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Obdobie od Troch kráľov po Popol-

covú stredu nazývame fašiangy. Je to 

obdobie plné zábav a veselosti. 

K fašiangom sa viaţu aj mnohé známe 

slovenské veršovačky. 

 

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožúška, zima mu bude. 
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 
 

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 
tu koňa zabili, tu rebrá majú. 
A my žiaci neboráci, nemáme čo jesti, 
musíme sa z domu do domu po dedine pliesti. 
 

Fašianok je milý sviatok, ponúknite šunky plátok, 
slaninku a klobás pár, neľutujte pre nás dar, 
my vám za to zaželáme 
zdravie, šťastie, požehnanie.  
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Poslanci nášho mesta sa 17. 

januára 2014 zišli na 24. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v zasadačke 

Mestského úradu v Giraltovciach. 

Rokovania, ktoré obsahovalo 9 bodov, 

sa zúčastnili 8 poslanci, 3 sa za svoju 

neúčasť ospravedlnili, prítomný bol aj 

poslanec Prešovského samosprávneho 

kraja PhDr. Ján Vook. Hlavným bodom  rokovania bola kúpa 

bytového domu a výstavba bytov niţšieho štandardu.  

Návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi GMT 

real, spol. s. r. o. a mestom Giraltovce predloţil Mgr. Ján Rubis, 

primátor mesta. Po  diskusii poslanci tento bod odsúhlasili.  

Rokovanie MsZ malo neštandardne plynulý priebeh. Jeho ďalší 

bod,  Návrh na schválenie investičného zámeru – kúpy bytového 

domu (23 bytových jednotiek) pre potreby nájomného bývania 

a kúpy súvisiacej technickej vybavenosti – prístupovej komunikácie, 

ktorý opäť predkladal primátor mesta, poslanci po pripomienkach 

Ing. Dušana Verčimáka a širšom dialógu schválili.  

Ţivšiu reakciu prítomných poslancov vyvolal Návrh na schválenie 

výstavby stavby Byty niţšieho štandardu Giraltovce – 12 bytových 

jednotiek  na Kukučínovej ulici v Giraltovciach a príslušnej 

technickej vybavenosti.  Po  vysvetlení jednotlivých sporných častí 

prítomní poslanci s návrhom súhlasili.   

Vedúca finančného oddelenia  Ing. Iveta Kurčová predloţila  

Návrh úpravy rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2014. Prvá 

schválená úprava rozpočtu mesta na rok 2014 sa týkala kúpy 

bytového domu a výstavby bytov niţšieho štandardu.  

Návrh na odvolanie člena redakčnej rady - a zároveň návrh        

na vymenovanie nového - predniesla Mgr. Mária Osifová, vedúca 

oddelenia kultúry. Na vlastnú ţiadosť bola z redakčnej rady 

odvolaná  pani Tatiana Birošová a jej novým členom sa stal PhDr. 

František Dţalai.  

Návrh na uznesenie z rokovania Mestského zastupiteľstva 

prečítal MVDr. Martin Končár. V závere sa prítomným za účasť 

poďakoval primátor mesta Mgr. Ján Rubis a rokovanie MsZ ukončil.   
 

                                        Anna   Mitaľová   
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1. Mestská polícia 11. decembra 2013 počas výkonu sluţby    

vo večerných hodinách na Dukelskej ulici uloţila D. V. 

z Giraltoviec blokovú pokutu za spáchanie priestupku proti 

verejnému poriadku.  V jeho v prípade išlo o opakované 

konanie s predchádzajúcim upozornením, preto dohováranie 

nebolo postačujúce. 

2. Oznámenie o podozrení zo zaloţenia nedovolenej skládky 

stavebného odpadu na Hviezdoslavovej ulici prijala MsP 17. 

decembra 2013. Na základe oznámenia vykonala hliadka 

MsP previerku a zistila, ţe uvedený stavebný odpad je 

uskladnený so súhlasom a na konkrétnu dobu. Podmienky 

na uskladnenie stavebník dodrţal a pôvodný stav uchoval.  

3. Mestská polícia 20. decembra v spolupráci s OO PZ 

vykonala na území mesta Giraltovce v spoločnom výkone 

sluţby kontrolu reštauračných a pohostinských zariadení   

so zameraním sa na kontrolu dodrţiavania právnych 

noriem, spojených so zákazom podávania alkoholických 

nápojov mladistvým osobám. V čase kontroly hliadky 

nezaznamenali ţiadne porušenie uvedených právnych 

noriem. 

4. V decembri 2013 MsP v 12 prípadoch prerokúvala konanie 

priestupcov – vodičov motorových vozidiel, konkrétne 

neoprávnený záber verejného priestranstva a nereš-

pektovanie vyhradených parkovacích miest, a to na Ku-

korelilho, Dukelskej, Fučíkovej a Hviezdoslavovej ulici.           

Po preverení okolností vybavila hliadka na mieste 5 vodičov 

dohovorením (drţitelia ZŤP neumiestnili kartičku viditeľne), 

v piatich prípadoch bola uloţená bloková pokuta, v dvoch 

prípadoch hliadka pouţila blokovacie zariadenie na za-

bránenie odjazdu vozidla.                           

Ondrej Cina 
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 počasie  v januári  bolo veľmi vlaţné? Príroda sa začala 

prebúdzať ako na jar a lyţiari sa uţ nie a nie dočkať aspoň 

mínusových teplôt, keď uţ nie poriadnej snehovej nádielky. 

Posledný januárový týţdeň však mráz vyštípal všetko, čo sa dalo 

a dokonca sme zaznamenali aj poriadny sneh.   

 17.1.2014 sme si pripomenuli 85. výročie úmrtia lekára Jozefa 

Goldbergera, najznámejšieho giraltovského rodáka vo svete, 

ktorý prišiel na to, ako je moţné vyliečiť zákernú chorobu 

pelagru? 

 základné školy v našom meste mali 15. januára sviatok?  Ich 

bránami mali moţnosť prejsť a zapísať sa budúci prváčikovia,  

pre ktorých je táto udalosť dôleţitým momentom v ich ţivote. 

