Pivovarský 
     3. B. Jankuvová         3. D. Košč 
 
Prajem všetkým žiakom škôl príjemné a v zdraví prežité letné 

prázdniny. 
 Načerpajte nové sily, správne sa nalaďte, aby sa ten ďalší 

školský rok mohol začať s úsmevom. 
 
Začiatok nového školského roka 2013 – 2014 bude 2.9.2013 

v Súkromnej ZŠ o 8.30 hodine v priestoroch školy. Začíname 
slávnostným príhovorom a privítaním nových žiakov našej 
školy.                                              ooo  Text: Emília Tchuríková 
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„Hudba je mostom medzi nebom a zemou a tá ľudová zvlášť....“ 
Týmito slovami začala pani učiteľka Silvia Baranová výstavu, 

ktorú 25. 6. 2013 otvorila v priestoroch Súkromnej ZŠ. Pozvaní 
hostia - staré mamy našich žiakov - sa prizerali a spomínali. 
Výstava vznikla z popudu žiakov, ktorí sa nechceli učiť dejepis 
tradične, ale  chceli sa  stretnúť s históriou cez skutočné predmety, 
knihy, publikácie o osobnostiach... 

Témou skúmania sa stali regionálne dejiny, čiže to, čo im bolo 
najbližšie, miesta,  kde žijú a kde žili ich predkovia,  starí a prastarí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rodičia. Postupne po triedach piateho, šiesteho, siedmeho 
a ôsmeho ročníka sa venovali jednotlivým projektom a tým sa mali 
možnosť zoznámiť s históriou svojho rodného kraja. Piataci sa 
snažili v pracovných skupinách zozbierať historické pramene, ktoré 
rozprávajú o minulosti našich predkov. Pramene rozdelili               
na hmotné, obrazové a písomné. Zisťovali, ako a kde žili naši 
predkovia a výpovede si spoľahlivo zaznamenávali. Šiestaci sa 
„potrápili“ vytvorením šarišsko- slovenského slovníka a zameraním 
sa na najstaršie dejiny Giraltoviec, na ich samotný vznik. Chceli 
vytvoriť trochu netradičný slovník, ktorý by pekne dopĺňal aj 
novootvorenú výstavu. Slová zo slovníka prichytili na jednotlivé 
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lístky na stromoch, ktoré boli súčasťou výstavy. Informácie 
o najstaršom období Topľanskej doliny, čiže o období praveku 
a o tom, ako vlastne vznikli Giraltovce sa všetci prítomní dozvedeli 
z prezentácií, ktoré obohatili tento dopoludňajší okamih. Siedmaci 
sa venovali vo svojich prezentáciách významným medzníkom 
v dejinách Giraltoviec, obdobiam oboch svetových vojen. Ich snaha 
smerovala aj k vytvoreniu historickej cesty po Giraltovciach, snažili 
sa vžiť do roly sprievodcu po pamätihodnostiach Giraltoviec. Práca 
ôsmakov priviedla všetkých do obdobia 20. storočia a prezentácie 
o významných osobnostiach nášho mesta, Adamovi Hlovíkovi, 
Jozefovi Goldbergerovi a Michala Bosáka boli prevedené ako 
posledné.  

Táto mravčia práca žiakov na jednotlivých projektoch dokázala, 
že spolupráca im nechýba a nejeden žiak poznamenal tiež fakt, že 
dnes sa žije omnoho ľahšie, zábavnejšie, skrátka krajšie. Informácie 
o zistenom ostanú vryté do pamäti určite natrvalo, pretože sa ich to 
bližšie dotýkalo a o to predsa v konečnom dôsledku išlo. 

ooooo   Emília Tchuríková,  Foto: Jana Dlubačová 
 
 
 
 
 Žiaci a pedagógovia našej ZUŠ sa aj v tomto roku zúčastnili na 

viacerých súťažiach a opäť sa im podarilo získať veľa ocenení. 
 

Klavír Moderný klavír Svidník, 1. 3. 2013 
Daniel Kovalčík – absolútny víťaz 
Marcel Daňko – zlaté pásmo 
Jozef Kovalčík – absolútny víťaz 
Stropkovská klavírna jar 2013, 10. 5. 2013   
Zuzana Hliboká – strieborné pásmo 
Daniel Kovalčík – strieborné pásmo 
Alexandra Vaňková – zlaté pásmo 
Marcel Daňko – zlaté pásmo  
Jozef Kovalčík – zlaté pásmo 
Klavírna Orava,  medzinárodná súťaž, 24. 5. 2013  
Daniel Kovalčík – 3. miesto 
Moderný klavír,  celoslovenská súťaž – Bojnice, 31. 5. 2013                                               
Daniel Kovalčík – 3. miesto  v zlatom pásme       
Marcel Daňko – zlaté pásmo  
Jozef Kovalčík – 1.miesto v zlatom pásme 
Žiakov  pripravovala: Iveta Zajacová 
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Gitara Medzinárodná gitarová súťaž – Bojnice, 14.-15. marec 2013             
Filip F. Vertaľ – strieborné pásmo 
Jakub Kníš – zlaté pásmo 
Celoslovenská súťaž – Prievidza: 
Jakub Kníš – laureát súťaže 
Medzinárodná gitarová súťaž – Dolný Kubín: 
Martin Vavrek – 4. miesto 

