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Neveľo nas prišlo, neveľo nam treba, 

poharik paľenky i falatek chleba. 

To prekrasne zvyky še u nas trimaju, 

že ked dachto pridze, chlebom ho vitaju. 

 

A našo gazdyne zlate ruky maju, 

no a napisc chleba, to i doma znaju. 

Či bily či čarny a či bandurkovy, 

ľem žeby smakoval každemu chlopovi. 

 

No a ked chcece znac, jak še chlebik peče, 

price šicke do nas, neobanujece. 

My vas naučime i kvasek zrobime 

a z dobru palenku šickych pohoscime. 

 

 

Mária Osifová st. 
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 Mestská polícia 8. augusta vybavila Č.J. z Giraltoviec na mieste 

uloţením blokovej pokuty za porušenie predpisov o voľnom pohybe 

psov na verejnosti.  

 Za voľný pohyb psa 7. augusta 2014 hliadka MsP pokarhala  

na mieste  jeho majiteľa  na Tehelnej ulici. 

 Za neoprávnený záber verejného priestranstva na Kukoreliho 

ulici udelila 11. augusta 2014 hliadka MsP blokovú pokutu B. F. 

z Kalnišťa.  

 Porušovanie ustanovení o zákaze fajčenia na vybraných 

plochách vybavila hliadka MsP na mieste napomenutím M. G. 

z Vranova nad Topľou 14. augusta 2014 

 Aj neoprávnený záber verejného priestranstva na Hviezdoslavo-

vej ulici postihla sluţbukonajúca hliadka uloţením blokovej pokuty 

J.R. z Kobylníc. 

 Vo večerných hodinách 17. augusta 2014 zabezpečila hliadka 

MsP na Fučíkovej ulici prepravu osoby do miesta bydliska z dôvodu 

vytvorenia prekáţky na komunikácii z bezpečnostného hľadiska. 

Vec vybavená dohováraním. 

 V neskorých nočných hodinách 24. augusta 2014  došlo           

k fyzickej potýčke v pešej zóne vedľa Domu sluţieb na Dukelskej 

ulici. Priebeh udalosti zaznamenal  mestský kamerový systém a vec 

bola postúpená na realizáciu OO PZ v Giraltovciach. 

 25. augusta 2014 došlo k dvom  neoprávneným záberom 

verejného priestranstva osobnými motorovými vozidlami na 

Dukelskej ulici pred budovou MsÚ. Vinníkmi boli V.R. z Haligoviec, 

okr. Stará Ľubovňa a J. Š. zo Ţelmanoviec. S prihliadnutím            

k okolnostiam skutku bolo na  mieste  zabránenie odjazdu vozidiel 

blokovacími zariadeniami a následne boli  uloţené blokove pokuty. 

 Vo večerných hodinách hliadka MsP na mieste vybavila 

dohovorom konanie P.P. z Prešova po predchádzajúcom poučení 

a napomenutí 30. augusta 2014.     

Mgr. Ondrej Cina 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 v septembri u nás  vládlo  babie leto, aj keď všade na Slovensku 

ľudí trápili záplavy a neutíchajúce daţde? Koncom mesiaca sa 

však výrazne ochladilo a na niektorých miestach hrozil aj 

prízemný mráz.  

 v utorok 23. septembra sa konalo výberové konanie do rómskych 

občianskych hliadok v našom meste?  Záujemcovia sa uchádzali  

o 4 pozície  členov hliadky a jednu pozíciu  koordinátora. Ich 

úlohou bude dbať o zníţenie páchania protispoločenských 

konaní,  na udrţiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality 

ţivotného prostredia v lokalitách, v ktorých ţijú obyvatelia 

marginalizovaných rómskych komunít, ale taktieţ zlepšiť 

komunikáciu medzi Policajným zborom SR, mestskou políciou, 

samosprávou, školou atď. 

 so spoluprácou PSK – Správa a údrţba ciest Bardejov sa 

v októbri začne výstavba chodníka na  ul. Bardejovská, 1. etapa 

od bloku E po areál firmy GIRA Giraltovce?  

 v Dome kultúry v tanečnej sále FS Topľan sa začínajú stavebné 

práce pre tanečnú zloţku ZUŠ? V pláne je osadenie novej 

drevenej podlahy, oprava omietok, stropu a rozšírenie  učebnej 

miestnosti pre ZUŠ. 

 Mestská kniţnica dostala kniţný dar? Podaroval jej ho  pán 

Marián Socha.  Za hodnotnú literatúru ďakujeme. 

Mária Osifová 

 
 
 

 

 

 

Ako sme vás aj na stránkach  periodika SPRAVODAJCA 

mesta Giraltovce informovali, uskutočnila sa v letných 

mesiacoch tohto roku v našom okrese petičná akcia                  

za urýchlenie prípravy a realizácie výstavby rýchlostnej cesty 

R4, nosnej dopravnej tepny nášho regiónu v tzv. červenom 

variante. Cestná komunikácia, vedúca z krajského mesta 

Prešov cez  Giraltovce do Svidníka a na hranicu s Poľskom, už 
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dnes nevyhovuje potrebám čoraz intenzívnejšej dopravy, ktorá 

sa každým dňom komplikuje viac a viac. Do petičnej akcie sa 

okrem obyvateľov okresu zapojili aj obyvatelia nášho mesta,  

podpísalo ju vyše 2 220 Giraltovčanov.  
 
Petíciu podpisovali obyvatelia celého okresu Svidník a vyzbieralo 

sa vyše 11 - tisíc podpisov,  čo je veľmi pekné číslo. Aj tým sa 

potvrdilo, ţe problém tejto dopravnej komunikácie je uţ veľmi 

aktuálny a ţiada sa jeho neodkladné riešenie. Zaujímavosťou je, ţe 

do petície sa zapojili aj občania mimo nášho okresu. 

Členovia petičného výboru sa zišli vo Svidníku, uzavreli petičnú 

akciu a dohodli sa na ďalších krokoch, ktoré plánujú uskutočniť, 

aby sa občianska iniciatíva dostala tam,  kde je smerovaná. Ako 

s uspokojením konštatovali, stále sa objavujú noví záujemcovia 

o podpísanie petície, ale rozhodli sa, ţe na tomto stretnutí akciu 

uzavrú. 

Hlavné slovo mal primátor nášho mesta Ján Rubis, ktorý 

prítomných členov petičného výboru informoval o podrobných 

výsledkoch petície a zároveň navrhol ďalší postup. 

Účastníci porady si potom vypočuli návrh listu, s ktorým sa 

obrátia na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica 

a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky Jána Počiatka so ţiadosťou o prijatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na účastníkov porady, pozorne sledujúcich informácie Jána Rubisa 

(vpravo). 

Návrh listu jednohlasne schválili. V čase prípravy tohto 

príspevku sme získali informáciu, ţe sa moţno počas osláv 70. 

výročia Karpatsko – duklianskej operácie uskutoční aj výjazdové 
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zasadnutie vlády Slovenskej republiky vo Svidníku. Ak by sa tak 

stalo, je predpoklad, ţe by sa členovia petičného výboru 

s predstaviteľmi vlády streli počas tohto rokovania. O výsledku 

budeme našich čitateľov informovať. 

Účastníci porady – starostovia obcí a primátori miest,  leţiacich 

na trase budúcej R4 - hovorili o svojich skúsenostiach a poznatkoch 

obyvateľov sídiel s komplikáciami, spôsobenými čoraz 

intenzívnejšou dopravou. Hlavne hustnúca kamiónová doprava 

prináša hluk, prach, spaliny z pohonných látok a vibrácie 

preťaţených súprav na vozovke spôsobujú škody na majetku 

obyvateľov, ako sú praskajúce steny domov a iné následky. 

Preto sa zhodli na tom, ţe bude potrebné pripraviť dobrú 

stratégiu a taktiku, aby predstaviteľom vlády zmysluplne vysvetlili 

neúnosnosť situácie a potrebu jej riešenia. 

Text a snímky  PhDr. František  D ţ a l a i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nedeľu 14. septembra sme sa v centre mesta lúčili 

s letom, hlavne s tým kultúrnym. Pripravili ho pre  

nás hlavní organizátori, primátor mesta Giraltovce 

Mgr. Ján Rubis a poslanec PSK PhDr. Ján Vook. 

 Za bohatej účasti divákov,  akú  v pešej zóne ešte nebolo 

vidieť,  nás prišiel zabaviť ako prvý FS Vargovčan z Hanušoviec, 

ktorý si získal publikum nápaditou, aţ humornou 

choreografiou a bez obdivu neostali ani ich do detailu 

vypracované kroje, hýriace pestrými farbami.  Po nich 

nasledovalo vystúpenie domáceho súboru Topľan, ktorý bol 

celé leto plne vyťaţený a tak si ho domáce publikum mohlo 

vychutnať aţ teraz. Ich vystúpenie nesklamalo,  na náš súbor 

môţeme byť právom hrdí. Najočakávanejším bodom celého 

programu bolo bezpochyby vystúpenie speváckej skupiny 

Kandráčovci, ktorá bola príčinou bohatej účasti divákov. Tí 

zaplnili nielen celé parkovisko pred pódiom, ale ľudia postávali, 

kde   sa   len   dalo.  Ich  piesne  si   pospevoval   snáď   kaţdý. 
 

V 
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Milým oţivením ich vystúpenia boli folklórna stálica Monika 

Kandráčová a  taktieţ  náhodne vybraté dieťa z publika Ivanka 

Koreňová – z jej krásneho spevu naskakovala husia koţa. 

Obecenstvu počas celého vystúpenia poskakovala bránica, čo 

zapríčinilo vystúpenie známeho ľudového rozprávača Joţka 

Joţku alias Jozefa Vargu, ktorý sa ukrýva pod kostýmom 

humornej Rómky. Ten celý program moderoval a jeho trefné 

poznámky zasiahli aj hocikoho z publika. Do svojho humoru 

šikovne zamaskoval aj dianie v meste či povahové črty 

rómskeho etnika. 

K príjemnej atmosfére celého popoludnia nesporne prispelo 

aj slnečné počasie, a tak diváci odchádzali naplnení  bohatým 

kultúrnym záţitkom. Záver kultúrneho leta bol úspešný a jeho 

programy boli vydarené aj napriek tomu, ţe amfiteáter v Parku 

mieru je v rekonštrukcii a organizátori sa museli popasovať 

s náročnejšími podmienkami v pešej zóne.  

 Mgr. Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri muzike Kandráčovcov sa publikum nenudí.              Foto: Ján Tkač 
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ez víkend uprostred septembra tohto roku zorganizovalo Mesto 
Giraltovce v spolupráci s Mestským klubom chovateľov 
drobných zvierat a exotického vtáctva, Základnou organizáciou 
Slovenského zväzu záhradkárov a Zväzom včelárov v 

Giraltovciach tradičnú propagačnú výstavu drobných zvierat, 
exotického vtáctva, zeleniny, ovocia a kvetov, včelstva a včelích 
produktov. Z technických dôvodov sa v tomto roku výstava konala 
v priestoroch Centra voľného času v Giraltovciach. 