Súkromnú základnú školu bude v nasledujúcom školskom roku 

navštevovať 24 prvákov a základnú školu si vybralo 45 budúcich 

ţiakov.    

 za novým počítačom či notebookom uţ nemusíte utekať            

do najbliţšieho okresného mesta? Nová predajňa  výpočtovej 

techniky so servisom bude čoskoro otvorená v Dome sluţieb     

na poschodí. 

 menšie sťahovanie sa chystá aj pre predajňu zdravotníckych 

potrieb?  Nové, a teda aj praktickejšie miesto si našla v budove 

polikliniky na prízemí.  

 sa blíţi termín 15. 2.,  do ktorého  prevádzkovateľ malého zdroja, 

ktorý je právnickou alebo   fyzickou osobou oprávnenou           

na podnikanie, má MsÚ v Giraltovciach nahlásiť údaje potrebné 

na zistenie znečisťovania ovzdušia? 

 CVČ vyuţilo niekoľkodňové mrazy a pripravilo pre deti, ale aj 

dospelých klzisko na multifunkčnom ihrisku za OD Jednota?  

Neustále sneţenie však komplikovalo jeho prevádzku no aj 

napriek tomu bolo klzisko neustále vyuţívané. 

 

                   Mária Osifová  
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17. januára 2014 sa 

pri soche Matky s die-

ťaťom pred mestským 

úradom uskutočnil piet-

ny akt kladenia vencov. 

Touto akciou si prítomní 

pripomenuli 69. výročie 

oslobodenia nášho mesta 

a okresu  Svidník vojak-

mi Červenej armády a 1. 

československého ar-

mádneho zboru.  

Oslavy sa začali štát-

nou hymnou, nasledovali 

spomienková báseň        

a príhovor primátora 

mesta Mgr. Jána Rubisa. 

Vo svojom príhovore 

nám priblíţil udalosti, 

predchádzajúce oslobo-

deniu nášho mesta pred 

69 rokmi. Tejto pietnej 

spomienky sa zúčastnili 

aj poslanec Prešovského 

samosprávneho kraja 

PhDr. Ján Vook, účastní-

ci odboja z Giraltoviec, 

zástupcovia mestských 

a štátnych organov, riadi-

telia škôl a školských 

zariadení a poslanci mes-

tského zastupiteľstva. 

Predstavitelia mesta a členovia ZO SZPB poloţili vence 

k soche Matky s dieťaťom, ktorá je venovaná obetiam 

a účastníkom II. svetovej vojny. Osloboditeľom a padlým sa 

potom postupne poklonili všetci prítomní účastníci               

na vyjadrenie vďačnosti za našu slobodu. Na záver sa všetkým 

prítomným za účasť poďakovala vedúca oddelenia kultúry 

mestského úradu Mgr. Mária Osifová. 
 

                                         Anna  Mitaľová 
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Uţ tradične v januá-

rových dňoch si giral-

tovčania pripomínajú os-

lobodenie svojho mesta  

od nemeckých fašistov          

a ich prisluhovačov. 

Tohtoročná oslava  69. 

výročia oslobodenia sa 

konala 17. januára. 

Oslavu výročia oslobo-

denia mesta ZO SZPB 

v Giraltovciach  kaţdoroč-

ne organizuje v spolu-

práci s mestským úra-

dom.  Po štátnej hymne  

a slávnostnej básni sa 

účastníkom prihovoril 

primátor mesta Mgr. Ján 

Rubis, ktorý fundovane priblíţil udalosti z vojnových čias 

a poďakoval sa účastníkom odboja za ich odvahu v boji za 

slobodu a národné oslobodenie, ktoré si pod modrou oblohou 

uţívame uţ 69 rokov. I keď celá Európa preţíva krízu, v diali 

modrej oblohy rastie červený kvet.  

Hneď po skončení vojny upozorňoval prezident republiky  

E. Beneš na fašizmus a povedal: „Nad fašizmom sme zvíťazili, 

ale nie porazili ho. Môţe prísť znova, zmení metódy práce. 

Buďte na to pripravení a majte naporúdzi svoje fakty, svoje 

záznamy a spomienky, lebo nikde sa tak nezabúda ako 

v politike.“ 

Po roku 1989 sa značne medializuje táto problematika 

a média sa neštítia  nijakých prostriedkov, ani tých 

najpochybnejších, len aby diskreditovali Sovietsky zväz a jeho 

armádu. Ţiaľ, časť mladých na týchto pozíciách zotrváva.  
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Vstúpili sme do obdobia jubilejného výročia, 70 rokov      

od brutálnej vojny, od fašistického agresora. Spoločenské 

vedomie našich občanov s tým, ako ho majú národy, ktoré sa 

úmerne nám vyvíjali, v dejinách zaostáva. Nešťastie je v tom, 

ţe nízka úroveň národného a historického vedomia sa 

premieta do kaţdodenného ţivota občanov. Výsledkom sú 

potom ľahostajnosť, nedôslednosť, nezáujem a neochota. 

Preto je potrebné hľadať a spolupracovať s ľuďmi, ktorí 

dokáţu niečo urobiť,  alebo sú aktívni.  

Našu pozornosť chceme upriamiť na mládeţ. Zatiaľ čo sa 

podmienky práce s mládeţou zhoršujú, uţ v roku 1998        

na medzinárodnej konferencii s témou oţivenia neofašizmu 

v Európe potvrdili, ţe neofašizmus má uţ podobu reálnej 

hrozby. A od tej doby sa situácia nezlepšila.  Dôkazom toho sú 

nápisy a kresby fašistických symbolov na múroch v mnohých 

mestách Slovenska. V médiách pozorujeme hromadné násilie, 

páchané mládeţou pomocou strelných zbraní v školách, ale aj 

mimo nich. V afrických krajinách sú uţ desaťročné deti 

ozbrojené a vťahované do vojnových konfliktov.  Tým nastáva 

degradácia  morálneho profilu ľudstva vo svete.  

Pozornosť sústredíme na okolie mesta Giraltovce, ktoré 

bolo okresným mestom, no po reorganizácii v r. 1960 o túto 

pozíciu prišlo. Táto oblasť bola bohatá na partizánsku 

činnosť. Obcou Kobylnice uţ v roku 1941 prechádzali rôzni 

ľudia, veľkú úlohu tu zohrali dve osady patriace                    

ku Kobylniciam - Lasčiky a Roztoky. V nočných hodinách 

sovietske  letectvo zhadzovalo potraviny a zbrane na určené 

miesto Ostrá hora. Tu bolo sídlo partizánskej skupiny 

Čapajev, ktorej velil aj Ľ. Kukorelli. 

ZO SZPB v Giraltovciach bude ústretová pri organizovaní 

a uskutočňovaní akcií v dedinách, školách, v kolektívoch 

a pod. so zameraním sa na objasnenie histórie bojov v regióne 

a na Slovensku. 