       Medzinárodná gitarová súťaž –  Frýdek –Místek, 
26.-27. apríl 2013 

Jakub Kníš – čestné uznanie 
Martin Vavrek – čestné uznanie 
Gitarová súťaž – Štúrovo, 30.5. 2013                  
Martin Vavrek – 3. miesto 
Jakub Kníš - zlaté pásmo 
Filip F. Vertaľ – 3. miesto 
Žiakov  pripravoval: Bc. Vladimír Varga 
 

Sláčikové nástroje      
Regionálna súťaž sláčikových nástrojov v Košiciach, 27. 3. 2013   
Katarína Cinová, husle – zlaté pásmo 
Dávid Kozák, kontrabas – zlaté pásmo    

Žiakov pripravovali: Mgr. Jaroslav Micenko a Mgr. Daniel Andrijko 
Dychové nástroje        
Súťažná prehliadka drevených dychových nástrojov - Prešov, 13. 2. 
2013 

Michaela Strončeková, saxofón – zlaté pásmo  
Celoslovenská súťaž v hre na saxofóne – Spišská Nová Ves, 16. 4. 
2013                                                                                       

Michaela Strončeková, saxofón – zlaté pásmo 
Celoslovenská súťaž v Starej Ľubovni :  

Michaela Strončeková, saxofón – zlaté pásmo,                                              
- najlepšia interpretácia povinnej skladby 
 
 Žiačku pripravoval: Stanislav Magda DiS.art. 

Súťažná prehliadka v hre na zobcovej flaute - Snina, 21. 3. 2013 
Simeon Sabol – strieborné pásmo  
Žiaka pripravoval: PaedDr. Jaroslav Doležal 

Súťažná prehliadka v hre na zobcovej flaute – Spišská Nová Ves, 16. 
4. 2013 

Tamara Jurčenková – bronzové pásmo 
Žiačku pripravovala: BcA. Kristína Kollárová 

Spev 
Moyzesov slávik – Prešov, 17. 4. 2013 
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Katarína Cinová – strieborné pásmo 
Beáta Bakalarová – strieborné pásmo 

Žiačky pripravovali: Patrícia Džalaiová, Ľudmila Veľasová DiS.art. 
Giraltovský hudák 2012    
Július Štefaník – 2. miesto II.kat. 
Samuel Tkáč – 2. miesto IV. kat. 
Eva Kočišová – 1. miesto V. kat. 
Klaudia Drabiková  - 3. miesto V. kat. 

Akordeón 
Akordeónový festival Giraltovce, 12. 4. 2013 
Peter Pastirčák - strieborné pásmo I. kat. 
Matúš Krištof – zlaté pásmo  II. kat. 
Lenka Michlíková - zlaté pásmo III. kat. 
Kristína Daňková – absolútny víťaz v III. kat.                                 

a laureát festivalu 
Žiakov pripravovali Žaneta Miženková, Mgr. Juliána 
Katuščaková, Mgr. Peter Zajac.  
Medzinárodný  festival EuroMusette a GodenTango 2013 – 

Rajecké Teplice, 29.-30. 5. 2013 
Zuzana Kožlejová - bronzové pásmo I. kat. 
Peter Pastirčák – strieborné pásmo II. kat. 
Matúš Krištof - bronzové pásmo III. kat.   
Patrícia Vašková – strieborné pásmo III.kat.                                                               
Lenka Michlíková - strieborné pásmo  VI. kat. 
Kristína Daňková - zlaté pásmo VI. kat. 
ZUŠ v Giraltovciach bola vyhlásená za druhú najlepšiu školu 
festivalu. 
Žiakov pripravovali:  Katarína Cinová, Žaneta Miženková,          
Mgr. Juliána Katuščaková, Mgr. Peter Zajac 

Wind Band                                                                                    
Celoslovenská prehliadka hudobných telies – Nováky, 2. 5. 2013 
Wind Band – 3. miesto 
Celoslovenská súťaž – Košice 
Wind Band – 2. miesto 
Žiakov pripravoval: Stanislav Magda DiS.art. 