Ako každý rok sa výstavy zúčastnilo mnoho vystavovateľov prakticky 
z celého Prešovského kraja. Medzi takmer siedmimi desiatkami účastníkov 
sme mohli nájsť drobnochovateľov a záhradkárov z Vyšnej Jedľovej, 
Okrúhleho v okrese Svidník a zo samotného Svidníka,  Nemcoviec, Proča, 
Podhorian, Chmeľovca a Demjaty v okrese Prešov. Prezentovali sa aj 
účastníci z Tročian, Kučína, Vyšného Kručova, Stulian a Brezova v okrese 
Bardejov, z Vyškoviec, Mrázoviec a Tisinca v okrese Stropkov a                     
zo samotného Stropkova. Nechýbali ani drobnochovatelia z Čierneho             
nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou a zo samotného Vranova            
nad Topľou a iných dedín a miest. Samozrejme, najväčšiu účasť mali 
Giraltovčania a okolité obce ako Želmanovce, Železník, Mičakovce, 
Kalnište, Lužany pri Topli a iné. 

Diváci,  ktorí prišli na výstavu,  mali čo obdivovať. V každej miestnosti 
alebo na prezentačnom mieste sa bolo na čo pozerať. Rekordnú účasť            
na tohtoročnej výstave zaznamenali chovatelia domácich králikov, mali 
inštalovaných takmer 150 klietok. Obdivovať sme mohli aj bohatú kolekciu 
vystavovaných holubov, hrabavej a vodnej hydiny a vtáctva ako rôzne 
druhy kačiek, sliepok, husí a podobne. 

Ako vždy bola bohato zastúpená expozícia exoty, v ktorej mohli 
návštevníci výstavy vidieť nepreberné množstvo rôznych pestrofarebných 
papagájov, ale aj množstvo anduliek a iných spevavcov. Hlavne deti sa 
mohli potešiť pohľadom na vietnamskú ošípanú a kozu domácu. 

Zahanbiť sa nedali ani včelári, ktorí vystavovali rôzne staršie a novšie 
úle, pomôcky a prístroje, ktoré im pomáhajú pri chove usilovných včiel 
a produkovaní medu. Maškrtníci mohli ochutnať z rôznych druhov medu, 
ktoré včelári predvádzali. 

Nesmieme zabudnúť ani na záhradkárov vystavujúcich  rôzne druhy 
ovocia, zeleniny a kvetov, vypestovaných na poličkách. A takto by sme 
mohli pokračovať. Takže,  kto navštívil uvedenú propagačnú výstavu,  
neľutoval a určite odchádzal naplnený zážitkami z toho, čo dokážu urobiť 
ľudia vo svojom voľnom čase pri realizácii záľub, ktorým sa so zanietením 
venujú. Veríme,  že väčšina vystavovateľov a návštevníkov sa už dnes teší 
na takúto výstavu, ktorá bude na budúci rok.                                                      

Text a snímky: PhDr František  D ž a l a i 

C 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mária Osifová 
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sobitne by sme sa na chvíľu pristavili ešte pri jednej 

expozícii, ktorá nás zvlášť upútala. Oslovili sme jej 

garanta Jána Sabolčíka. Tento sympatický mladý muž 

nám priblížil niektoré exponáty zaujímavej expozície 

atraktívnych cudzokrajných teráriových živočíchov. Sú 

v našich podmienkach menej obvyklé a vyskytujú sa iba 

u chovateľov takýchto druhov. Keďže ich vystavujú každoročne 

na uvedených výstavách v našich Giraltovciach, chceme vám 

niektoré bližšie predstaviť. 

Ako prvú nám J. Sabolčík priblíţil interesantne tehlovočervenú 

sfarbenú uţovku. Jej pomenovanie je preto typické – užovka 

červená. Nie je jedovatá, pochádza zo severnej Ameriky a dorastá aţ 

do dĺţky takmer 1,8 metra. 

Ďalší ţivočích, ktorého nám Ján Sabolčík predstavil, je gekončík 

nočný, o ktorom nám prezradil, ţe je to vlastne púštna jašterica. 

Nie je nebezpečná ani jedovatá a vyskytuje sa v púštnych oblastiach 

v Afganistane. 

Veľmi nebezpečne (aj keď nebola najväčšia) pôsobila tarantula. 

Ako sme sa dozvedeli, nazývajú  ju tak laici. Presnejšie,  je to pavúk 

– vtáčkar. Dozvedeli sme sa, ţe tarantuly – vtáčkari sa podľa 

jedovatosti delia na málo jedovaté (niečo ako včely), stredne jedovaté 

a najnebezpečnejšie, silno jedovaté. Tento vtáčkar je stredne 

jedovatý. Jeho nervová sústava funguje na základnej, bazálnej fáze 

– zjednodušene povedané: ţerie, ţije a mnoţí sa.  

Posledný exponát, ktorý sme bliţšie spoznali, je rak mramorový, 

ktorý je jedným z najpouţívanejších akvariových rakov. Krajina jeho 

pôvodu je Austrália. 

Text a snímky: PhDr. František  D ţ a l a i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEKONČÍK NOČNÝ 

O 
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a drobnochovateľskej výstave sa nielen obdivovalo, ale aj 

súťažilo. V sobotu poobede sa v areáli výstavy  konal 

druhý ročník súťaže v pečení šišiek.  

Ani daţdivé počasie neodradilo návštevníkov od povzbudzovania 

a sledovania zručnosti gazdiniek v štyroch druţstvách, ktorých 

úlohou bolo upiecť priamo pred očami divákov 30 čo 

najchutnejších, ale aj na pohľad lákavých šišiek. „Vlani sme  

zorganizovali súťaţ po prvý raz a pre veľký záujem  v tejto tradícií sa 

budeme snaţiť  pokračovať a zaloţiť tak novú tradíciu,“  prezradila 

nám Alena Kmecová, ktorá aj súťaţ moderovala.  Súťaţili štyri 

trojčlenné druţstvá – Topľanky, Mestská vývarovňa, Materská škola 

a Família. Súťaţiacie sa veľmi snaţili, takţe  trojčlenná porota, 

Miroslav Baran, Juraj  Sralik, Alexandra Mašlejová,  to mala naozaj 

veľmi ťaţké. Vyberali  najchutnejšie dţemom, penou, šľahačkou, 

čokoládou  zdobené  fánky,   určitú úlohu pri rozhodovaní zohral aj 

čas pečenia.  Zvíťazilo druţstvo Topľaniek, za nimi nasledovali 

Vývarovňa, Materská škola a Família. Diváci však rozdiely v šiškách 

nevideli, chutili im všetky, takţe sa im dostalo aj patričnej chvály.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažiace družstvá                  

  Text a foto:  Mgr. Mária Osifová 

N 
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Ţe najkrajšie dievčatá sú na východe, 

je všetkým známe, ale ani chlapci 

nezaostávajú - vyhrávajú modelingové 

súťaţe. Jeden taký je aj východniar 

práve z nášho mesta Eduard Michalko, 

ktorý jednoducho prišiel, zúčastnil sa 

a vyhral. Reč je o prestíţnej 

modelingovej súťaţi Schwarzkopf Elite 

Model Look 2014, ktorá sa uskutočnila 

2. septembra v Španielskej sále 

Praţského hradu pre Českú a Slovenskú 

republiku. V Českej republike a           

na Slovensku sa táto súťaţ  organizuje 

od roku 1991. Mnohým českým a 

slovenským modelkám pomohla 

odštartovať ich kariéru. (Cindy Crawford, Gisele Bundchen či 

Michaela Kocianová sú modelky, ktoré boli objavené vďaka tejto 

súťaţi.) Tento rok po prvý raz nezaostali ani chlapci. Eduard je 

historicky prvý Slovák, ktorý bude reprezentovať našu krajinu 

v rámci tejto súťaţe. V polovici 

novembra odlieta do Číny do 

Shenzenu, kde bude súťaţiť za  

našu krajinu vo svetovom finále.  

Tento dvadsaťročný atraktívny, 

veľmi fotogenický  Giraltovčan je 

momentálne študent druhého 

ročníka Univerzity Komenského 

v Bratislave, odboru špeciálna 

pedagogika pre zrakovo 

postihnutých. Aj keď jeho veľkým 

koníčkom bol futbal a týmto 

smerom sa chcel v ţivote uberať,  

dnes sa uţ naplno venuje 

modelingu. Hneď po súťaţi odletel 

pracovne do Milána a odtiaľ nám aj 

odpovedal na naše otázky. 
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- Svet modelingu je vábivý a žiarivý. Bol to tvoj sen stať sa 

modelom, alebo ťa do súťaže niekto prihlásil? Aká bola reakcia 

tvojho okolia? Rodičov, priateľov... 
 
Stať sa priamo modelom nebolo mojím osobným snom, ale 

k móde som mal blízko, preto som chcel študovať módne 

návrhárstvo v Olomouci. Nevyšlo mi to. Asi preto, ţe som sa o to ani 

nepokúsil...  Myšlienka prihlásiť sa na casting vznikla, keď som mal 

zdravotný úraz a mal som zakázané športovať. Chcel som sa v ţivote 

pohnúť ďalej, preto som to skúsil a 19. 3., deň po mojich meninách, 

sme si to s mojou priateľkou namierili do obchodného centra MAX 

v Prešove, kde sa konal casting, na ktorý som sa prihlásil. 

Reakcia bola pozitívna. Keďţe som hneď v ten deň dostal                    

v agentúre zmluvou na 3 roky, rodičia boli nadšení, šťastní 

a kamaráti tieţ. Doteraz ma všetci podporujú a ja im za to veľmi 

ďakujem. 

 

- Modelingové agentúry sa zameriavajú na objavovanie 

výrazných nových tvárí, budúcich modeliek či modelov, ktorí 

sú výnimoční, unikátni. Čo si myslíš, v čom je tvoje čaro, čím 

si ohúril porotu? 
 

Ja nerád rozprávam o svojích „kvalitách“.  Na to sú tu iní experti 

a profesionáli, ktorí posúdia, čo je na modelovi/modelke zaujímavé 

a unikátne,  ale často sa cituje stará pravda: pekných ľudí  je veľa, 

ale iba málo z nich má tú správnu osobnosť a charizmu. Tak moţno 

to bude tým...  

 

- Objavil si sa už na titulke nejakého módneho časopisu? 

V akom módnom prestížnom magazíne by si sa chcel vidieť        

na titulke a prečo? 
 