Odpúšťajme, ale nezabúdajme. Účastníkom odboja a boja 

proti fašizmu a nacizmu za národné oslobodenie, padlým, 

zosnulým i ţijúcim, patria naša hlboká úcta, nezabudnuteľná 

spomienka na ich odvahu, hrdinstvo a spoločenské uznanie, 

aby sa naplnil ich odkaz do budúcna: mierový ţivot              

pre národy sveta v sociálne spravodlivej spoločnosti. 
 
                                                Mgr. Vladimír Osif 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

8 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s naším rodákom, ktorý robí prvé úspešné kroky 

v slovenskom šoubiznise  

 

Nevieme, či ste si to 

všimli, ale v novom projekte 

RTVS – seriáli KOLONÁDA - sa 

objavila aj tvár mladého 

herca, ktorá by mala byť 

mnohým Giraltovčanom 

známa. Svoj krst pred 

pozornou kamerou tu ab-

solvoval Tomáš Krištof. Prvé 

roky svojho ţivota trávil v 

 našom meste. Skontaktovali 

sme sa s ním, aby sme našim 

čitateľom priblíţili jeho súčasné pôsobenie a zároveň aby si 

spomenul na roky, trávené v Giraltovciach. 

Pán Krištof, čo by ste nám prezradili o svojom detstve, ktoré ste 

prežili v Giraltovciach ? 

- Narodil som sa v auguste v roku 1991 a moje detstvo, prežité 

v Giraltovciach, bolo veľmi pestré. Okrem základnej školy som chodil 

do Základnej umeleckej školy v Giraltovciach, takže mi neostávalo 

mnoho voľného času. No neľutujem to, pretože všetko z toho, čo som 

sa naučil, teraz zúročujem. Či už je to tanec, spev alebo hra na 

hudobných nástrojoch. Keď si spomínam, musím sa poďakovať 

všetkým svojim pedagógom, či už zo základnej školy, gymnázia alebo 

zo základnej umeleckej školy, lebo všetci ma istým spôsobom 

ovplyvnili, veľa ma naučili a v mnohom ma usmernili. 

Kam vás osud zavial po odchode z Giraltoviec a čo robíte                

v súčasnosti ? 

- Nakoľko som sa chcel uberať umeleckým smerom, odišiel som 

z gymnázia a spravil som prijímacie skúšky na Konzervatórium 

v Košiciach. Tam som sa mohol ešte viac zdokonaľovať v mojej 

terajšej umeleckej profesii. Počas štúdia v Košiciach sa mi podarilo 

dostať do Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde som si zahral 

v inscenácií Sen noci svätojánskej. Momentálne študujem na 
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Akadémii umení v Banskej Bystrici a okrem herectva sa venujem aj 

spevu, tancu, písaniu divadelných hier, skladaniu piesní a množstvu 

ďalších aktivít. 

Ako ste sa dostali k natáčaniu seriálu KOLONÁDA, čo zaujímavé 

sa vám pri natáčaní prihodilo a s ktorými známymi ľuďmi ste sa 

stretli? 

- Do seriálu  RTVS  Kolonáda som sa dostal cez konkurz. Na 

natáčanie si spomínam veľmi rád. Musím sa priznať, že som bol veľmi 

nervózny, keď som šiel prvýkrát pred kamery. Moju prvú scénu, 

v ktorej prichádzam autom, sme museli opakovať niekoľkokrát, keďže 

od trémy mi stále zdochýnalo auto. Stres ale veľmi rýchlo opadol. 

Dostal som sa do výborného tímu, kde som sa cítil ako doma. Som 

veľmi rád, že som spolupracoval s takými hercami ako Ivo Gogál, 

Katarína Kolajová, Andrea Karnasová či Vladislav Plevčík. Učil som 

sa od nich každý deň. 

A čo by ste naším prostredníctvom odkázali vašim rodákom 

z Giraltoviec? 

- Veľmi rád pozdravujem všetkých Giraltovčanov a prajem im, 

aby mali veľa snov, lebo človek potrebuje snívať a svoje sny si aj 

plniť. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomáš Krištof                                                    foto: archív T. Krištof 

Za rozhovor sa poďakoval PhDr. František  D ž a l a i 
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V mojich spomienkach bolo Rumunsko vţdy nepríjemná, 

chudobná krajina. Ešte aj  Drakula mi bol bliţší ako obrazy, 

ktoré som si v časoch  socializmu doniesla z Rumunska.  

Po takmer 30 rokoch som sa  do Rumunska opäť vybrala.  

Spolu s kolegami a 14 študentmi z odboru škola podnikania, 

obchodná akadémia a hostinský sme v rámci projektu ACES 

Diversity navštívili  Satu Mare,  mesto neďaleko hraníc 

Maďarska a Rumunska. Komunikačným jazykom projektu je 

angličtina a ja ako jazykovo málo zdatná som si pripravila 

najmä medzinárodne platný neverbálny prostriedok – úsmev.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. A.Kalafová, SSOŠ Giraltovce 

 

Úsmevom  nič nepokazíš a prípadne ním zakryješ zdesenie, 

hovorila som si. Nebolo treba nič zakrývať ani predstierať. 

Satu Mare ma očarilo svojím historickým nádychom a naši 

rumunskí partneri ochotou a srdečnosťou. 
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V lýceu s vyučovacím jazykom maďarským sme absolvovali  

zopár workshopov, vypočuli  sme si koncert bicích nástrojov, 

navštívili  kaštieľ v meste Karolyi. Na malom divadelnom 

školskom pódiu sme sa  večer predstavili divadelnou hrou 

Svet rozmanitosti je krásny.  Záver tvorila prezentácia 

fotografií, ktoré v posledný deň pobytu  fotili v meste účastníci  

projektu.  

Lýceum – naša partnerská škola- sídli v bývalej cirkevnej 

budove s vysokými stropmi, veľkými miestnosťami a hotovým 

labyrintom chodieb. V škole  študuje 960 ţiakov, od 

predškolákov aţ po maturantov. Medzi našimi a tými 

rumunskými nebol ţiadny rozdiel, všetci veselí, bezstarostní.  

Tri dni v Satu Mare  boli krásne. Doniesla som si odtiaľ 

chutné marcipánové koláčiky a nový pohľad na Rumunsko. 

Vo februári prídu rumunskí študenti a  učitelia k nám. 

Dúfam, ţe sa o nich dokáţeme rovnako dobre postarať. Aby 

projekt ACES Diversity splnil svoje poslanie – zjednotiť ľudí 

v ich rozmanitosti. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Každý chce byť dobrý žiačik, 

no najkrajšie je byť prváčik. 