Školský sláčikový orchester 
Divertimento musicale 2012 – Levoča, 27. 10. 2012  
Školský orchester – zlaté pásmo s postupom do celoslovenského 
kolo súťaže 
Celoslovenská súťaž – Rimavská Sobota  
                                  Školský orchester – bronzové pásmo 

Žiakov pripravovali: Barnabáš Hangonyi, PaedDr. Jaroslav Doležal 
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Hudobná náuka 
Hnúšťanský akord – súťaž v hudobnej náuke – krajské kolo  
Žiaci ZUŠ – 2. miesto 
Žiakov pripravovali: Mgr. Jaroslav Micenko, Mgr. Daniel Andrijko 

Tanečný odbor 
Okresná súťaž Vo víre tanca – Svidník 
Žiačky tanečného odboru získali tieto ocenenia: 
- dve zlaté pásma 
- štyri strieborné pásma 
- jedno bronzové pásmo 
Žiačky pripravovali a autorkami choreografii sú  Eva Davidová 
a Mgr. Miriam Eliašová 

Výtvarný odbor 
Regionálna výtvarná súťaž Hľadaj krásu v prírode – Stropkov 
Hannah E. Činčuráková – 3. miesto v I.kat. 
Dominika Oravcová – 3. miesto v II. kat. 
Viktória Mihalčiková – 3. miesto v III. kat. 
Emma Čubirková – cena poroty 
Žiakov pripravovala: PhDr. Beáta Daňková 

Vystúpenia a koncerty 
Okrem interných a verejných koncertov sa naši žiaci  predstavili 
verejnosti na: 
- vianočnom koncerte – Vianočná pošta 
Akordeónový orchester pod vedením Kataríny Cinovej a školský 
sláčikový orchester pod vedením Barnabáša Hangonyiho 
a PaedDr. Jaroslava Doležala účinkovali na podujatiach: 
          - otvorenie Akordeónového festivalu Giraltovce 2013 
          - Deň učiteľov 
          - pre členov Jednoty dôchodcov 
          - Medzinárodný festival EuroMusette a GoldenTango 2013 

- Rajecké  Teplice                 
          - MDD v parku Mieru v Giraltovciach 
          -  oslavy 50. výročia vzniku ZŠ v Giraltovciach 
          - v Bardejovských kúpeľoch na kolonáde 

Wimd Band pod vedením Stanislava Magdu DiS.art. účinkoval na 
podujatiach: 

          - Deň učiteľov 
          - MDD v parku Mieru v Giraltovciach 
          - slávnostne ukončenie školského roka s oceňovaním 

najúspešnejších žiakov  
Detská ľudová hudba pod vedením Mgr. Petra Zajaca účinkovala: 

           - na Giraltovskom hudákovi ako sprievod spevákov 
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           - na Topľanskom festivale v Giraltovciach 
           - v Bardejovských kúpeľoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vystúpenie ľudovej hudby v Bardejovských kúpeľoch 

 
Tanečný odbor – žiaci tanečného odboru so svojimi choreografiami 
a pod vedením pani učiteľky Evy Davidovej účinkovali: 

            - Detský foklórny súbor Giraltovčan – na Topľanskom 
 festivale 

            - MDD v parku Mieru v Giraltovciach                          
            - na plesoch  

Výtvarný odbor – žiaci výtvarného odboru pod vedením PhDr. Beáty 
Daňkovej pripravovali výzdobu na všetkých interných koncertoch. 
Výstavy výtvarných prác: 

               - výstava na Mestskom úrade v Giraltovciach 
               - Vianočná výstava 
               - Veľkonočná výstava 
               - výstava na Akordeónovom festivale Giraltovce 2013 
               - výstava Ľudové zvyky a tradície na Topľanskom 
                 festivale 2013 

Výtvarné súťaže, ktorých sa zúčastnili žiaci výtvarného odboru: 
                - Vesmír očami detí - Prešov 
                - Lidice 2013 
                - Nitrianska lutna - Nitra 
                - Hľadaj krásu v prírode 
                - školské súťaže – Najkrajšia poštová známka 
                  a Veľkonočná pohľadnica 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
45 

Všetkým učiteľom ďakujem za kvalitnú prácu a prajem im 
zaslúžený oddych počas letných prázdnin. Poďakovanie patrí aj 
žiakom našej ZUŠ za ich tvorivú prácu, vytrvalosť a aktivitu. 

                                                                        
        Príjemné prázdniny. 

                                           Mgr. Peter ZAJAC, riaditeľ ZUŠ     
 
 

 
 
 
 
Júnové podujatia sú predzvesťou nielen 

ukončenia školského roku, ale aj 
odštartovaním letnej činnosti.  Niektoré 
športové podujatia nám priniesli zlato, striebro 
či bronz  a tak ukázali, že máme šikovných 
borcov, ktorí po dôkladnej príprave dokážu 
prekonať  svojich súperov či už v silovom 
trojboji, v tlaku na lavičke alebo v boxe. 

Na Majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke sa v portugalskom 
meste Vila Condo zúčastnil náš tréner Michal Berežňák. Vo svojej 
váhovej kategórii do 110 kg si rozšíril svoju medailovú zbierku 
o ďalšie striebro. Tešíme sa s ním a blahoželáme. 