Bohuţiaľ som sa neobjavil ešte na ţiadnej titulke prestíţných 

módných magazínov, nie je to zase aţ tak dlho, čo v modelingu 

pôsobím. Ale trpezlivosť vraj ruţe prináša, takţe verím, ţe ma tie 

chvíle ešte len čakajú!  Objavil som sa v časopisoch ako Dolce Vita 

alebo Eva. Budem rád, ak budem mať moţnosť objaviť sa na titulke 

akéhokoľvek módneho časopisu, ale mojím snom je objaviť sa 

v časopisoch ako VOGUE, ELLE, L OFFICIEL, NUMERO atď.  

Verím, ţe jedného dňa sa to podarí. Mal som však  moţnosť 

zúčastniť sa milánskeho fashion weeku,  kde som robil lookbook a 

prehliadku pre neil barrett a teraz som mal prehliadku taktieţ         

v Miláne pre Cristiano Burani. 
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- Máš nejaké ciele alebo sny, ktoré by si chcel v tomto 

smere dosiahnuť? 

Samozrejme, ţe ciele sú, bez nich by to predsa nešlo. Vţdy musí 

byť niečo, čo nás posúva stále ďalej a ďalej. Ciele mám tie najvyššie, 

fotiť známe kampane, editoriály a chodiť na tie najprestíţnejšie 

prehliadky. Mojím veľkým snom je spolupracovať s módnymi 

domami BALENCIAGA, ALEXANDER WANG, BALMAIN a DIOR. 
 
- Okrem sladkej slávy a dobrých honorárov patria 

k modelingu aj večný hlad pri plných stoloch, konkurencia, 

nadmerná starostlivosť o telo, pleť aj vlasy... Čím sa ty 

udržiavaš v čo najlepšej fyzickej aj psychickej kondícii? 

 My modeli to vôbec nemáme také náročné, ako si niekto myslí.  

Sme proste normálni chalani, ktorí si sem tam odskočia na fotenie 

alebo prehliadku...    No starostlivosť je tam beţná, nejaké tie 

krémy, micerálne vody. Základom všetkého je piť veľa vody, jesť veľa 

zeleniny a veľa spať.  Moje veľmi veľké hobby je beh, takţe rád a 

veľa behávam a rád trávim čas v posilňovni.   
 

- Odlúčenie od rodiny, priateľov, priateľky, množstvo 

nalietaných km, osamelosť, večery v cudzom hoteli.... čo robíš 

v cudzom svete vo voľnom čase? 

Spoznávam ho! Spoznávam tamojších ľudí, ich jedlá, kultúru, 

históriu a spôsob zábavy. Stále sa chcem zdokonaľovať sa 

v anglickom jazyku, tak sa snaţím čo najviac s miestnymi rozprávať 

a niekedy sa  aj niečo od nich naučiť v ich jazyku.  
 

- Čo by si odporučil chlapcom, ktorí sa pohrávajú 

s myšlienkou dostať sa do sveta modelingu? 

Určite to skúsiť!!!  Nepozerať sa na to, čo si pomyslia ostatní,  

moţno to vyjde a môţe sa im zmeniť ţivot za jeden jediný deň! Ja 

s modelingom nemám zatiaľ ţiadnu negatívnu skúsenosť, takţe 

vrelo ho odporúčam.  
 

- Práve  oslavuješ svoje 20. narodeniny.  Prezradíš nám, kde 

a ako?  

Tak najradšej by som to oslávil doma s rodinou, kamarátmi 

a priateľkou. Lenţe v tom čase zrejme budem asi v Miláne, takţe 

uvidíme, čo čas prinesie...  

Eduard, ďakujem za rozhovor, k narodeninám ţelám splnenie 

všetkých snov a ešte veľa, veľa  ďalších úspechov. 
 

   Mgr. Mária Osifová, Foto: internet 
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ymnázium v Giraltovciach svojím pôsobením významne 

prispelo k zvýšeniu vzdelanostnej, kultúrnej, športovej 

a spoločenskej úrovne mesta Giraltovce i celého 

regiónu. Jeho brány uţ opustilo viac neţ 2 500 absolventov.  

Pôsobilo v nej  osem riaditeľov a viac ako šesťdesiat stálych a 

externých učiteľov. Ţiaci školy dosiahli popredné umiestnenia 

v predmetových olympiádach, literárnych a športových 

súťaţiach. Zapojili sa do národných i medzinárodných 

projektov. Absolventi školy sa úspešne uplatnili v štúdiu           

na vysokých školách a v rôznych oblastiach spoločenského 

ţivota.  

Z histórie školy 

História Gymnázia v Giraltovciach sa začala písať v školskom 

roku 1953/1954, keď bol v Giraltovciach zriadený prvý typ 

všeobecnovzdelávacej školy - jedenásťročná stredná škola (JSŠ). 

V Giraltovciach vznikla zriadením deviatej triedy, do ktorej boli          

na základe prijímacej skúšky prijatí ţiaci z celého okresu. 

V školskom roku 1955/1956 ukončilo JSŠ v Giraltovciach 

vykonaním maturitnej skúšky prvých 35 absolventov. Podľa nového 

školského zákona prebehla v roku 1960 reorganizácia škôl, na 

základe ktorej vznikli z jedenásťročných stredných škôl základné 

deväťročné školy (ZDŠ) a trojročné stredné všeobecnovzdelávacie 

školy (SVŠ). Stredná všeobecnovzdelávacia škola bola 

v Giraltovciach zriadená v školskom roku 1961/1962. Mala 

spoločné riaditeľstvo so ZDŠ.  

G 

1953/1954 
2013/2014 
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Prvé triedy gymnázia boli zriadené k 1. septembru roku 1971.  

Do školského roku 1973/1974 malo ešte  spoločné  riaditeľstvo          

so ZDŠ, v školskom roku 1974/1975 vzniklo samostatné 

riaditeľstvo gymnázia. V tom istom roku bola do vlastníctva 

gymnázia odovzdaná jeho terajšia budova. K 1. septembru 1974  

malo Gymnázium v Giraltovciach osem tried. V školskom roku 

1974/75 maturovalo prvých 60 abiturientov. 

Novodobá história školy je spojená s celospoločenskými zmenami 

po roku 1989. Nastupujúce vedenie sa usilovalo o zavedenie nového 

ducha školy, o humanizáciu vyučovania a jeho modernizáciu. 

Hľadali sa účinné školské systémy odskúšané vo svete a moderné 

formy a metódy vyučovania. Vo výučbe cudzích jazykov sa začali 

pouţívať zahraničné učebnice. V školskom roku 1995/1996 bolo na 

Gymnáziu v Giraltovciach zriadené 8-ročné gymnázium, ako druhé 

v kraji, zamerané na výučbu cudzích jazykov. Do prvého ročníka 

bolo prijatých 32 ţiakov z okolitých základných škôl. Dlhodobým 

zámerom boli štyri triedy 4-ročného štúdia a osem tried 8-ročného 

štúdia. Tento zámer sa darilo napĺňať po niekoľko nasledujúcich 

rokov, keď počet ţiakov presiahol 350. V dôsledku viacerých 

nepriaznivých okolností, medzi ktoré patrí aj niekoľkoročný pokles 

populácie na Slovensku, sa 8-ročnú formu štúdia na Gymnáziu v 

Giraltovciach nedarí udrţať. V súčasnosti má škola 5 pokračujúcich 

tried 8-ročného štúdia (terciu, kvartu, kvintu, septimu a oktávu) a 4 

triedy 4-ročného štúdia. 

 

Riaditelia školy od roku 1953 

 1953 – 1960 Ondrej Orendáč - prvý riaditeľ JSŠ  

 1960 – 1965 Michal Pavlišin 

 1965 – 1970 Pavol Semančík - riaditeľ SVŠ a ZDŠ 

 1970 – 1974 Juraj Mackulín - riaditeľ SVŠ a ZDŠ 

 1974 – 1984 Michal Škurla  - prvý riaditeľ gymnázia 

 1984 – 1986 Štefan Digoň 

 1986 – 1990 Anna Macurová 

 1990 – 2014 Juraj Auerswald 

 od roku 2014 Róbert Mihalenko 

  

Členovia pedagogického zboru od osamostatnenia 

gymnázia 

V čase osamostatnenia gymnázia, v šk. roku 1974/75, v škole 

vyučovalo 10 stálych a 5 externých učiteľov. Stálymi členmi 

pedagogického zboru boli Juraj Auerswald, Edita Auerswaldová, 
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Gabriela Baláţová, Oľga Fareničová, Gustáv Hanuljak, Juraj 

Hromják, Michal Ivančo, Vojtech Karpaty, Gabriela Pringerová a 

Karol Sládeček. Externe vyučovali Peter Bratko, Štefan Digoň, 

Helena Kurucová, Juraj Pribula a Michal Šima. Od šk. roku 

1975/76 pôsobili na Gymnáziu v Giraltovciach Dáša Drábiková, 

Daniela Pastorová, externe Emília Čiţmárová,  od šk. roku 1976/77 

Darina Blaščáková, Peter Jaselský, Darina Kršáková-Plevová, Anna 

Macurová, Marek Mojdis, Mária Tekeľová, externe Ján Homulka,  

od šk. roku 1978/79 Dušan Macura a Marián Tomka, od šk. roku 

1979/80 Eva Bačkayová, od šk. roku 1981/82 Andrej Baran a Eva 

Fedorková, od šk. roku 1983/84 Alica Pivovarníková, od šk. roku 

1987/88 Blanka Vaľovská, od šk. roku 1988/89 Milan Maľar,        

od šk. roku 1992/93 Miroslava Matláková, od šk. roku 1994/95 

Erika Kačmáryová-Hromadová, od šk. roku 1995/96 Kamila 

Karasová-Štekláčová, externe Boţena Jurišová, Iveta Zajacová 

a Viera Číţeková, ktorá sa stala stálou členkou pedagogického 

zboru v šk. roku 1997/98. V šk. roku 1997/98 pôsobila                     

na Gymnáziu v Giraltovciach lektorka anglického jazyka Carol 

Cooper. Od šk. roku 1998/99 začala v škole vyučovať Ingrid 

Meščanová, od šk. roku 1999/2000 Anna Hromjáková, od šk. roku 

2000/01 Štefan Bačkay, Marta Lehetová, Milan Maťaš a Viera 

Vargová, od šk. roku 2002/03 Antónia Andrejková, Eva Bogľarská a 

Rastislav Pališčák, od šk. roku 2004/05 Jana Kmecová a Jana 

Čorbová, od šk. roku 2007/08 Ján Čorej, Róbert Mihalenko a 

Renáta Šmídová, od šk. roku 2008/09 Viktória Baranová-Maťašová, 

Mária Kopčáková a Antónia Mikulová, od šk. roku 2009/10 Jana 

Habšudová, od šk. roku 2010/11 Jana Tlučáková, externe 

Ján Andrej, Jozef Juházy, Štefan Pacák, Marek Bartoš a sestra 

Scholastika, od šk. roku 2013/14 Vladimír Pastirčák, externe 

Adrián Průša. V šk. roku 2014/15 začali na Gymnáziu 

v Giraltovciach vyučovať Ingrida Rostašová a Peter Nachtmann, 

externe Martin Fečko. 
 