Aktovka ho denne skrášľuje, 

do školy si nadšene vykračuje. 

 

V stredu 15.01.2014 sa nadšení  nedočkavci, túţiaci stať sa 

prvákmi prišli spolu so svojimi rodičmi zapísať do našej školy. 

Zápisom ich sprevádzali anjeli, ktorí si hneď pri vstupe do vestibulu 

overili ich vytrvalosť a šikovnosť. Po úvodnom prekonávaní malých 

prekáţok sa budúci prváci dostali do tried, kde pri interaktívnej 

tabuli za pomoci učiteliek riešili nenáročné a zábavné úlohy. 

Po „prelúskaní“ kaţdej úlohy si vyskúšali aj sedenie v školskej 

lavici. Pri odchode z triedy si na pamiatku vybrali  darček. 
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Foto: Fero Eliáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník školského 

bálu sa bude konať v deň 

svätého Valentína,            

v piatok 14.02.2014, o 18. 

hodine vo veľkej sále 

Domu kultúry v Giral-

tovciach. Príďte sa zabaviť 

a osláviť nielen sviatok 

zaľúbených, ale aj Fa-

šiangy! 

    Text: Emília 

Tchuríková 
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Máte doma budúceho prváčika? 

Pripomenieme vám zopár faktov, ktoré  by ste 

mali vedieť o pripravenosti na školu a  

školskej zrelosti. 

Základným faktorom nástupu do školy je vek. Dieťa by malo 

k 31.08. dovŕšiť vek 6 rokov. Ďalším faktorom je telesná zrelosť, 

ktorú by mal posúdiť detský lekár. Dôleţitým faktorom je aj 

mentálna zrelosť.  

Pri posudzovaní školskej zrelosti sa posudzuje myslenie, ktoré by 

malo byť analytickejšie, zdokonaľuje sa schopnosť vystihnúť 

podstatné znaky a vzťahy medzi javmi, schopnosť reprodukovať 

predlohu, obohacuje sa slovná zásoba dieťaťa a jej obsah. Dieťa by 

malo mať  spontánny záujem o číslice, písmená. Rozvíja sa logicko-

kauzálne myslenie (príčina-následok). Dieťa chce vedieť viac, 

neustále sa pýta, prečo.  

Ďalej sa posudzuje vnímanie:  

 zrakové - pozná farby, geometrické tvary, rozdiely na obrázku a 

pod.  

 sluchové - rozlišuje rôzne zvuky, intenzitu tónu, určí smer 

zvuku, zopakuje krátku rytmickú sekvenciu, rozlíši rýchle a 

pomalé tempo. 

Dôleţitá je sociálna zrelosť, aby sa dieťa bez problémov 

adaptovalo v novom sociálnom prostredí, bolo primerane 

samostatné a nezávislé od rodičov. V jeho správaní sa by sa nemali 

prejavovať ţiadne zlozvyky (cmúľanie prstov, obhrýzanie nechtov). 

Dieťa by nemalo mať strach zo školy, trému, malo by vedieť 

spolupracovať so spoluţiakmi, prispôsobiť  sa kolektívu, nesprávať 

sa odmietavo, agresívne. 

Emocionálna zrelosť- dieťa by malo byť emocionálne stabilné, 

odolné voči frustrácii, prípadnému neúspechu. Malo by vedieť 

primerane kontrolovať svoje city, svoje správanie sa, nebyť 

impulzívne, citovo labilné, plačlivé alebo naopak agresívne, 

vzdorovité. 

Dôleţitá je aj reč. Dieťa by malo vyslovovať správne všetky 

hlásky, mať dostatočnú slovnú zásobu, dokázať sa  sústrediť         

na dostatočne dlhú dobu.  
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Čo sa týka jemnej motoriky - budúci prvák by mal vedieť: 

 správne drţať ceruzku  

 správne sedieť pri písaní 

 vedieť strihať po predkreslenej čiare  

 v oblasti kresebného prejavu by malo dieťa nakresliť kompletnú 

postavu (oči, obočie, mihalnice, päť prstov na rukách, krk...) 

Dieťa by malo vedieť svoje celé meno, adresu, vek, informácie      

o najbliţších príbuzných, poznať dopravné prostriedky, predmety 

dennej potreby a ich funkciu, poznať niektoré druhy ovocia a 

zeleniny, niektoré domáce, lesné, exotické zvieratá, hmyz, niektoré 

druhy kvetov. Malo by poznať časové predstavy: dni v týţdni, ročné 

obdobia a čím sa kaţdé ročné obdobie vyznačuje. Malo by vedieť 

reprodukovať báseň, riekanku, pieseň. Dieťa by malo mať osvojenú 

pravo-ľavú orientáciu  - na tele, v priestore, na podloţke,  vedieť sa 

orientovať v priestore,  kde je hore, dole, vpredu, vzadu, opísať 

vzájomnú polohu predmetov pomocou predloţiek na, nad, pod, za, 

vedľa, pri, medzi. Malo by sa vedieť  orientovať v čase (dnes, zajtra, 

včera, ráno, naobed, večer, kedy bolo, kedy bude). 

Dieťa by sa malo orientovať v rade, kto je prvý, posledný, pred, 

za, hneď pred, hneď za. Malo by vedieť pouţívať pojmy všetci, nie 

všetci, väčší, menší, určiť počet prvkov do 6,  mechanicky ovládať 

číselný rad do 10,  vytvárať súbory prvkov podľa viacerých 

vlastností, porovnávať mnoţstvo prvkov (viac, menej, rovnako, veľa, 

trochu, málo). 

Dieťa by sa malo samostatne obliecť, obuť, zaviazať šnúrky, 

zapnúť gombíky, dbať o úpravu zovňajšku, pri stolovaní samostatne 

jesť, pouţívať uţ celý príbor, vedieť si natrieť nátierku na chlieb.     

Po jedle by dieťa malo zostať čisté. Takisto by dieťa malo byť 

samostatné pri umývaní, aj pri umývaní zubov. 

Psychológ centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie môţe na ţiadosť rodiča posúdiť, či je dieťa zrelé na vstup 

do školy aj pred dovŕšením 6  rokov a v prípade, ak je to tak, tak 

môţe odporúčať škole predčasné zaškolenie dieťaťa, čiţe dieťa môţe 

nastúpiť do školy. 