V Trnave sa v dňoch 12.-15. júna konali Majstrovstvá Európy 
v silovom trojboji a tlaku na lavičke WUAP. Z dvanástich štátov sa 
tam zišlo a svojimi výkonmi aj predstavilo vyše dvesto pretekárov. 
Bola to nielen pastva pre oči, ale aj silná konkurencia, v ktorej  naši 
borci obstáli vynikajúco. V kategórii žien  Dagmar Liptáková 
obsadila tretie miesto v „absolutke“ a  výkonom 127,5 kg sa  stala  
víťazkou kategórie Open do 67,5 kg. Juniorka Júlia Kosturová  
zvíťazila v kategórii do 75 kg, výkonom 170 kg dosiahla nový 
svetový rekord a vybojovala si aj víťazstvo v absolútnom poradí 
medzi ženami. 

Medzi juniormi nás zastupoval Erik Jaškanič, ktorý sa úspešným 
pokusom o nový svetový rekord v mŕtvom  ťahu stal víťazom 
v kategórii do 110 kg, ale získal aj titul absolútneho Majstra 
Európy. 

Touto reprezentáciou naši borci potvrdili, že PWL CVČ Giraltovce 
má vynikajúcich športovcov, trénerov, podmienky i sponzorov, a že 
aj napriek situácii v CVČ-kách na Slovensku, to u nás  veľmi dobre 
funguje. 
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Ďakujeme im za  reprezentáciu nášho CVČ, mesta a okresu na 
takýchto významných športových podujatiach, ale aj za to, že sa 
venujú tejto zmysluplnej voľnočasovej aktivite a svojimi výkonmi 
priťahujú k sebe množstvo mladých ľudí.   

 Tretia júnová sobota patrila zase boxu. 15.6. sa v 5.kole II. SLB 
sa zišlo v ŠH IN v Giraltovciach 38 boxerov, z toho 7 našich:  Andrej 
Mikula, Tomáš Zavoda, Patrik Harčarik, Nikolas Mitaľ, Dominik 
Migaš, a bratia Tomáš a Marek Pališinovi. Sú to už známe mená 
našich veľmi dobrých borcov, ktorí aj teraz úspešne reprezentovali  
v tejto súťaži. Takto urobili radosť nielen CVČ, ale aj svojmu 
trénerovi Jozefovi  Onuferovi, ktorý  týmto  vyjadruje poďakovanie 
všetkým sponzorom, ktorí pomáhali pri súťažiach v šk.r. 
2012/2013  a to Jánovi Foltínovi, Marošovi Digoňovi, Dušanovi 
Gdovinovi, Rastislavovi Paľovi, Mikulášovi Maťašovi, Tomášovi 
Kovalčikovi, primátorovi mesta  Jánovi Rubisovi, Jánovi Hudáčkovi  
a hlavne vedeniu CVČ, že umožnilo rozvíjať aj tento šport v našom 
meste. 

Centrum si veľmi váži úspešnosť tohto športu a hlavne, že medzi 
mladými borcami máme vynikajúceho Andreja Mikulu, ktorý sa 
zúčastní v Nitre na  päťdňovom sústredení nádejných olympionikov 
a od 22.7.2013 do konca mesiaca sa zúčastní  Medzinárodného 
sústredenia na Štrbskom Plese v Tatrách. Tešíme sa z jeho úspechu 
a držíme mu palce v jeho reprezentácii. 

Centrum zorganizovalo 10-dňový pobyt v Grottammare                  
v  Taliansku, ktorý  organizujeme už niekoľko rokov pre svojich 
členov, sponzorov a sympatizantov CVČ. 

 Pekné slnečné júnové počasie umožnilo CVČ uskutočniť 
odložené športové podujatie Giraltovský olympijský deň, ktorého sa 
18.júna zúčastnilo 350 žiakov giraltovských škôl. Podujatie 
prebehlo v Parku mieru, kde boli pre každú kategóriu pripravené 
súťaže podľa propozícií, takže účastníci už dopredu vedeli, čo musia 
zdolať a prekonať.  Za tieto aktivity získali sladkú odmenu a tí 
najúspešnejší vo vyšších kategóriách aj medaily.  Z priestorových 
dôvodov neuvádzame víťazov, ich zoznam si môžete  pozrieť na našej 
internetovej stránke. V júni sme ukončili všetky krúžkové aktivity, 
niektoré boli zavŕšené opekačkou  pri CVČ. 

Areál CVČ Girlandia s bazénom a ostatnými aktivitami bude 
počas leta denne otvorený. Tešíme sa na vaše návštevy a pobyt 
v týchto priestoroch. Všetkým prázdninujúcim  prajeme pekné 
užitie si  leta a voľných dní.     

                                                   ooooo  CVČ   
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Nezabudnite si do kufra na dovolenku pribaliť detský 
púder, olej a vlhčené obrúsky. Využijete ich nielen pri utieraní 
detských zadočkov.  

Vlhkým detským obrúskom odstránite rozliatu kávu alebo 
inú tekutinu z koberca alebo čalúnenia. Obrúsok nasaje 
vlhkosť a zároveň vyčistí škvrnu.  