Materiálno-technický rozvoj školy 

Prvou kompletnou rekonštrukciou prešla škola v roku 1974, keď 

gymnázium dostalo do uţívania terajšiu budovu. Zároveň sa začali 

budovať odborné učebne, kabinety, ţiacka a učiteľská kniţnica. 

Učebne boli vybavené potrebnými učebnými pomôckami a odbornou 

literatúrou. V roku 1977 bolo zriadené laboratórium chémie. 

V školskom roku 1980/1981 sa začalo s výstavbou prístavby školy, 

v ktorej boli zriadené učebne fyziky, biológie, základov poľnohospo-

dárskej výroby a nová kniţnica. Od roku 1986 sa začalo budovať 
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školské ihrisko. V roku 1990 bol na dvoch tretinách plochy ihriska 

poloţený antukový povrch. V druhej polovici 80. rokov pokračovala 

špecializácia učební jednotlivých predmetov a začala sa zriaďovať 

učebňa informatiky. Predmet informatika bol zavedený v školskom 

roku 1987/1988 a s rozvojom informačných technológií pokračovala 

aj modernizácia jeho výučby. V školskom roku 1998/1999 bola 

škola pripojená k internetu. V roku 1998 boli vybudované výdajňa 

stravy a posilňovňa a bola spustená skúšobná prevádzka 

plynofikovanej kotolne. Celková plynofikácia školy bola ukončená 

v roku 1999. V roku 2001 bola v zrekonštruovaných priestoroch 

starej kotolne zriadená vlastná školská jedáleň s kuchyňou. V tom 

istom roku bola v rámci projektu INFOVEK vytvorená kompletná 

počítačová učebňa. V ďalších rokoch pribudli prístavba ţiackych 

šatní so skrinkami a izolácia plochých striech, boli vymenené všetky 

radiátory a staré okná za plastové. V učebniach prístavby bola  

postupne poloţená nová podlaha. Vďaka projektu bola z prostried-

kov EÚ zateplená budova školy, upravená fasáda, pristavaná nová 

posilňovňa, zrekonštruovala sa telocvičňa a všetky elektrické 

rozvody, nainštalované nové osvetlenie vo všetkých miestnostiach, 

vznikla nová sieť bleskozvodov na budove a na školskom dvore bola 

vybudovaná nová príjazdová cesta s parkoviskom. Po rekonštrukcii 

nasledovala maľba všetkých priestorov školy. Vďaka projektom sa 

podarilo zmodernizovať vybavenie jednotlivých učební, v ktorých 

bola nainštalovaná počítačová technika – dataprojektory, 

interaktívne tabule a notebooky. V učebniach informatiky a IKT, 

cudzích jazykov, slovenského jazyka a školskej kniţnice, fyziky a 

biológie pribudol nový školský nábytok. V spolupráci s MPC 

v Prešove bola v škole zriadená učebňa kontinuálneho vzdelávania 

pre pedagogických pracovníkov. Vďaka projektu DIGISKOLA získala 

škola  digitálny set - interaktívnu tabuľu, notebook a 20 tabletov.            

V školskom roku 2014/2015 sa začne s rekonštrukciou učebne 

chémie a chemického laboratória. 

 

Projektová činnosť žiakov a učiteľov  školy 

Gymnázium v Giraltovciach sa prostredníctvom svojich učiteľov 

a ţiakov dlhodobo aktívne zapája do mnohých národných 

i medzinárodných projektov, ktoré prispievajú k modernizácii 

a skvalitneniu výučby, ale tieţ k zatraktívneniu štúdia. K doteraz 

najúspešnejším projektom sa zaradili: 

 dvakrát realizovaný projekt COMENIUS, ktorý znamenal 

niekoľkonásobné vycestovanie učiteľov a ţiakov do škôl v zahraničí 
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(Nórsko, Taliansko, Rakúsko, Turecko, Cyprus, Litva, Poľsko, 

Rumunsko), 

 EUROSCOLA – vďaka tomuto projektu ţiaci a učitelia 

Gymnázia v Giraltovciach dvakrát navštívili  Europarlament 

v Štrasburgu, 

 projekt ENEL – ţiaci školy sa v celoštátnej súťaţi umiestnili na 

1. mieste, za čo získali zájazd do Ríma; za 2. miesto v súťaţi získali 

pre školu elektronické vecné ceny,  

 dva cezhraničné projekty s Poľskou republikou priniesli 

nadviazanie spolupráce s poľským partnerským gymnáziom, 

 zapojenie pedagogického zboru do projektu Moderné 

vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety prinieslo učiteľom zaujímavé podnety pre výchovno-

vzdelávací proces a veľa moderných učebných pomôcok.  

Od februára 2014 do júna 2015 sú učitelia školy zapojení            

v projekte Posilnenie poznávacích schopností ţiakov experimentmi 

v moderných školských laboratóriách zameranom na modernizáciu 

vyučovania fyziky, biológie a chémie, zavedenie robotiky                       

do vyučovania informatiky a inováciu učebných materiálov v ďalších 

predmetoch. Vďaka tomuto projektu získa škola moderné učebné 

pomôcky a informačno-komunikačné technológie. V spolupráci 

s NÚCEM budú tieţ ţiaci školy v nasledujúcich rokoch zapojení             

do celoslovenského elektronického testovania ţiakov stredných škôl. 

  

Na záver si dovolíme uviesť slová dnes uţ bývalého riaditeľa 

nášho gymnázia, pána Juraja Auerswalda, ktorý bol v čele 

riaditeľa školy celých 24 rokov a významnou mierou sa 

zaslúţil o skvalitnenie podmienok výučby a modernizáciu 

materiálno-technického vybavenia školy. 
 
„Prial by som si, aby sa zachoval nastúpený modernizačný trend 

rozvoja školy, aby naši študenti našli v škole svoj skutočný druhý 

domov, ktorý  im pomôţe získavať  a rozvíjať  nielen  predpísané 

gymnaziálne kľúčové kompetencie,  ale umoţní aj  všestrannú 

realizáciu  ich rôznych záujmov, poskytne im bezpečné a príťaţlivé 

prostredie s otvorenými a  korektnými vzťahmi s učiteľmi. Aby 

študenti pochopili, ţe akákoľvek snaha učiteľa vyzbrojeného 

najnovšími technológiami vzdelávania bude neúčinná bez ochotnej 

a aktívnej spolupráce študentov  pri ich vzdelávaní.“ 
 

Mgr. Alica Pivovarníková 
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Vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou sa 

v pondelok 8. septembra tohto roku  stretli milovníci literatúry, aby 

si vypočuli verdikt poroty, ktorá hodnotila ich literárne práce. 

V tomto roku do celoslovenskej literárnej súťaţe prihlásilo svoje 

práce  vyše sto účastníkov. Finále tradične usporiadal Mestský úrad 

Hanušovce n/T spolu so Školským úradom v Hanušovciach n/T 

a Vlastivedným múzeom so sídlom v Hanušovciach n/T. Súťaţilo sa 

v troch vekových kategóriách – I. kat. ţiaci ZŠ, II. kat. študenti 

stredných škôl a III. kat. dospelí - v súťaţných ţánroch poézia, 

próza a publicistika. Práce hodnotila odborná porota v zloţení PhDr. 

Peter Karpinský, PhD. a PaedDr. Eva Kollárová. 

O pestrý a najmä zaujímavý kultúrny program sa zaslúţili ţiaci 

tunajšej ZUŠ a folklórne súbory Vargovčan a Oblík. Po kultúrnom 

úvode nasledovala azda tá najdôleţitejšia časť programu – 

vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov a vecných cien a rozborový 

seminár. Jeho cieľom nie je povedať autorom len to, v čom robia 

chyby, ale predovšetkým nájsť pozitíva v ich tvorbe a motivovať ich 

k ďalšej práci. Z gymnázia si pekné tretie miesto v kategórii stredné 

školy v poézii  odniesol Martin Hirňák zo septimy (pripravovala Mgr. 

M. Lehetová). 

Veríme, ţe sa mu bude dariť aj v ďalších literárnych súťaţiach. 

Mgr. Marta Lehetová 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Hirňák získal v kategórii stredné školy 3. Miesto    Foto: M. Hirňák 
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„Váţený pán riaditeľ, obraciam sa na Vás s ponukou na účasť 

v súťaţi Koláč Rádio Regina 2014. Uţ po tretí raz ju pripravuje 

rozhlasová časť košického štúdia RTVS v rámci dňa otvorených 

dverí Rádio Regina dokorán. Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť 

súťaţ poslucháčov o juniorskú kategóriu,“ ...Takto znela časť mejlu, 

ktorý nám poslala redaktorka Rádia Regina Košice pani Mgr. 

Veronika Slaniková. Ani sekundu sme neváhali a s radosťou sme 

milé a zároveň prekvapujúce pozvanie prijali.  

Ako kaţdý rok aj tento mala súťaţ  podtitul, a to Pravý orechový. 

Dlho sme rozmýšľali nad maškrtou, ktorá by ulahodila prísnej 

porote. Aţ študentka nadstavbového štúdia Ivana Partilová  prišla 

s receptom na orechové kocky, ktorý mala od našej zlatej tety 

Sivákovej. Koláč sme upiekli, recept krasopisne prepísali a 5.9.2014 

o 7:00 sme sadli do auta a na plný plyn fičali predviesť, čo              

za delikatesu vie upiecť naša ţiačka. Hneď pri vstupe do areálu 

Rádia Regina to voňalo skoro ako na Vianoce. Orechy, oriešky, 

mleté, sekané, v ceste, v plnke, v posýpke boli na koláčoch 

a zákuskoch, ktoré na nás kričali z výstavných stolov na chodbe  

rádia, kde nás zároveň privítala usmievavá pani moderátorka. 

Zaregistrovali sme sa, koláč odovzdali na ochutnávku a uţ len 

čakali na vyhodnotenie. Čas sme si krátili prehliadkou štúdií, 

rozhovorom do rádia, darovaním krvi, ale v neposlednom rade 

ochutnávkou koláčov našich súperov. Musíme uznať, všetky boli 

ozaj výborné. 

Čas plynul ako voda, aţ prišla tá najhlavnejšia časť dňa, 

vyhodnotenie. V úvode porota ocenila 

originalitu a profesionalitu všetkých 

súťaţiacich. Ako  býva zvykom, víťaz 

môţe byť len jeden a naše orechové 

kocky od tety Sivákovej predbehli 

orechovo-jablkové piškótky zo špargľo-

vej múky. Čo uţ... Nevadí. O rok to uţ 

musíme vyhrať. Čo nás však najviac 

tešilo, bolo to, ţe naše orechové kocky 

zmizli z podnosov ako prvé. A to bolo 

naše najväčšie víťazstvo.  