Ak pedagóg počas zápisu má nejaké pochybnosti o zrelosti 

dieťaťa, odporučí rodičom navštíviť psychológa, ktorý zváţi moţnosť 

odkladu školskej dochádzky. O vyšetrenie môţe poţiadať aj samotný 

rodič, ak si nie je istý, či jeho dieťa je zrelé na nástup do školy. 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

sa nachádza vo Svidníku na Centrálnej ul. 102, v budove 

Okresného úradu. 

     Mgr. Renáta O´Tooleová, psychologička CPPPaP Svidník 
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Okresný úrad, odbor školstva v Prešove v súčinnosti                 

so Školským úradom Giraltovce zabezpečil  24.1.2014 v zasadačke 

MsÚ preškolenie predsedov rád škôl a školských zariadení. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo  školského 

zariadenia je veľmi dôleţitým akt v procese riadenia škôl alebo 

školských zariadení, preto je potrebné k nemu pristupovať s veľkou 

zodpovednosťou. 

Pretoţe došlo k niektorým zmenám v znení právnych predpisov    

z dôvodu novelizácie a doplnenia niektorých zákonov, bolo potrebné 

uskutočniť seminár a účastníkom boli poskytnuté  spracované 

broţúrky Rada školy a Výberové konanie, ktoré budú dobrou 

metodickou pomôckou a prispejú k bezproblémovému priebehu 

takého váţneho aktu riadenia, ako sú výberové konania na funkciu 

riaditeľa školy alebo  školského zariadenia. 

Výberové konanie sa uskutočňuje bez akýchkoľvek obmedzení 

priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, sexuálnej 

orientácie, manţelského a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, 

veku, zdravotného stavu, viery a náboţenstva, politického alebo 

iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho 

pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, 

majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to 

ustanovuje zákon alebo ak je na výkon práce vecný dôvod, ktorý 

spočíva v predpokladoch alebo poţiadavkách a v povahe práce, 

ktorú má zamestnanec vykonávať v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vymenúva riaditeľa 

na päťročné funkčné obdobie  v súlade s § 3 ods. 2 zákona                    

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Rada školy predkladá návrh  kandidáta  na základe výsledku 

výberového konania podľa § 4 zákona č. 596/ 2003 Z. z., okrem 

kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) aţ c) a e) a 

odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak 

citovaný zákon v § 3 odsek 12 neustanovuje inak. 
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Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa dohodne s ním     

na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu 

v pracovnej zmluve (zákon č. 311/ § 7 ods. 3, § 42 a § 43 zákona            

č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a 

určí mu platové náleţitosti.  

Ak ide o školu alebo školské zariadenie, pri ktorom sa rada školy 

nezriaďuje alebo rada školy nekoná v stanovenej lehote (§ 3 ods. 4 

zákona č. 596/2003 Z. z.), riaditeľa vymenúva zriaďovateľ podľa 

osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 42 

Zákonníka práce). Tak isto postupuje zriaďovateľ, ak rada školy 

nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie do funkcie      

na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní,         

na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa 

poţiadavky podľa § 3 odseku 5 zákona č. 596/ 2003 Z. z.. 

Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca 

sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú 

potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má 

zamestnanec vykonávať v pozícii vedúceho zamestnanca (§ 5 ods. 2 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 5 

zákona č. 596/2003 z. z.). 

Cieľom výberového konania a výberovej komisie je získať           

od uchádzača dostatok konkrétnych odpovedí – informácií            

pre komplexné posúdenie spôsobilosti na výkon riadiacej funkcie a 

zachytiť významné konkrétne prejavy správania sa, z ktorých moţno 

spoľahlivo usudzovať spĺňanie jednotlivých osobných predpokladov.  

V zmysle uvedeného zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie         

na obsadenie miesta riaditeľa školy alebo školského zariadenia         

v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej 

komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas, internet. 

Po uzatvorení prijímania prihlášok do výberového konania 

zriaďovateľ pozve predsedu rady školy alebo školského zariadenia 

(alebo predsedu výberovej komisie) na otváranie obálok. Zriaďovateľ 

za účasti predsedu rady školy (výberovej komisie) otvorí obálky          

s prihláškami uchádzačov a skontroluje, či uchádzači spĺňajú 

vyhlásené kritériá. Posúdenie kvalifikačných predpokladov 

zabezpečuje zriaďovateľ (§ 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.) 

Výberovú komisiu tvoria členovia rady školy alebo rady 

školského zariadenia. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina členov rady školy. Na platné uznesenie 

orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania riaditeľa je 

potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov. 
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 Vyhlásenie výberového konania v tlači alebo iných 

všeobecne prístupných prostriedkoch najmenej tri týţdne 

pred jeho začatím, t.j. samotnou realizáciou (§ 5 ods. 3 

zákona č. 552/2003 Z. z.). 

 

 Pozvanie uchádzača (ktorý spĺňa kritériá) najmenej sedem 

dní pred začatím, t. j. samotnou realizáciou (§ 5 ods. 5 

zákona č. 552/2003 Z. z.).  

 

 Oznámenie výsledku uchádzačovi – do desiatich dní            

od jeho skončenia. (§ 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z.). 

 

 Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na 

základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov 

od jeho vyhlásenia (§ 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

  Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa do 30 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia návrhu okrem kandidáta, ktorý bol 

odvolaný v zmysle § 3 ods. 7 písmeno a) aţ c) a e) a odseku 

8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

 

Členovia výberovej komisie písomne  potvrdzujú, ţe budú 

zachovávať mlčanlivosť zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov o konkrétnostiach metód vo výberovom konaní, 

ktorých prezradenie by poškodilo objektívnosť a regulárnosť 

postupu a výber uchádzačov. 

     

 Mgr. Jozef Kozák, odb. zam. ŠÚ  
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Petrţlen, ktorý vysievame skoro na jar, 

niekedy zle rastie, zakrpatie a stráca 

zelenú svieţu farbu. Príčiny môţu byť 

rôzne, napríklad utlačená pôda, 

nadmerná vlhkosť, choroby alebo 

škodcovia. Mnohým problémom pri pesto-

vaní sa však dá predchádzať. Petrţlen 

pestujeme na tej istej  hriadke najskôr po troch rokoch. Rovnako 

sa vyhýbame podobným druhom ako sú mrkva, zeler a kôpor. 

Pôda pre koreňový petrţlen musí byť do hĺbky dobre prekyprená. 

Dôleţité je i včasné vyjednotenie. 

Čo a kedy vysievať? 