Spálenej pokožke aspoň na chvíľu uľavíte, ak ju zľahka 
poklepete vlhčeným detským obrúskom. Rovnako sa dá použiť 
na ošetrenie reznej rany alebo odreniny. Detské obrúsky 
spravidla nemajú antiseptické účinky, ale nič nepokazíte, ak 
nimi očistíte ranu pred aplikáciou liečivého prostriedku.  

Ženy môžu vlhčený obrúsok použiť na odlíčenie  najmä 
očných liniek. 

Detský olej využijeme na odstránenie náplasti z rany na 
rozbitom kolienku. Na vrchnú časť náplasti a okolo okrajov 
nalejete trochu detského oleja. Po chvíli sa začne náplasť 
sama odlepovať: dieťa lepšie prekoná strach, keď si ju strhne 
samo.  

Detský zásyp nám pomôže odstrániť mastnotu z oblečenia. 
Na čerstvú mastnú škvrnu nasypte detský zásyp, poriadne ho 
do nej votrite a zvyšok oklepte. Procedúru opakujte kým 
škvrna nezmizne. 

Ak sa vám pri hre lepia karty, vložte ich do igelitového 
vrecúška a pridajte trochu detského zásypu. Potom vrecko 
dobre utesnite a dôkladne ním zatrepte. Karty budú žiarivé 
a na dotyk hladučké.  

Po dni strávenom na pláži sa do hotelovej izby nanosia 
haldy piesku. Celú spúšť môžete minimalizovať tak, že 
spotené telá detí i dospelých oblepené pieskom, ešte vonku 
poprášite detským púdrom. Zásyp vstrebe prebytočnú 
vlhkosť, vďaka čomu sa piesok ľahko otrepe.   

 
Zdroj: Readers Digest Výber 

Spracovala: Emília Kucharíková 
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Plán prác na júl 
 
¦ Po zbere jahôd riadky s rastlinami 

preplejeme, prekypríme a prihnojíme cererítom. 
¦ V júli je vhodný čas na rozmnožovanie odrezkami, napr. 

klinčekov. 
¦ Pravidelným kyprením zeleninových a kvetinových záhonov 

zaistíte vlahu v pôde. 
¦ Ostrihajte orgovány, budúci rok sa odvďačia bohatým 

kvetom. 
¦ Nezabudnite sušiť kvet lipy, nechtíka, harmančeka a vňať 

s kvetom repíka. 
 

Plán prác na august 
 
¦ Je  čas na letný rez jabĺk a hrušiek. 
¦ Začiatok mesiaca sa hodí na výsadbu jahôd. 
¦ Na lahôdkovej tekvici nechajte len 2-3 plody. Prebytočné 

odstráňte.   
¦ V auguste sa naposledy režú trsy byliniek, napr. levanduľa, 

tymián, saturejka, yzop, šalvia a rozmarín. 
¦ Pre neskorý zber vysievame ľadový hlávkový a listový šalát. 
¦ Vysievame čakanku šalátovú. 
¦ Na rajčiakoch sledujeme výskyt plesne zemiakovej, na 

uhorkách plesne uhorkovej. 
¦ Pre neskorý zber vysievame  pekinskú a čínsku kapustu. 
¦ Robíme priamy výsev reďkvi, kôpru, vodnice a kvaky. 
¦ Vysádzame zimné odrody póru, taktiež karotku a cviklu. 

 
Aktuality v ochrane na júl a august 
 
¦ Veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami a silné 

ranné rosy podporujú šírenie múčnatky. 
¦ V 10 - až 14- dňových intervaloch ošetrujeme zemiaky proti 

fytioftóre. Taktiež ošetrujeme proti druhej generácii 
obaľovača na slivkách a jablkách, proti húseniciam 
mlynárika a mory na kapuste. 

                                                              Ľubomír Krupa 
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Jakuba Jána Lipinského  Alexandra Dirdu 
Filipa Tkáča     Lauru Gočovú  
Michala Šiváka 
 
 
 
Júl                        August 
Alžbeta Kaľavská   - 85   Mária Jurečková   - 85 
Alžbeta Schrenková  - 85   Ján Kožlej     - 75 
Magdaléna Cvikliková - 70   Anna Bakaľárová   - 70 
Irena Gačová    - 70   Michal Šima    - 65 
Anna Gočová    - 65   Mária Nováková   - 65 
Irena Vasilišinová   - 65   Viera Sabolová   - 60 
Anna Bakaľarová   - 65      Anna Juhásová   - 55 
Pavol Bakalár    - 65   Zuzana Mihaľová   - 55 
Stanislav Haluška      - 60   František Vojta   - 50 
Milan Kurej        - 60   Marcela Jackaninová - 50 
Viera Vasiliaková   -  60   Daniela Imrichová  - 50 
Andrej Havrila    -  55   Jaroslav Harčarik  - 50  
Pavol Kovalčík    -  55    
Vladimír Dlabal   - 55 
Mária Koščová   -  55 
Božena Harčariková  -  55 
Vladimír Tlučko    -  50 
Emília Šváčová   -  50 
Terézia Halušková  - 50 
 