MOV Bc. Ľudmila Haleková 
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oncom minulého školského roku sa začala naša ďalšia 

slovensko-poľská mobilita v rámci  projektu  LET´S 

STONES SPEAK - NECHAJTE KAMENE HOVORIŤ.        

Po dlhých hodinách sme  konečne prišli do dedinky s názvom 

Bodice. Po únavnej ceste sme sa ubytovali a prehliadli si 

penzión. Tu sme čakali        na našich poľských partnerov. Kým 

neprišli, učitelia nám dali trochu voľna. 

Ešte v ten večer sme si zahrali rôzne hry a mali prednášku 

o okolitých jaskyniach. Onedlho k nám zavítali Poliaci. 

Nasledujúci deň sme si informácie o jaskyniach overili vlastnými 

očami – absolvovali sme  zdĺhavú a náročnú túru po tých 

okolitých. Po nej sme si zahrali zábavnú hru Scavenger hunt. Jej 

hlavný motív bol kameň, ktorý je ústrednou témou celého 

projektu. Pri hre sme sa veľmi zabavili, nasmiali, ale aj trošku 

potrápili s našou angličtinou. Bolo to pekné spríjemnenie dňa, 

mne sa to veľmi páčilo. Vytvárali sme nové fotky a plnili úlohy, 

ktoré nám boli určené na presný čas. 

Ďalší deň  hneď zrána sme zavítali do Tatralandie. Aj keď 

nám počasie veľmi neprialo, zabavili sme sa, vyšantili a okúpali 

v plnej paráde. No čas v Tatralandii nám vypršal, a tak sme 

museli cestovať ďalej, do Poľska. Keďţe po tom kúpaní som aj 

s mojimi spoluţiakmi bola unavená, skoro celú cestu v aute sme 

prespali. 

Po príchode do Poľska sme boli príjemne prekvapení. 

Ubytovanie bolo veľmi príjemné a na stole nás uţ čakali 

palacinky. Večer sme mali opäť trošku voľnejší, pretoţe nielen 

my sme boli unavení, ale  aj naši učitelia.  

Nasledujúci deň sme si mysleli, ţe sa nebude nič diať, ţe 

budeme mať voľno, pretoţe bola nedeľa, no opak bol pravdou. 

Uţ ráno sme sa vybrali aj spolu s Poliakmi na menšiu túru, kde 

sme spoznávali skameneliny. Pri prehliadke sme mali svojho 

sprievodcu, ktorý rozprával o krásach a zaujímavostiach 

hradiska. Počasie nám opäť neprialo, a tak sme sa celí 

premrznutí a zmoknutí oboznamovali so skalami. Po návrate     

na ubytovňu som si myslela, ţe uţ to máme za sebou, ale 

učitelia  nám  prichystali  ďalšiu  túru  na hrad. Nevedeli sme sa 
 

K 
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dočkať, kedy sa vrátime späť.  Po niekoľkých hodinách sa nám 

to splnilo a všetci čakali, kedy zaľahneme a bude pokoj, ale tak 

to nebolo. Osprchovali sme sa a uţívali si posledné chvíle spolu 

s poľskými kamarátmi. Bol to asi ten najlepší večer, aký sme 

mali. Únavu sme zahnali smiechom a uţívali si to. Zaľahli sme 

neskoro večer.  

Nasledujúce ráno sme sa uţ pomaly chystali domov. Rozlúčili 

sme sa s Poliakmi a tešili sa domov, no nevedeli sme, čo nás 

ešte čaká. Poliaci nám ešte nachystali poslednú túru                    

do Národného parku. Ja osobne som z toho nadšená nebola, 

keď som a dozvedela, ţe nás čaká 3-hodinová túra. Nič sa 

nedalo robiť. Túru sme úspešne zvládli,  samozrejme sme si ju 

spríjemnili po svojom a potom sme sa konečne vracali domov. 

Cesta bola dlhá, ale zábavná.  Nie je nič krajšie ako byť spolu        

so svojimi spoluţiakmi na takomto výlete. Mobilita rozšírila naše 

vedomosti o slovenských jaskyniach či poľských hradoch 

a parkoch. Tento výlet bol pekným zakončením deviateho 

ročníka a verím, ţe aj ostatní si ho určite uţili a zároveň si 

precvičili angličtinu.         

  Text: Kristína Michlíková, bývalá žiačka 9. A triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Ján Kopčák, koordinátor projektu 
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25. september ako Svetový deň mlieka v školách je kaţdoročná 

medzinárodná udalosť podporovaná a propagovaná od roku 2000 

Organizáciou pre výţivu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne 

produkty pomáhajú naplniť poţiadavky na plnohodnotnú výţivu 

rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu 

mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, 

zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôleţitosť pitia mlieka v školách 

a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. 

My sme si aj tento školský rok význam tohto produktu 

pripomínali v priebehu celého štvrtkového dopoludnia. Začali sme 

uţ tradične bielou farbou oblečenia a  popretkávali sme to 

vhodnými aktivitami. Menší ţiaci sa vybrali na neďaleké pastviny, 

aby si kravičky pozreli zblízka a starší ostali v škole, kde spoločnými 

silami vytvorili masku zvieraťa, ktorému vďačíme za tento skvelý 

nápoj. Vyvrcholením boli mliečne hody, aby sme potrebu 

konzumácie bieleho moku ešte viac umocnili. Týmto dňom sme 

začali zber produktov  firmy Milk-Agro Sabi, tetrapakových obalov, 

hliníkových viečok a pohárov od ich produktov. Nebyť mlieka, 

nebola by ani táto atraktívna súťaţ, ktorá uţ má medzi našimi 

ţiakmi fanúšikov! 
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Memoriál Dr. Juraja Mackulína sa tento rok pre našu školu 

skončil získaním pekného 3. miesta. Spolu súťaţilo sedem 

muţstiev. O napínavosti a zaujímavosti jednotlivých zápasov napísal 

jeden z účastníkov Róbert Pivovarský, ţiak 9. A triedy. 

„Turnaj bol zaujímavý a plný úţasnej atmosféry. Prvý náš zápas 

bol napínavý, pretoţe sme 5 minút pred koncom prehrávali 0:3 

a potom sa to skončilo 2:3. Nasledujúci zápas sme vyhrali 3:2. 

Týmto víťazstvom sme si „kúpili“ boj o tretie miesto. To sa nám aj 

nakoniec podarilo vybojovať. O spestrenie celej súťaţe sa postaral 

Tomi Kid, ktorý bol veľmi ústretový a fotil sa s nami na pamiatku. 

Na konci turnaja sa uskutočnila tombola, kde mohol kaţdý vyhrať 

nejakú cenu ako spomienku na skvelé dopoludnie strávené 

s príjemnými ľuďmi. 

Text: E. Tchuríková 

 

 

 

 

 

Prázdninové leto je uţ za nami, nahrádzajú 

ho, veríme,  teplé babie leto a prichádzajúca 

jeseň, počas ktorej pestovatelia zberajú úrodu, 

ale ţiaci a študenti svoju teraz zasievajú a ţať 

budú na budúce leto. 

Tohtoročné leto malo veľmi pekné, priam 

horúce dni, a tak priestory Girlandie navštívilo vyše  päťsto 

prázdninujúcich detí, ktoré si našli oddych v bazéne,                

na minigolfe a na tenisových kurtoch, ktoré boli otvorené nielen 

počas leta, ale sú aj teraz. Mnohí rodičia s malými deťmi si 

mohli odpočinúť v priestoroch Centra a deti sa mohli bicyklovať, 

hrať na pieskovisku, či zahrať si futbal alebo pozrieť  zvieratká. 

V Girlandii sme zabezpečovali dozor aţ do večerných hodín a tieţ 

počas víkendových dní. Teraz sú uţ niektoré sluţby ukončené 

napr. bazén a otvorili sme dvere pravidelnej krúţkovej činnosti. 

Ku kaţdoročnej  pravidelnej činnosti uţ niekoľko rokov patria 

MsVL a MsFL. Mestská volejbalová liga začína uţ svoj 23. ročník 

a Mestská futbalová liga otvára túto sezónu štvrtý ročník. Počet 

zapojených druţstiev v jednotlivých ligách bude známy po ich 

spoločných poradách. ŠH IN takto otvorením školského roka 

oţila pravidelnou kaţdodennou činnosťou  rôznych športových  

tréningov či zápolení a zápasov. 
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V septembri sme sa podieľali na príprave prvého ročníka 

tenisového turnaja Cup 2014, ktorého sa zúčastnili hráči nielen 

z mesta,  ale i z okolitých obcí.  Víťazi boli ocenení peknými 

pohármi takto: 1. miesto Knašinský Pavol, 2.miesto Kosár 

Ľuboš, 3. miesto Minčák Peter. Účastníkom sa turnaj páčil 

a dohodli sa, ţe budú v tejto súťaţi pokračovať aj v ďalšom 

období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O podujatiach, ktoré budeme v Centre pripravovať, nájdete 

informácie na našich nástenkách a v mestskom rozhlase, či 

v jednotlivých školách. 

CVČ 

 

 

 

 

 2. septembra bol  v materskej, základných a stredných školách 

na území mesta slávnostne otvorený nový školský rok 2014/2015 

a po horúcich letných dňoch ţiaci zasadli do školských lavíc. 

Riaditelia škôl im predstavili ich triednych učiteľov a ostatných 

vyučujúcich, ktorí ich budú obohacovať vedomosťami 

a zručnosťami. 
 
Práca pedagogických a nepedagogických zamestnancov je 

skutočne náročná a pracovné nasadenie veľké. Reagovať na všetky 

trendy v našom školstve si neraz vyţaduje ďalšie aktivity nad rámec 

kaţdodenných povinností, ktorým venujú mnoho času.  
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Niektoré novinky tohto školského roka moţno pritom uţ teraz 

označiť za kľúčové, keďţe zásadným spôsobom modifikujú 

charakter a obsahovú náplň vzdelávania, ďalšie sú len doladením 

predchádzajúcich systémových zmien.  
 
Najviac očakávanou zmenou budú pre učiteľov materských škôl, 

základných škôl, gymnázií, ako aj základných umeleckých škôl 

aktualizované štátne vzdelávacie programy. Hoci sa vo vzdelávacom 

procese podľa nich začne postupovať aţ od 1. septembra 2015, s ich 

obsahom sa môţu oboznámiť uţ v súčasnosti. 
 
 Verím, ţe tento čas bude  dostatočným priestorom na ich 

preštudovanie a s tým súvisiacu prípravu školských vzdelávacích 

programov. Pri ich inovácii rezort školstva zohľadnil niekoľkokrát 

deklarovanú potrebu podporiť výučbu prírodovedných predmetov 

a matematiky. V snahe čo najviac zabezpečiť ich uplatnenie              

v reálnych podmienkach vzdelávania akceptoval aj mnohé 

pripomienky pedagogickej obce a širokej odbornej verejnosti.  
 