Okno v byte je vhodný priestor  na predpestovanie priesad 

zeleniny. Nie kaţdý má teplé parenisko alebo vykurovaný 

skleník. Dôleţitý je termín sejby, ktorý ovplyvňuje ďalšie 

pestovanie, skorosť i kvalitu úrody. Pri neskorej sejbe máme 

neskorú úrodu, príliš skorá zbytočne predlţuje obdobie             

do výsadby. Šalát a skoré hlúboviny, určené na záhon, 

vysievame koncom februára. Teplomilné druhy, ktoré vysádzame 

vonku v polovici mája – papriku, rajčiaky, baklaţán - sejeme     

od polovice marca. Na predpestovanie tekvicovej zeleniny – 

uhoriek, tekvíc, melónov -  postačí 4-5 týţdňov, takţe ich 

vysievame aţ v polovici apríla.  

 Zvýšenú pozornosť  venujeme vţdy zeleným rastlinám.        

Zo všetkých striasame hrubšie vrstvy ťaţkého snehu. 

 Zo stromov odstraňujeme suché mumifikované plody 

a hniezda prezimujúcich škodcov. 

 Bielime kmene a hrubšie konáre ovocných stromov proti 

vzniku mrazových trhlín spôsobených výkyvmi teplôt. 

 Za priaznivého počasia bez mrazu začíname s rezom drevín. 

Najskôr odstraňujeme staré, choré, zaschnuté a poškodené 

konáre. 

 Pripravujeme zeminu, nádoby a osivo na predpestovanie 

priesad kvetov a zeleniny. 

 Pripravujeme sa na novú vegetáciu- skontrolujeme náradie, 

zásoby osív, hnojív, prípravkov na ochranu  a ostatných 

pomôcok. 

                                                          Ľubomír Krupa 
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Timoteja Mihoka 

Jána Bakalára 

Pavlu Šipošovú 

Alexa Ferenca    

 

Rodičom srdečne blahoţeláme a našim najmladším občanom 

prajeme, aby im ţivot ukazoval len tie lepšie stránky!  

 

 

 

80 rokov Alţbeta Fatľová   60 rokov Mária Ciganová 
Anna Koţlejová       Ján Grega 

75 rokov Ladislav Kurečaj        Anna Tušeková  
Ladislav Kurečaj   55 rokov PeaDr. Miroslav Čorej 

70 rokov Ján Kucharík        Mária Dlabalová 
65 rokov Pavlína Katriňaková      Jozef Lovas   

Mária Longauerová  50 rokov Stanislav Kurej                      
Mária Packová       Věroslava Šiváková 
Anton Rimák 

Všetkým jubilantom k ich ţivotnému jubileu ţeláme pevné 

zdravie, Boţie poţehnanie a veľa šťastia a pohody do ďalších rokov 

ţivota.  

 

V DECEMBRI NÁS NAVŢDY OPUSTILI 
Mária Svistáková  (1929    -   3.12.2013) 

Pozostalej rodine vyslovujeme našu úprimnú sústrasť. 

 

 

 

Milan Dulina   a  Paulína Novysedláková 

       Giraltovce                         Pusté Pole 
 

Novomanţelom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 
dňom, ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich 
manţelstvo naplní ţivotným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič 
na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vţdy 
pomôţe vyhrať nad nástrahami ţivota. 
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Štatistika mesta Giraltovce 2012 2013 

Počet narodených detí 57 40 

Počet úmrtí 24 24 

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt 53 45 

Počet odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu 77 86 

Celkový počet obyvateľov mesta 4088 4062 

 

Začiatok roka býva spojený so štatistikami a hodnotením toho 

uplynulého. Rok 2013 nebol pre Giraltovce v oblasti demografického 

vývoja najpozitívnejší. K 31. 12. 2013 mali Giraltovce 4062 

obyvateľov, z toho 2028 muţov a 2034 ţien, čo znamená, ţe             

za posledný rok sa počet obyvateľov nášho mesta zníţil aţ o 26.  

Negatívne čísla vykazovala aj pôrodnosť – narodilo sa 40 detí, 

teda o 17 menej neţ v roku 2012. Nepriaznivý pre rok 2013 je aj 

pomer prisťahovaných a odsťahovaných. K trvalému pobytu sa        

v našom meste prihlásilo 45 občanov a odhlásilo sa 86. V tomto 

roku úmrtnosť nemala stúpajúcu tendenciu. Z radov obyvateľov nás 

v roku 2013 navţdy opustilo 24 občanov. Počet uzatvorených 

manţelstiev v roku 2013 bolo 39 čo je pribliţne rovnaký počet ako 

v predchádzajúcom roku. Počet obyvateľov nášho mesta sa rok čo 

rok zniţuje. Je to dôsledok toho, ţe mladí ľudia, túţiaci po práci a 

po lepšom ţivote, odchádzajú z Giraltoviec a svoje rodiny si 

zakladajú v okolí väčších miest alebo v zahraničí.  

Pre zaujímavosť uvádzame aj ďalšie informácie zo štatistiky:  

Priemerný vek obyvateľstva je 35 rokov.  

Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je  Zuzana 

Kucháriková, ktorá v minulom roku 24. novembra oslávila 97 

rokov. Našej drahej obyvateľke týmto ţeláme veľa zdravia, šťastia, 

lásky a pohody v kruhu rodiny a najbliţších.  

Najpopulárnejšie mená pre novonarodené deti v SR v roku 2013 - 

Sofia a Jakub aj tento rok kraľujú slovenským menám. Na druhej 

priečke u dievčat sa umiestnila Nina, na treťom Natália, u chlapcov 

Adam a Samuel. To však nič nemení na tom, ţe 

najfrekventovanejším krstným menom na Slovensku je stále Mária 

s počtom viac ako 329 000 pouţívateliek. Prvenstvo u muţov patrí 

Jánovi. Zdroj: ww.minv.sk  

V našom registri obyvateľov sa objavili v roku 2013 aj veľmi 

zaujímavé a jedinečné mená ako Lesana, Alia, Karla alebo Ester.  
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    Rok 

P.č. Meno      narodenia  Dátum úmrtia    Vek 

 

 