 
V mesiaci máj a jún nás navždy opustili: 
 
P.č.  Meno       Rok narodenia            Dátum úmrtia 
1. Anna Švačová    1931                    28.05.2013 
2. Božena Študijová     1947      20.06.2013 
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             Jaroslav Olekšák  - Katarína Saraková 
                Sulín                           Giraltovce 
         Ing. Matej Bartók  - Ing. Ľudmila Verčimáková       
              Trenčín                         Giraltovce 
     Ing. Michal Macák  - Mgr. Lucia Pacáková 
       Giraltovce                      Košice – Staré Mesto 
Palian František  - Patrícia Kraková 
      Giraltovce                        Veľkrop 
Vladimír Varga   - Mária Juhasová 
    Košice - Šaca                       Giraltovce 
 
 
Vypracoval: Ing. Tatiana Mitaľová, Evidencia obyvateľstva 
 
 
 
 
 
 

V júni oslávil krásne jubileum - sedemdesiatku - pán 
Pavol FARSKÝ. Tento športu oddaný človek je                       
v giraltovských futbalových kruhoch veľmi známou 
osobnosťou. Za Slovan Giraltovce hral aktívne na poste 
pravého obrancu v I.A triede. Prišiel ako nádejný hráč       
z Turan a ihneď si vybojoval miesto v základnej zostave. 
To, že sa uplatnil v mužstve s takými futbalistami ako A. 
Kovaľ, M. Harčarík, T. Končár, J. Pališin či bratia Matiovci, 
svedčí o jeho futbalových kvalitách. Navyše sa však pán 
Farský po skončení aktívnej činnosti mnoho rokov venoval 
výchove mladých futbalistov v doraste Slovana. Cez jeho 
ruky prešlo veľa chlapcov, ktorí našli uplatnenie v mužstve 
dospelých. Svoju prácu robil so zanietením a s plnou 
zodpovednosťou. Zaslúžene mu patrí poďakovanie           
za hráčsku, ale najmä trénerskú činnosť v mládežníckom 
futbale v Giraltovciach. Ku gratulantom sa v mene 
všetkých priaznivcov MFK Slovan pripájame aj my. Takže, 
milý Pavol, veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov ! 
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Na fotografii horný rad zľava: P. Farský - tréner, M. Roba, J. Fedor, M. Bužo, 
J. Chrzán, M. Knap, A. Čuška dolný rad zľava: J. Jurč, Ľ. Kočik, A. Jurč, M. 
Dvorský, J. Kočiš, J. Hajda, O. Matis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradičný záver bencherskej sezóny pripravil miestny klub PCU 
Komárno v historických priestoroch Komárňanskej pevnosti. 55 
pretekárov z Maďarska, Česka a Slovenska súťažilo v tlaku                  
na lavičke na 3. ročníku medzinárodnej súťaže pod názvom SAM 
Cup. 

Súťaž prilákala do Komárna nielen množstvo kvalitných 
pretekárov, ale vďaka počasiu aj veľa divákov. Tí mohli vidieť už od 
začiatku súťaže napínavé súboje o cenné trofeje. Vzhľadom k tomu, 
že sa jednalo o pohárovú súťaž, pretekári boli hodnotení vo svojich 
kategóriách podľa dosiahnutého bodového zisku tzv. Reshelových 
bodov. Výkon pretekára bol násobený koeficientom prideleným 
podľa telesnej hmotnosti pretekára a výsledok určil v konečnom 
účtovaní jeho poradie. 
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V kategórii žien sa odohral súboj doslovne o body. Víťazkou sa 
stala majsterka sveta a Európy  Dagmar Liptáková z klubu PWL 
CVČ Giraltovce so ziskom 209,40 bodu. Na lavičke potlačila 120 kg. 
Na druhom mieste skončila rovnakým výkonom 120 kg Sandra 
Mokrá zo Sport clubu Pohoda Trnava. Získala 197,64 bodu. Na 
druhé miesto ju odsunula vyššia telesná hmotnosť. Dagmar 
navážila pred súťažou 61,5 kg, kým Sandra 67,1 kg. Na treťom 
mieste sa umiestnila Zdenka Hudíková z Probody MM Lučenec        
s výkonom 85 kg (131,41 bodu).                                 ooooo   CVČ 

                                                                  
 
 
 