Ďalšia nemenej dôleţitá úloha čaká rezort školstva práve            

v oblasti súvisiacej s výsledkami našich ţiakov v medzinárodnom 

certifikačnom meraní PISA 2012. Ako sa ukázalo prvýkrát od roku 

2003, keď sa začalo uskutočňovať testovanie v našich 

podmienkach, boli výsledky slovenských ţiakov vo všetkých troch 

oblastiach – matematickej, čitateľskej a oblasti prírodovednej 

gramotnosti – významne niţšie ako priemerný výkon krajín OECD. 

Keďţe rezort školstva vníma tieto závery ako váţny signál, za 

prioritné povaţuje uskutočniť podrobnejšie analýzy spomínaných 

výsledkov, ktoré budú súvisieť s nastavením efektívnych zmien 

smerujúcich práve k zlepšeniu slovenského školstva.  
 
Jedným z takýchto krokov je nepochybne sprísnenie kritérií           

na prijímanie ţiakov na stredné školy s cieľom skvalitniť 

vzdelávanie na gymnáziách a posilniť charakter stredných 

odborných škôl.            Po novom tak bude musieť ţiak preukázať 

poţadovaný priemerný prospech z povinných vyučovacích 

predmetov na konci predposledného ročníka a na konci 1. aj 2. 

polroku posledného ročníka jeho štúdia na základnej škole.  
 
V územnej pôsobnosti Školského úradu Giraltovce oproti 

uplynulému školskému roku nastala jedna zmena v počte 

základných škôl, keď od 31. 08. 2014 zo siete škôl bola vyradená 

pre nízky počet ţiakov Základná škola Šarišský Štiavnik. 
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Počet detí, ţiakov a študentov v školách a školských 

zariadeniach na území mesta  Giraltovce za posledné dva roky je 

nasledovný: 
 

P. 

č. 

Škola 

Školské zariadenie 

Počet 

ţiakov 

šk. rok 

2013/2014 

Počet 

ţiakov 

šk. rok 

2014/2015 

Rozdiel 

2013/2014- 

2014/2015 

1 materská škola 162 146 - 16 

2 základná škola 464 464 0 

3 súkromná základná 

škola 
166 175 + 9 

4 gymnázium 206 176 - 30 

5 súkromná stredná 

odborná škola 
195 231 + 36 

6 spojená škola 67 67 0 

7 

 

základná umelecká 

škola 
590 623 + 33 

 spolu 1 850 1 882 + 32 
 
V tomto školskom roku prázdniny pre ţiakov a študentov budú 

v termínoch uvedených v priloţenej tabuľke: 
 

Prázdniny  Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin  

Termín prázdnin  Začiatok 

vyučovania  

po 

prázdninách  

jesenné  29. október 2014  

(streda)  

30. –  31. október 

2014  

3. november 

2014 

(pondelok)  

vianočné  19. december 

2014  

(piatok)  

22. december 2014  

- 7. január 2015  

8. január 

2015  

(štvrtok)  

polročné  30. január 2015  

(piatok)  

2. február 2015  

(pondelok)  

3. február 

2015 (utorok)  

jarné – 

Prešovský 

kraj  

20. február 2015  

(piatok)  

23.  - 27. február 

2015  

2. marec  

(pondelok)  

veľkonočné  1. apríl 2015  

(streda)  

2. - 7. apríl 2015  8. apríl 2015  

(streda)  

letné  30. jún 2015  

(utorok)  

1. júl -  31. august 

2015  

2. september 

2015  

(streda)  
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Prajem vám pedagogickým, odborným a ostatným zamestnan-

com, v tomto školskom roku pevné zdravie, veľa pracovného elánu, 

tvorivé myslenie, optimálne medziľudské vzťahy a úspešné 

zvládnutie úloh výchovno – vzdelávacích programov. Ţiakom 

a študentom ţelám vytrvalosť v učení, pevnú vôľu a záujem 

o získavanie nových vedomostí a zručností. 
 

Mgr. Jozef Kozák, odborný zamestnanec ŠÚ Giraltovce 

 

 

 

 

e dobré, ak sa človek má kam vracať. Prichádzať na miesta, 

ktoré vnímame ako svoj domov. Človek tu naberá stratenú 

energiu, kaţdé stretnutie s dobrými známymi, priateľmi či 

bývalými kolegami a ţiakmi je radosťou. Ak odídete v staršom veku 

zo svojho zaţitého prostredia, darmo uţ hľadáte také silné putá, aké 

vás spájajú s tými, s ktorými ste preţili mladosť, pekné i smutné 

chvíle.  To spoločne preţité vás spája, je o čom rozprávať, stačí si 

zaspomínať. 

Uţ 6 rokov ţijem v ďalekej Jihlave, od Giraltoviec ma delí viac 

ako 600 km. Celý rok sa ale teším na moje mestečko, ako ho 

zvyknem nazývať. A vôbec to nemá podceňujúci význam, naopak, 

teším sa, ţe mesto s o málo viac neţ 4000 obyvateľmi rozkvitá          

do krásy. Giraltovčania jednotlivé zmeny nevnímajú tak intenzívne 

ako niekto, kto prichádza domov po roku. Zakaţdým ma víta niečo 

nové. Za tých 6 rokov sa bytovky obliekli do pestrých farebných 

šiat, novú podobu dostala materská škola, vyrástla krásna nová 

bytovka pri CVČ a ďalšia dolu oproti gymnáziu. 

Vynovili sa aj všetky školy – bez výnimky, no najviac to vidno       

na mojej bývalej škole – ZŠ. Krásna je aj súkromná ZŠ, vo vkusných 

úpravách areálu nezaostáva ani gymnázium. Osobitný hold si však 

zaslúţi naše námestie a jeho pešia zóna. Dopĺňa ho vynovený hotel. 

Tieto zmeny sa dejú postupne, ja ich však vnímam kaţdé leto          

po svojom návrate domov veľmi silne. A teším  sa z týchto premien. 

Čo si zaslúţi osobitnú pochvalu, je čistota mesta. Mám s čím 

porovnávať a Giraltovce sú tu jednoznačne víťaz.  Prednedávnom 

som sa bola prejsť v Parku mieru a aj tam som spozorovala veľké 

premeny. Predĺţil sa cyklistický chodník, pracuje sa na renovácii 

amfiteátra i priľahlej budovy.  

Giraltovčania si uţili aj rad zábavných podujatí. A musím 

s potešením konštatovať, ţe tentokrát s bohatou účasťou verejnosti. 

J 
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Zvlášť vydarené boli doţinky a záver kultúrneho leta. Obdivovala 

som Kandráčovcov, ale moje veľké uznanie patrí najmä nášmu 

Topľanu. Sú dokonalí, tancujú uţ na profesionálnej úrovni a aspoň 

takto sprostredkovane ďakujem môjmu bývalému ţiakovi Paľovi 

Švačovi, ktorý súbor priviedol k takejto perfektnej úrovni.  

Pri prechádzke parkom som si však uvedomila, ţe nám predsa 

ešte niečo chýba. Náš dávny sen - kúpalisko. A to by sa výborne 

hodilo v priestore za futbalovým štadiónom. Momentálne táto 

plocha slúţi na vývoz zeleného odpadu, bol by to však perfektný 

priestor pre oddychovú zónu.  Často premýšľam o prítomnosti 

Giraltoviec. Dnes je to mesto, kde sú občanom k dispozícii takmer 

všetky základné sluţby. Pracuje tu celá plejáda odborných lekárov, 

k dispozícii sú záchranná sluţba, lekárne, optika, máme tu banky 

i poisťovne, poštu, reštaurácie, hotely, bohatý sortiment tovaru 

v početných obchodoch. Sú tu úrady s obvodnou pôsobnosťou, 

kniţnica, CVČ, štadióny, ihriská rôzneho druhu. A čo je hlavné        

pre mladé rodiny - sú tu školy, počnúc materskou, dvoma 

základnými, základnou umeleckou školou, gymnáziom i strednou 

odbornou školou, ktorá ponúka pestrú paletu študijných moţností. 

V podstate vaše dieťa tu môţe absolvovať štúdium aţ po maturitu 

a potom je k dispozícii výber vysokých škôl v Prešove či Košiciach. 

Prešovskí študenti dokonca nepotrebujú ani platiť drahý internát, 

zväčša dochádzajú autobusom, čo od jesene má mať značné 

finančné zvýhodnenie. 

A tu som pri mojich predstavách o budúcnosti nášho mesta. Ak 

by sa konečne podarilo presadiť výstavbu rýchlostnej komunikácie 

R4 popri našom meste, cesta do Prešova by sa skrátila na 16 km. 

Stali by sme sa tak akýmsi satelitným mestečkom Prešova, čo by 

mohlo priniesť značné výhody v moţnosti nájsť si zamestnanie.      

Pre Prešovčanov by zasa mohlo byť lákavé bývať v pokojnom, čistom 

meste so všetkými  sluţbami a do práce v Prešove iba dochádzať. 

Napokon, dnešný trend bývania potvrdzuje, ţe obyvatelia veľkých 

miest uprednostňujú bývanie v menších okolitých mestečkách, kde 

je čistý vzduch, príroda na dosah, záhrady s moţnosťou relaxu 

i pestovania. 

Prajem nášmu mestu, aby sa tieto moje sny splnili. Vţdy som 

verila, ţe mesto tvoria ľudia, budovy ho iba dopĺňajú  a vytvárajú im 

moţnosti sebarealizácie. V našich Giraltovciach, čo sa ja pamätám, 

vţdy ţili senzační ľudia, originálni, tvoriví, pracovití, zdravo kritickí, 

a to je ten najlepší predpoklad dobrej budúcnosti. Mne ostáva iba 

tešiť sa na ďalší návrat po roku a veriť, ţe sa podarí. 

Alţbeta Škurlová  
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Nedeľa, Deň Pána, nám dáva moţnosť i príleţitosť zúčastniť sa 

na svätej omši vo svojom bydlisku, ale ísť aj na rôzne púte 

v blízkom i vzdialenom okolí. Takto sme sa aj my, giraltovskí 

rímskokatolíci zorganizovali púte na odpustové slávnosti                  

do Gaboltova, Levoče a do Vranova a navštívili sme aj Ruţencovú 

záhradu vo Vyšnej Šebastovej a Baziliku minor v Ľutine.                  

Do Gaboltova  a Levoče chodíme pravidelne uţ niekoľko rokov.  

Z nich spomeniem Gaboltov, v ktorom sme  v tomto roku mali 

moţnosť vypočuť si nádherné a povzbudzujúce slová Jozefa 

kardinála Tomka, slovenského arcibiskupa, emeritného prefekta 

kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritného predsedu 

Pápeţského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.   