1.  Mária Eliášová   1938   23.01.2013   74 

2.  Ladislav Hajda   1942   04.02.2013   71 

3.  Ján Bahno     1962   07.02.2013   50 

4.  Milan Kočiš    1956   11.02.2013   57 

5.  PhDr. Emília Filová  1954   25.03.2013   58 

6  Michal Zaputil    1933   01.04.2013   79 

7.  Jaroslav Dzurko   1951   02.04.2013   61 

8.  Anna Kovalčiková  1927   06.04.2013   85 

9.  Ján Mikula     1929   14.04.2013   83 

10.  Štefan Legiň    1956   14.04.2013   56 

11. Jozef Stojčev    1967   16.05.2013   46 

12. Anna Švačová    1931   28.05.2013   82 

13. Boţena Študijová   1947   20.06.2013   65 

14. Mária Rezáková   1931   05.07.2013   82 

15. Imrich Regeci    1931   07.07.2013   81 

16. Mária Tkáčová   1951   21.07.2013   62 

17. Alţbeta Onuferová  1927   30.07.2013   86 

18. Jozef Matik     1980   01.08.2013   33 

19. Ján Klema     1988   10.08.2013   25 

20. Libuša Katriňáková  1959   15.08.2013   54 

21. Vladimír Dzuriš   1952   21.09.2013   61 

22. Zuzana Štefaníková  1932   28.10.2013   81 

23. Mária Kisková    1930   09.11.2013   83 

24. Mária Svistáková   1929   03.12.2013   84 

 

Odpočívajte v pokoji! 

 

 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová, referent evidencie obyvateľstva 

 

Prosíme obyvateľov, aby, ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, nám oznámili túto poţiadavku osobne, telefonicky alebo 

písomne na mestskom úrade, odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová.  
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce začali 10. januára so zimnou prípravou 

na jarnú časť najvyššej regionálnej súťaţe. Je nutné ešte raz pripomenúť, 
ţe ide o špecifickú časť IV. ligy tzv. reorganizačnú. To znamená, ţe po jej 
skončení sa muţstvá zaradia podľa umiestnenia do jednotlivých súťaţí       
(viď priloţený model po jesennej časti). 
Reorganizácia súťaţí - stav po 17. kole 

  
III. L východ 
  
  1. Tatran Prešov B 
  2. MFK Košice B 
  3. Bardejovská N. Ves 
  4. Lipany 
  5. Vranov 
  6. Plavnica 
  7. V. Tatry 
  8. Haniska 

  9. Snina 
10. Sabinov 
11. Michalovce B 
12. V. Revištia 
13. Giraltovce 
14. Spišské Podhradie 
15. V. Opátske 
16. Krompachy 

 
V našom regióne vznikne najvyššia súťaţ - III. 

liga a následne štvrté a piate ligy. Funkcionári 
MFK Slovan si uvedomujú váţnosť a dôleţitosť 
tejto reorganizácie a výsledkom ich zodpovedného 
prístupu je angaţovanie Vladimíra Rusnáka         
do funkcie hlavného trénera. Tento skúsený 
futbalový odborník by mal byť zárukou zvyšovania 
výkonnosti giraltovského muţstva a s tým 
súvisiaceho  posunu na vyššie priečky v tabuľke, 
ktoré zabezpečia Slovanu III. ligu. Pre mladý 
kolektív by mal byť tento tréner veľkým vzorom, 
pretoţe vo federálnej československej lige bol 

osobnosťou aj ako aktívny futbalista. Vladimír Rusnák kormidloval viaceré 
slovenské prvoligové a druholigové kluby a jeho ofenzívne poňatie futbalu 
prinášalo aj veľmi dobré výsledky a zvyšovanie návštevnosti. Pripomíname, 
ţe tento tréner uţ v Giraltovciach pôsobil v ročníku 1990/91 v II.SNL.       
Pre fanúšikov ponúkame zostavy z dvoch zápasov. 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

23 

 

SLOVAN - MARTIN 1:1 (1:1) Gól: F. Bandţák (11 m)  
Hurtuk - Pavúk, Mackanič, Ţivčák (46.Pipčák), Juraj Mitaľ - E. Mati,             
F. Bandţák, Tuleja - Vojta, Petriľák, Michalko (68. J. Bandţák) 
SLOVAN - TREBIŠOV 4:1 (1:0) Góly:Goliáš 2, I. Šoltýs, F. Bandţák (11 m) 
Hurtuk - Verčimák, Ţivčák, Maník, Juraj Mitaľ – Durkoš (46.Pipčák),          
F. Bandţák, J.Bandţák (60. Jaro Mitaľ ) - E.Mati, Goliáš, I.Šoltýs. 
Zaujímavosťou je, ţe V. Rusnák vtedy trénoval J. Vojtu a J. Verčimáka a 
dnes vedie ich synov Lukáša a Jakuba. 
„Ponuku giraltovských funkcionárov som veľmi rád prijal. Neprichádzam do 
neznámeho prostredia. V Giraltovciach bol vţdy záujem o futbal a ja sa 
budem snaţiť ho ešte zvýšiť. Zatiaľ sa s muţstvom zoznamujem. Odohrali 
sme zatiaľ jediný zápas v Bardejove s ligovým dorastom (2:1, góly             
J. Verčimák, J. Čabala). Myslím si, ţe tento kolektív má svoju kvalitu a má 
všetky predpoklady na jej zvyšovanie. Pripravujeme sa v domácich 
podmienkach a postupne uţ trénujeme štyri razy v týţdni. Káder zatiaľ 
doplnili vlastní mladí chlapci a hráči, ktorí sa vrátili z hosťovania.                
O prípadných posilách je predčasné hovoriť, ale verím, ţe muţstvo 
posilníme aspoň na jednom poste. Hlavne, aby bol kolektív súdrţný a 
jednotný. Dobrá partia je vţdy rozhodujúca," povedal po dvoch týţdňoch 
prípravy nový kormidelník Slovana Vladimír Rusnák. 
  

KTO JE VLADIMÍR RUSNÁK 
Narodil sa 3. 8. 1950 a je odchovancom stropkovského futbalu. Bol 
aktívnym futbalistom a v prvej československej lige odohral vyše 240 
zápasov. Štyri roky pôsobil v Ţiline, kde hral nielen so svojím bratom 
Albertom, ale aj s takými osobnosťami, ako boli bratia Tománkovci, 
Staškovan, Zigo, Kráľ, Slezák, Gerhát a ďalší. Jeho trénerom bola legenda 
Theodor Reiman, ktorý ho viedol aj v Trenčíne. Tam hral Vlado tri roky a 
nevynechal ani jeden zápas. Spoluhráčmi boli Lišaník, Moravčík, 
Chatrnúch, Lintner, Ančic, A.Kovacs. Potom prestúpil do Prešova a zaslúţil 
sa o návrat Tatrana do I. ligy. Tam hral s Oborilom, Komanickým, Šálkom, 
Gombárom i Šajánkom a ďalšími. Na záver hral v rodnom Stropkove a 
giraltovskí pamätníci vedia, ako spolu s A. Lehockým a V. Gombárom         
v II.SNL po výsledku 3:0 sfúkli z ihriska silné Giraltovce na čele                    
s                   I. Novákom. Ako tréner pôsobil v mnohých kluboch od 
Stropkova, Giraltoviec, Bardejova aţ po Ruţomberok. Medzitým trénoval aj 
Prešov, Rim. Sobotu, Dun. Stredu, Humenné, Lučenec, Prievidzu, 
Liptovský Mikuláš a naposledy Ruţinú. Patrí medzi najskúsenejších 
slovenských trénerov.                                                                           ( md ) 
 