Už začiatkom augusta sa začne nový ročník futbalových súťaží     

vo východoslovenskom regióne. Futbalové kluby si nestihli ani 
oddýchnuť po skončenej sezóne a už sa pripravujú na tú ďalšiu. 
MFK Slovan Giraltovce nie je výnimkou a po vyžrebovaní všetkých 
súťaží už vie, ako bude vyzerať program ročníka 2013/2014. Bližšie 
informácie nám podal tajomník MFK Slovan Miroslav Dvorský: Aktív 
futbalových klubov sa uskutočnil 1. júla 2013 v Košiciach a my sme 
do súťaží prihlásili 5 družstiev. Mužstvo dospelých bude štartovať 
opäť vo IV. lige, ktorá bude mať 16 účastníkov a v tomto ročníku 
pôjde skutočne o veľa. Po pripravovanej reorganizácii vznikne 
regionálna III. Liga, do ktorej sa  môže dostať väčší počet tímov       
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zo IV. ligy. Presný priebeh tejto reorganizácie určí riadiaci orgán. 
Dospelí budú hrať doma vždy v nedeľu v úradnom hracom čase, len 
súboj s béčkom Michaloviec bude v stredu 7.8. o 17.00 hodine. Naši 
starší a mladší dorastenci hrali doteraz v II. lige, kde úspešne 
súperili so stredoslovenskými rovesníkmi. Teraz budú opäť v druhej 
lige, ale už len v spoločnosti východoslovenských tímov. Súťaž bude 
mať 16 družstiev a v Giraltovciach sa bude hrať vždy v sobotu         
o 10.00 a 12.15 hodine. Žiacke kolektívy mladší aj starší budú hrať 
v  dvanásťčlennej II. Lige, ich hracím dňom doma bude sobota          
o 10.00 a 11.45 hodine. Pridávam presný rozpis domácich zápasov 
našich družstiev v jesennej časti futbalových súťaží a tým aj 
pozývam všetkých fanúšikov na návštevu týchto futbalových 
podujatí. 

 
IV. LIGA DOSPELÍ:  

7.8.2013  17.00  Slovan - Michalovce B  
18.8.2013  16.00  Slovan – Barca 
1.9.2013  15.30  Slovan - Vyšné Opátske 
15.9.2013  15.30  Slovan - Veľké Revištia 
29.9.2013  15.00  Slovan - Spišská Nová Ves 
13.10.2013  14.30  Slovan – Snina 
27.10.2013  14.00  Slovan – Sabinov 
10.11.2013  13.30   Slovan - Vysoké Tatry 

 
STARŠÍ A MLADŠÍ DORAST: 

3.8.2013   Slovan - Lokomotíva Košice 
10.8.2013   Slovan – Vranov 
24.8.2013   Slovan – Stropkov 
7.9.2013   Slovan - KAC Košice 
21.9.2013   Slovan – Sabinov 
5.10.2013   Slovan - Spišská Nová Ves 
19.10.2013  Slovan – Humenné 
2.11.2013   Slovan – Čaňa 
16.11.2013  Slovan – Trebišov 

 
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI:  

17.8.2013   Slovan – Svidník 
31.8.2013  Slovan – Humenné 
14.9.2013  Slovan – Kurima 
28.9.2013  Slovan – Medzilaborce 
12.10.2013  Slovan – Sabinov 
19.10.2013  Slovan – Ľubotice                       ooooo  (md) 
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POMÔŽE ČI NEPOMÔŽE ?  ZDÁ SA, ŽE POMOHLA.  
 
Niekoľko viet o malých chybičkách krásy Giraltoviec  
 
Niekoľkokrát som v rôznych príspevkoch uviedol, že my - 

obyvatelia Giraltoviec - môžeme byť vcelku veľmi spokojní so stavom 
verejných priestranstiev a životného prostredia v našom meste. 
Vďaka pochopeniu vedenia mesta, zodpovedných vedúcich, 
organizátorov prác a konkrétnych pracovníkov (či už z podniku 
mestského hospodárstva, z útvarov verejnoprospešných prác alebo 
drobných obecných služieb) sa môžeme hrdiť upravenými parkami, 
údržbou a pravidelným kosením trávy na verejných priestranstvách, 
čo oceňujú obyvatelia na jar a hlavne teraz v lete. Keď k tomu 
prirátame aj aktivitu mnohých majiteľov rôznych obchodov 
a prevádzok, ktorí sa vzorne starajú o okolie svojich budov a tým 
prispievajú k dobrému dojmu z celkového pohľadu na naše 
spoločné životné prostredie, nemôžeme sa čudovať, že Giraltovce 
pôsobia nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov nášho 
mesta ako veľmi čisté a upravené. Nie je prekvapením, že sa k tejto 
chvályhodnej aktivite pripájajú aj majitelia súkromných a bytových 
domov, ktorí tiež skrášľujú okolie svojich obydlí, skvalitňujú svoje 
bývanie a tým  prispievajú k celkovému priaznivému obrazu nášho 
mesta. Už sme v tomto periodiku písali o obyvateľoch bloku Z (číslo 
62/69) na Dukelskej ulici. No zahanbiť sa nedali ani obyvatelia 
ostatných blokov tohto sídliska, sídliska Tehelná a ďalších častí 
Giraltoviec. 

V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť, že si to všimli aj občania 
z iných miest a dedín, ktorí oceňujú upravenosť verejných 
priestranstiev, chodníkov a komunikácií v našom meste. Aj 
v samotnom okresnom meste Svidník som veľmi často počul vetu: 
„Giraltovce sú krajšie a upravenejšie ako okresné mesto ...“. 