Nedeľné popoludnie patrilo aj návšteve Ruţencovej záhrady         

vo Vyšnej Šebastovej, jedinej na Slovensku. O jej výstavbe nás 

poinformoval p. Igor Šofranko. Keďţe nás tam okrem kostolníka 

privítal aj dáţď, ruţencovú poboţnosť sme vykonali v kostole.         

Po ukončení sme  mali moţnosť kúpiť si aj pamiatkové predmety 

a spoločne sme sa aj odfotili. Dáţď, ktorý nás tu ako nebeská rosa 

pokropil, sprevádzal nás aţ do Ľutiny, ale potom uţ bolo počasie 

pekné. 

V Ľutine nás privítal správca farnosti, vdp. Jozef Novický.          

V prekrásnom okolí Baziliky minor sa nachádzajú kaplnky           

sv. Mikuláša a Blahoslavených Hieromučeníkov, Miniskanzen 

drevených chrámov, Dom  Mikuláša Klimčáka a iné. V Bazilike 

minor nám pán farár porozprával celú históriu  nielen chrámu, ale 

aj celkovej výstavby okolia a ich ďalšie plány. V miniskaznzene je 

vyše 10 kostolíkov, pripravujú sa ďalšie a má ich byť okolo 

šesťdesiat z celého Slovenska a z Poľska. Ikonostasy v hlavnej časti 

a tieţ v bočnej lodi Baziliky sú nádherné, skvostné sú nové mozaiky 

svätcov, celý interiér je veľmi zaujímavý a nabáda nás k zboţnosti.   

Z kaţdej strany tu na nás dýchali svätosť a premodlenosť tohto 

miesta, história i súčasnosť. 

Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine bola 9. júna 

2010 pričlenená zvláštnym  putom duchovného príbuzenstva 

k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. História pútnického miesta 

v Ľutine sa začala písať  19. 8. 1951, keď sa na Ľutinskej hore zjavil 

svätý Mikuláš chudobnej vdove Zuzane Fekete a ktorý kladie dôraz 

na zasvätenie nedele a zároveň na Mariánsku úctu na tomto mieste. 

A tak sem začalo prúdiť mnoţstvo pútnikov pokloniť sa  

Bohorodičke, poţiadať ju o pomoc a načerpať  nielen duchovnú 
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pomoc, ale aj liečivú vodu z prameňa. Preto bolo potrebné postaviť 

na hore kaplnku, upraviť prítok liečivej vody a dole pri Bazilike zase 

iné, uţ vyššie spomínané kaplnky a budovy i nové spovedelnice.  

Pripravujú sa ešte veľké parkoviská  a upravujú sa terén a okolie, 

ktoré uţ teraz sú veľmi pekne postavené v celom okolí. My sme tam 

všetci načerpali silu duchovného pôsobenia, bola to skutočne 

pastva pre dušu i oči a to všetko sme umocnili v Kaplnke na hore 

účasťou na svätej omši. Ak budete cítiť vnútornú prázdnotu či 

potrebu poznania a pomoci, choďte tam adorovať a načerpať 

duševnú posilu i pomoc,  alebo len tak si pozrieť taký menší kus 

Ríma na Slovensku. 

Veľmi zaujímavá bola púť na odpust do Vranova, ktorú prvýkrát 

zaţili jej účastníci spoločne s kaplánom Adriánom Prušom. Počasie 

pútnikom prialo a aj keď najprv s obavami, ale predsa veľmi dobre 

zvládli cestu z Giraltoviec do Vranova. Keď sme sa s nimi v nedeľu 

stretli /my sme prišli autobusom/,  akosi sme na nich nebadali ani 

stopy po únave. Tak je to vţdy, ak zveríme svoju cestu, činnosť či 

prácu do Boţích rúk a Jeho riadenia, je to veľmi dobre  a  vţdy to  

ľahšie  zvládneme. 

Veríme, ţe tento prvý ročník pešej púte bude mať ďalšie 

pokračovanie a aj počet peších pútnikov sa bude  rozširovať. 

Tento mesiac chceme vykonať púť do Šaštína, po ceste sa 

zastaviť v Rajeckej Lesnej kde si chceme pozrieť tieţ nádherný 

skvost Slovenský Betlehem, jediný svojho druhu v Európe. Naše 

malé Slovensko je nádherná krajina, ktorá má svoju patrónku, 

Sedembolestnú Pannu Máriu, s mnohými kaplnkami postavenými 

na jej počesť a preto ešte plánujeme uskutočniť púte na tieto miesta 

a takto spoločne utuţovať náš kresťanský ţivot. 

Helena Sušinková 
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Aj tento rok sa FS Topľan pilne celú zimu pripravoval na začiatok 

sezóny. Po poslednom tanečnom predstavení v minulom roku sa 
v októbri naplno rozbehla tanečná a hudobná príprava starých, ale 
aj nových členov. Po neľahkej, no tradičnej adaptácii sa letné piatky 
pomaly premieňali na dlhé piatkové večery v zimnom období.           
Zo skúšok sa odchádzalo v čoraz neskoršej hodine a s väčšou 
únavou. O tento pocit tanečnej vyčerpanosti sa, ako obvykle, starali 
manţelia Tatiana a Pavol Švačovci. Kvalitu tanečných tréningov 
naplno otestovalo vystúpenie v Petrovciach 18. januára, teda             
v polovici zimnej prípravy. Bol to príjemný začiatok pre nových 
členov, ktorí si otestovali svoje prvé natrénované pohyby, tanečnú 
koordináciu a výraz a postoj na javisku. Naopak, starí členovia 
(pozn. slangový topľanský výraz pre členov pôsobiacich v súbore 
min. 3 sezóny) si vyskúšali najmä kondičnú stránku svojich kvalít. 
Po maličkých chybách v tancoch a po niekoľkých neistotách           
v radoch mladších - ale aj dlhšie pôsobiacich - členov nebolo 
vedenie súboru veľmi nadšené. Po tomto malom "tanečnom teste"         
v Petrovciach bolo na všetkých členoch vidieť malé sklamanie, no aj 
túţbu a odhodlanie napraviť to a potešiť manţelov Švačovcov. 
Moţnosť prišla o týţdeň na skúške, kde sa zišli všetci taneční a 
hudobní členovia pri výbere osôb na nový tanec, pripravovaný o 
týţdeň neskôr. Manţelia Švačovci si teda mali z čoho vyberať. A tak 
sme sa cez víkend na prelome januára a februára ocitli na Sigorde  
s manţelmi Morochovičovcami pri príprave tanca z regiónu 
Zakarpatská Ukrajina. Tanečníci vydali zo seba maximum. V piatok 
nacvičili väčšinu prvkov a v sobotu pred obedom tanec dotiahli        
do poslednej bodky. Muzikanti v ničom nezaostávali a počas 
sobotňajšieho poobedia zvládli nacvičiť nejednoduché melódie a 
akordy miestnych ukrajinských piesní, o čo sa postaral dlhoročný 
direktor hudobnej zloţky Mgr. Peter Zajac. V nedeľu sa odchádzalo  
z príjemného prostredia  Sigordu s nacvičeným tancom, hudbou a 
úsmevom na tvárach našich umeleckých vedúcich.  

Ako sa menilo počasie zo zimy na príjemnú slnečnú jar, menil sa 
aj program piatkových tréningov. V máji sa na záverečných 
predsezónnych skúškach objavili aj vysokoškolské posily z Košíc, 
Zvolena či Bratislavy. Prvé veľké vystúpenie absolvovali Topľanisti 
31. mája v Dolnom Kubíne na folklórnych dňoch Kubína.               
V príjemnom prostredí, v prítomnosti napríklad aj FS Liptov, si       
za nie veľmi ideálneho počasia všetci milovníci folklóru určite prišli 
na svoje aj vďaka FS Topľan, ktorý ukončil celodenný program. Prvý 
júnový víkend cestoval FS Topľan do Českej republiky, do malého 
mestečka Tvrdonice, na malé folklórne slávnosti, ktoré sa konali         
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v nádhernom prostredí a v ešte krajšom amfiteátri. Nasledoval 
tanečný víkend, ktorý sa začal ako obyčajne piatkovou skúškou.        
Na nej sa pripravoval tanečný program podľa gusta choreografa 
Štefana Muchu,  autora programu Martinských dní. 14. júna sa        
na Divadelnom námestí v Martine  okrem Topľanistov predstavili aj 
FS Mladosť, FS Kaluţiar, FS Magura a ţilinský FS Rozsutec            
pod vedením uţ spomínaného autora programu a bývalého 
umeleckého vedúceho FS Topľan Š. Muchu. Na druhý deň sa v obci 
Kaluţa pri Zemplínskej Šírave otváral miestny aquapark a ako 
hostia boli pozvaní na spríjemnenie nálady nedeľného slnečného 
popoludnia členovia FS Topľan. Po príjemnom tanečnom víkende si 
v stredu niekoľko párov odskočilo do neďalekého Stropkova          
na záverečný koncert súkromnej základnej umeleckej školy.           
V miestnej "zuške" totiţ pôsobí ako učiteľka tanca naša tanečná 
pedagogička T. Švačová.  

Počas posledného júnového víkendu cestovali ľudoví umelci        
z Giraltoviec mimo republiky. Tentoraz  nie do Čiech, ale k sever-
ným susedom, do Poľska. V meste Ustrzyky Dolne sa stretli hlavní 
predstavitelia mesta Giraltovce a nechýbal ani miestny folklórny 
súbor. Aj tu si členovia uţili milé pohostenie a krásne prostredie.         
Po dlhom sobotňajšom spievaní a tancovaní sa po raňajkách FS 
ponáhľal na folklórne slávnosti v Kračúnovciach, ktoré sa uţ  
tradične konali na dedinskom futbalovom štadióne. V nasledujúcu 
nedeľu sa Topľanisti predstavili na folklórnych slávnostiach 
v Marhani. O týţdeň nasledoval znovu nabitý tanečný víkend,  
najprv v sobotu v obci Ďačov a v nedeľu na slávnostiach                  
v Pčolinnom. Príjemné prostredie a vskutku ohromný amfiteáter 
zaţili členovia FS z Giraltoviec v obci Vyšný Kazimír 26. Júla a           
pred dlho očakávaným odchodom do Turecka sa FS Topľan 10. 
augusta predstavil v Zubnom neďaleko Humenného.  
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V piatok 15. augusta odcestovali Topľanisti na medzinárodný 
festival do na naše pomery nie malého mesta Yalova neďaleko 
Istanbulu. Cesta bola dlhá a mimoriadna. Niet divu! Veď ísť              
cez euroázijský most v Istanbule alebo trajektom, to sa teda nestáva 
kaţdý deň. Nasledovalo krásnych necelých sedem dní v exotickej 
krajine na juhu Európy. Tanečníci a hudobníci mali moţnosť 
vyskúšať si,  aké je to vystupovať pri teplote 36 °C cez deň a 30 °C 
večer. V sobotu sa uskutočnila súťaţ v kráse krojov a v tancovaní a 
hraní na hudobných nástrojoch. V obidvoch súťaţiach sa FS Topľan 
umiestnil na neobľúbenom 4. mieste, pričom v tancovaní mu to 
ušlo len o jeden bodík! Po súťaţi sa sklamaní členovia folklórneho 
súboru pobrali na ubytovňu zbaliť si veci a pripraviť sa na dlhú 
cestu domov.  