 
 
O mnohých futbalových hviezdach sa hovorilo, ţe sa narodili uţ s loptou 

a kopačkami. Ich veľký talent a majstrovstvo to potom aj potvrdili. Aj            
v Giraltovciach máme podobný príklad, keď sa pred päťdesiatimi rokmi 
rodine skvelého futbalistu Emila Matiho narodil syn Emil II. a ten naozaj 
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dostal do vienka futbalovú loptu a talent od Pána Boha. Mladému Emovi 
lopta učarovala a neskôr sa z nej stal nástroj, ktorý on ovládal ako málokto 
v bohatej histórii giraltovského futbalu. Stal sa z neho futbalový majster a 
označenie virtuóz v tejto činnosti mu právom patrí. Pokračoval vlastne         
v šľapajach svojho otca. Tento odchovanec Slovana vynikal uţ v ţiackom 
drese a potom aj v dorasteneckom druţstve. Jeho veľké chvíle prišli            
v čase, keď ho tréner Igor Novák nominoval do A - muţstva v II.SNL.  Jeho 
debut bol ako z ríše snov. Bolo to 19. 9. 1982 a proti ostrieľaným borcom 
zo Sniny.  Mladý Emil Mati nastúpil v útoku a zahral vynikajúco. Navyše 
pridal uţ v prvom polčase bonbónik, keď si urobil  „dobrý deň“ z obidvoch 
stopérov Sniny a potom sa šibalským pohľadom spýtal najskúsenejšieho 
brankára súťaţe: „Kam to chcete, ujo?“ Bol z toho prvý gól a Slovan vyhral 
2:0. Podobných zápasov však bolo v jeho kariére neúrekom. Bol to skrátka 
zabávač divákov, hoci vychýrený strelec nikdy nebol. Avšak prívlastok 
„dvorný“  nahrávač mu sedí. Traja Jozefovia - Goliáš, Vojta aj Ivan to môţu 
len potvrdiť. Popri futbale Emo výborne študoval a získal titul stavebného 
inţiniera. O tom, ţe to bol kvalitný futbalista svedčí aj skutočnosť, ţe ho 
angaţovala Tesla Stropkov v I. SNL. Pobudol tam 18 mesiacov a vrátil sa 
do Slovana, ktorému vţdy odovzdával všetky sily. V závere kariéry si 
zahral za kluby v okolitých obciach a svoju oddanosť MFK Slovan potvrdil 
aj neskôr, keď sa stal jeho predsedom. V civilnom zamestnaní je vedúcim 
oddelenia výstavby  Mestského úradu. Tejto významnej osobnosti 
giraltovského futbalu patria veľká vďaka a aj úprimné blahoţelanie              
k peknému jubileu. Emko, za celú giraltovskú futbalovú verejnosť Ti 
prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu 
blízkych a samozrejme veľa radosti z úspechov MFK Slovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záber z roku 1982                                Miroslav Deutsch 
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JEŢIŠKO ZA MREŢAMI. 

VANDALI ČI AROGANTNÍ RODIČIA? 
 
Ako ste si určite všimli, mesto Giraltovce si aj tieto vianočné 

sviatky dalo záleţať na svetelnej výzdobe.  Aj betlehem pútal 

pozornosť okoloidúcich, no najviac asi rozţaroval detské očká. 

Kaţdá rodinka túţila mať  svoju ratolesť zvečnenú pri tomto 

symbole Vianoc a niektorí boli aţ takí horliví, ţe neváhali preloţiť 

svoje dieťa za ohrádku, priamo medzi figuríny, kde sa deti cítili ako 

v detskom kútiku. A tak vznikali zábery detí, ako drţia ovečku, lezú 

na somárika, skúmajú spiaceho Jeţiška či rozmiestňujú zvieratká 

podľa vlastných predstáv.  

 A výsledok? Rozkošné fotografie vašich detí v mobiloch a rozbité, 

popukané figuríny zvierat, ktoré neboli kúpené v najbliţšom  

supermarkete, ale pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. Somárik 

bol dokonca privezený z Rumunska.  Malých, ale aj veľkých 

zvedavcov neodradil ani fakt, ţe celá pešia zóna je monitorovaná 

kamerovým systémom.  

 Neostáva nám teda nič iné, iba to vyriešiť tak, ako mnohé mestá 

na Slovensku - dať betlehem za mreţe...                   Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Najmenšia ovečka utrpela najviac. 
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Počas prvého januárového víkendu sa kontajnery na odpad, ktoré majú svoje 
miesto za OD Jednota, ocitli v  Radomke. Ďakujeme iniciatívnemu 
spoluobčanovi, ktorý ich takto zrejme chcel vyčistiť…               Foto: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počasie na Troch kráľoch neprialo lyžiarom, ale zato tento deň voľna 
vyhovoval nadšencom netradičných športov. A tak miesto snehu padali 
paragáni…                                                                          Foto: Mária Osifová 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA 

A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

tel.č. 054/7522367, 0911828277 

e-mail: centrum102sk@centrum.sk   www.cpppapsk.sk 

 

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

 

 

 

   

 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 

FEBRUÁR  2014 
 

  4.2.2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

  5.2.2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

  6.2.2014 /štvrtok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

11.2.2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

12.2.2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

13.2.2014 /štvrtok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

18.2.2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

19.2.2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

20.2.2014 /štvrtok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

25.2.2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

26.2.2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

27.2.2014 /štvrtok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

 

PaedDr. Vladislav  Artim  

riaditeľ  

 

POZNÁMKA: Zmena stránkových dní vyhradená. 

Pracujeme na základe objednávok, ktoré je moţné uskutočniť na t.č.: 

054/75 22367, mobil 0911 828 377, email: centrum102sk@centrum.sk.                                             

 

NA  VYŠETRENIE  JE  NUTNÉ  OBJEDNAŤ  SA. 

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