Tieto skutočnosti by nás mali tešiť a verím, že vo väčšine 
Giraltovčanov vyvolávajú pocity hrdosti a uspokojenia. 

No nič nie je absolútne dokonalé a na všetkom môžeme nájsť 
chybičky krásy. A tak je to aj v našom meste. Len nedávno sme 
uverejnili poznámku o prekopanej komunikácií pri autobusovej 
stanici, zmrzlinovom kiosku a automate na mlieko pri sídlisku        
na Dukelskej ulici. Už vtedy sme si položili otázku, či naša 
poznámka POMÔŽE alebo NEPOMÔŽE. Dnes už vieme, že pomohla. 
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V čase prípravy tohto 
príspevku bola 
prekopávka komu-
nikácie vyplnená a zaas-
faltovaná. 

Dnes chcem vašu 
pozornosť upriamiť       
na ďalšiu chybičku krásy 
na tvári nášho mesta.         
Už dlhší čas si všímam, 
že na chodníku pred 
predajňou EXTREME, 
ktorý pomaly stúpa         
z centra mesta,                 
za mostom cez Radomku 
smerom ku Domu 
kultúry a Poliklinike 
chýba niekoľko metrov 
zábradlia. Poviete si, že to 
nič nie je, ale predstavte 
si, že z nezaisteného 
okraja chodníka spadne 
dieťa alebo starší človek. 
Mohlo by sa to skončiť 
veľkou nepríjemnosťou, 
ba i tragédiou. Uvažujem, 
či budeme čakať, kým sa 
tak stane alebo tých pár 

metrov zábradlia zhotoví-me čo najskôr  a zabránime zbytočným 
problémom. A na nevyslovenú otázku:  A či táto poznámka 
POMÔŽE vyriešiť tento problém? ... Verím, že tak, ako to bolo 
s prekopávkou komunikácie pri autobusovej stanici, bude aj 
s týmto problémom. Giraltovce  trošku skrásnejú a stanú sa pre 
ľudí ešte bezpečnejšími. 

 
Malý dodatok: Viem, že aj čitatelia Spravodajcu mesta 

Giraltovce sa stretávajú s podobnými „maličkosťami“, ktoré 
neprispievajú ku kvalite  životného prostredia a bezpečnosti 
detí, obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a sú škvrnami na 
jeho kráse. Verím, že nás na ne upozornia, my ich predostrieme  
verejnosti a pokúsime sa spoločne prispieť k ich postupnému 
odstraňovaniu.                         ooo   PhDr.  František Džalai 
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VEĽKÁ VODA UŽ NEŠKODÍ  
 
Keď sme pred časom 

sledovali, aké obrovské škody 
spôsobili záplavy,  periodicky 
sa opakujúce na Slovensku 
a v susedných krajinách, určite 
si mnohí z nás spomenuli na 
podobné pohromy, ktoré 
prichádzali s veľkou vodou aj 
u nás, v našom meste. V Giral-
tovciach sme pred niekoľkými 
rokmi boli svedkami  toho, aké 
škody vedela spôsobiť preteka-
júca Radomka či vylievajúca sa 
Topľa.  

No dnes s uspokojením mô-
žeme uviesť, že v súčasnosti je 
situácia trochu iná. Rozumnou 

a premyslenou činnosťou zodpovedných pracovníkov mesta 
a organizácií, zodpovedajúcich za vodné toky sa vykonalo nemálo 
roboty. V ostatných rokoch sme mohli vidieť, že boli vykonané  
dôležité činnosti, ktoré mali prispieť - a zdá sa, že aj prispeli- 
výraznou mierou ku skvalitneniu protipovodňových opatrení. Pri 
rieke Topľa sa uskutočnila prvá etapa výstavby protipovodňovej 
hrádze a bezpečnostného múru, ktoré prispeli nielen k ochrane 
pred veľkou vodou, ale zároveň sa stali aj časťou voľnočasovej zóny 
nášho mesta.   

Dôležitým protipovodňovým opatrením sa stali aj vyčistenie dna 
a brehov Radomky,  čiastočné vyrovnanie a zrýchlenie jej toku 
a úprava priepustov. A výsledok týchto prác a opatrení sme mohli 
vidieť už pri nedávnych dažďoch. 

Aj po niekoľkodňových neustávajúcich lejakoch sa hladina vody 
v Radomke zdvihla iba mierne a už po krátkom čase sa vrátila do 
normálu. Zďaleka sa neblížila ku kritickým povodňovým hodnotám. 
O situácií na rieke Topľa to platí tiež.  

Verme, že sa zodpovedným pracovníkom podarí zrealizovať aj 
druhú etapu protipovodňovej hrádze a bezpečnostného múru       
pri rieke Topľa a ďalšie protipovodňové opatrenia na Radomke, aby 
ani v budúcnosti už nevznikali v Giraltovciach záplavy a škody 
z nich,  ako to bolo v minulosti.   

  ooooo   Text a foto: PhDr. František Džalai 
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