V pondelok uţ všetkých doma netrpezlivo čakali, no dlhé tanečné 
voľno od vedenia nikto nedostal. Uţ v piatok sa konali oslavy ţatvy 
v Mestisku, kde FS Topľan svojím programom spríjemňoval náladu 
miestnemu publiku. Po vystúpení sa konala ešte tanečná a 
hudobná skúška, keďţe v sobotu sa ţenil jeden z dlhoročných 
tanečníkov, večný dobrák a folklorista telom aj dušou, Ján Dzurko. 
Janko pozval všetkých členov súboru na oslavu svojho veľkého dňa. 
Tam sa predstavili tanečníci a hudobníci malým programom piesní 
a tancom. Po ťaţkej sobote nasledovalo ešte ťaţšie dopoludnie 
v nedeľu, keď sa všetci zišli, aby spoločne zvládli ešte jeden náročný 
tanečný deň v Humennom. Program Humennský toliar prerušilo 
nepekné počasie, a tak sa tanečné programy jednotlivých súborov 
presunuli do miestnej sály. Aby toho nebolo v nedeľu málo, 6 párov 
si aj s hudobníkmi  odskočilo ukázať svoje tanečné a hudobné 
umenie na svadbu do Stropkova, ako darček v mene Jána 
Chovanca, bývalého člena. Záver sezóny vyvrcholil v nedeľu 14. 
septembra pred domácim publikom v Giraltovciach, kde sa FS 
Topľan spolu s FS Vargovčan a Kandráčovcami postaral o nádherné 
ukončenie kultúrneho leta pod záštitou primátora mesta Giraltovce 
Jána Rubisa. Posledné slovo tohtoročnej skvelej partie padne v inej 
forme ako obyčajne. Po prijatí ponuky od tvorcov relácie Kapura nás 
diváci uvidia v najpopulárnejšej folklórnej relácii RTVS. Týmto 
chceme povzbudiť našich fanúšikov k sledovaniu a hlasovaniu        
v prospech nášho televízneho predstavenia. Na záver sa chcú 
členovia FS Topľan srdečne poďakovať najmä vedeniu mesta, ktoré 
im vţdy vyšlo v ústrety a umoţnilo aj tento rok bezproblémové 
účinkovanie. Kaţdý rok inak,  ale predsa rovnako... 

Ďakujeme. 

M. Briško, I. Sotáková 
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Pestovanie cesnaku je u nás 

tradičné a rozšírené. Český 

cesnak sa stáva u záhradkárov 

pojmom. V minulých zimách sa 

ale ukázalo, ţe i u nás môţe 

cesnak pri kombinácii nepriazni-

vých okolností vymrznúť. Čo 

robiť, aby sa naše šance na 

úspech zvýšili? 

 Vyberte pre cesnak vhodné 

stanovište – slnečné, suché a vzdušné,  s priepustnou pôdou 

s dostatkom ţivín. 

 Pred výsadbou stanovište pohnojte Cereritom v dávke 6-

8kg/100m2. 

 Hlávky s palicou rozoberajte aţ tesne pred výsadbou, 

vysádzajte len nepoškodené a chorobami nenapadnuté 

strúčiky. 

 Termín výsadby by mal byť čo najneskorší, aby strúčky ešte 

zakorenili, ale uţ nevyrástli. 

 Zvoľte spon 8-12 x 20 - 40 cm, hĺbka výsadby asi 6-8cm. 

 Pôda pod strúčikom má byť kyprá aţ 4cm. 

 

Aktuality v ochrane rastlín 
 

 Pred zimnými mrazmi môţeme kmene stromov natrieť 15 % 

roztokom vápenného mlieka. 

 Pripevnením lepových pásov na kmene stromov zabránime 

piadivkám, aby v korunách nakládli prezimujúce vajíčka. 

 Uţ na jeseň po opade listov ošetríme broskyne proti 

kučeravosti listov meďnatými prípravkami. 

 Pokračujeme v ošetrení chryzantém proti hubovým 

chorobám a  škodcom.  

Ľubomír Krupa 
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Tomáš Kurej    

 

Rodičom srdečne blahoželáme. Nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

 

Tomáš Vaňko  a  Dominika Švecová 

Svidník        Giraltovce 

 

Jakub Kozák   a  Viera Stankovičová  

Chmeľov        Giraltovce  

 

Gabriel Krivánek    a   Zuzana Mašlanková 

Giraltovce         Plechotice 

 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 

dňom, ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich 

manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič 

na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vždy 

pomôže vyhrať nad nástrahami života. 

 

 

 

 

80 rokov Anna Mihoková    60 rokov  Bc. Emil Bzdil 

Marta Cigánová 

75 rokov Helena Čabalová                  Anton Hudák  

                                               Andrej Mihaľ 

70 rokov Pavol Bakalár                             Marta Murenková 

    Alţbeta Vaňušová       Andrej Packo 
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65 rokov Mgr. Edita Auerswaldová    55 rokov Martin Hliboký 

    Mária Barnášová                          Emil Verčimák 

        Helena Čiţeková   

                                   50 rokov  Mária Kapeľuchová 

 

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám 

želáme do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  

 

Prosíme obyvateľov aby, ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909, e-

mail: maria.osifova@giraltovce.sk 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanúšikovia MFK Slovan Giraltovce sa z prvého miesta v III. 

futbalovej lige dlho netešili. Radosť trvala celý jeden týţdeň. 

Futbalisti Giraltoviec sa vyhrievali na vrcholci súťaţe síce krátko, 

ale bola to pre nich určite dobrá skúsenosť. Ukázalo sa, ţe aj 

čiastkový úspech treba vedieť "stráviť", a to sa v prípade 

Giraltovčanov nestalo. Najviac mrzí skutočnosť, ţe sa to udialo       

po prehre s priemerným súperom z Veľkých Revíšť, ktorý bol určite 

zdolateľný. Škoda. V modro-bielych radoch prišlo príliš veľké 

uspokojenie, moţno aj trošku podceňovania a to sa Slovanu kruto 

vypomstilo v podobe prehry 1:2. Výkon zverencov Vladimíra 

Rusnáka nebol dobrý najmä v prvom polčase. Laxný prístup, slabý 

pohyb aj nasadenie zapríčinili zbytočne premrhaný 40 - minútový 

čas. Potom prišlo čudné vylúčenie Patrika Čurlíka v 41. minúte.       

P. Čurlík je pre Slovan veľmi dôleţitý hráč, prakticky ťaţko 

nahraditeľný a to sa v konečnom dôsledku aj prejavilo. Presilovku 

súper dokonale vyuţil, aj keď skoro celý druhý polčas ťahal             

za kratší koniec povrazu. Giraltovčania, aj keď oslabení, predviedli 
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po prestávke výborný futbal, mali dobré šance, ale ani excelentný 

gól Jakuba Verčimáka nestačil. Sily im postupne odchádzali a           

po taktickej stránke v závere úplne zlyhali.  

Objektívne treba povedať, ţe nespravodlivé vylúčenie P. Čurlíka 

ovplyvnilo ďalší priebeh zápasu a zákonite aj konečný výsledok. 

Hlavný rozhodca Ondrášek nechcel ukázať potrebný cit pri tejto 

situácii, rozhodol sa veľmi zle a Slovan neskutočne poškodil.          

Za nebezpečné hranie vysokou nohou, keď hráč Giraltoviec vôbec 

svojho súpera nevidel, bola červená karta pre domácich doslova 

šokom a navyše je Patrik futbalista, ktorý by ani muche neublíţil.    

Funkcionári Slovana si po zápase sypali popol na hlavu, pretoţe 

nominácia tohto rozhodcu na tento duel sa dala zrušiť. Jeho 

zaujatosť voči Giraltovciam sa dala predpokladať. K červenej karte 

ešte jedna poznámka: V kvalifikačnom zápase na ME Grécko - 

Rumunsko došlo k podobnej situácii, avšak popredný anglický 

rozhodca Mark Clattenburg tasil pre rumunského futbalistu len ţltú 

kartu a aj tak išlo Rumunov od jedu roztrhnúť! Komisia rozhodcov 

VsFZ a sedia v nej aj ligoví rozhodcovia (ku Clattenburgovi majú ale 

ďaleko), potvrdila vylúčenie P. Čurlíka ako správne rozhodnutie. 

Keď sa takto budú takéto verdikty posudzovať ako správne, tak sa 

ďalšieho Micheľa na Slovensku poriadne dlho nedočkáme. 

Ďalšie zápasy Slovana boli negatívne ovplyvnené prehrou                 

s Veľkými Revištiami. Stratili sa istota a sebavedomie. Vo Vyšnom 

Opátskom to bola jasná záleţitosť (3:0) a nečudo, ţe na jednom 

športovom webe uviedli, ţe v Opátskom sa nevedia dočkať súboja            

s Giraltovcami, pretoţe im to proti nim pravidelne sype. Z histórie 

vieme, ţe zápasy Slovana v Lipanoch boli veľmi ťaţké a body sa 

odtiaľ nevozili. Tentoraz mali Giraltovčania v komornom prostredí 

moţnosť bodovať, ţiaľ, strelecká mizéria a nízka efektivita sa aj tu 

prejavili v plnej nahote a prehra bola sklamaním. Sériu troch 

prehier v rade sa chlapcom konečne podarilo prerušiť v dueli         

so silnými Spišiakmi. Zodpovedný výkon, podloţený veľkou 

bojovnosťou priniesol cenné jednogólové víťazstvo. Gól Jána Čabalu 

z priameho kopu bol doslova lahôdkou a diváci na tribúne sa 

hlasno pýtali: "Chlapče, kde si doteraz bol?" Zrejme mali na mysli, 

ţe tento skvelý technik ešte nedávno dával góly zo štandardiek ako 

na beţiacom páse. 

Výhrou so Spišskou Novou Vsou by sa mali slovanisti 

naštartovať k lepším výkonom aj výsledkom, lebo kaţdý bod bude 

mať veľkú hodnotu pri konečnom účtovaní a Slovan ešte v jeseni 

čakajú veľmi ťaţké stretnutia. 

Miroslav Deutsch 
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Poriadok v našom meste robia nielen zamestnanci aktivačných 

prác, ale aj Hasičská záchranná sluţba, ktorá takto čistila  vyliate 

palivo z dlaţbového chodníka a cestnej komunikácie.  

Text a foto: Mgr. Mária Osifová 
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