
  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

1 

 

 

 

 

 

1. máj   -  Sviatok práce 

8. máj  -  Deň víťazstva nad fašizmom 

Druhá májová nedeľa - Deň matiek 

 

 
 

Sú slová tvrdšie ako ţula. 
Sú facky, ktoré nebolia. 

Sú ruky, na ktorých smieš plakať 
a všetka bolesť pominie. 

Môţe sa minúť soľ i zlato. 
No ony nesmú. 

Ony nie. 
Sú to ruky mamine. 

 

                    

 

 

 
e mesiac máj, nastal čas – lásky.  Čas jej všetkých odtieňov 
a farieb! Akú farbu má láska?  Má vôbec láska farbu?  A keď 
má, akou farbou ţiari? To sú metaforické otázky, ale pre nás 

všetkých podstatné!  V mojich predstavách je láska ţiarivo červená 
a všetky jej odtiene láskavo hladia duše ľudí. Láska je teplá, ţiari 
dobrom, pochopením a vţdy je pripravená vystrieť ruku na pomoc. 
Ó, láska, koľko máš podôb a kaţdá má inú farbu, iný odtieň aj 
hĺbku! 

Láska nás sprevádza od nášho prvého výkriku na tomto svete 
a prelína sa celým naším ţivotom. Zo všetkých lások je najčistejšia 
láska k deťom. Materinská láska je najneţnejšia, lebo nič 
neočakáva, iba bezvýhradné rozdáva. Je natretá bielou farbou 
nevinnosti a čistoty,  časom však získava ruţovkastý nádych. 
Bezmocné dieťa sa nevinne usmieva v objatí matkinej lásky a tá je 
bezhraničná, dáva dieťaťu celé srdce. Matkina láska je priesvitná, 
voňavá a bezmedzná, narodí sa spolu s dieťaťom a jej perlivé lúče 
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maľujú dieťaťu tváričku jasom a smiechom. Byť v matkinom náručí 
je sladké, ale opustíme ho hneď, keď začneme lietať na vlastných 
krídlach. A vzdialime sa zázračne rýchlo! Zanecháme ruţové údolie 
lásky a vplávame do vôd detstva. Roky utekajú míľovými krokmi, aj 
našu ruţovú lásku zatieni lúč ţivota a ona zmení farbu, láska 
zovšednie a zmodrie. Detstvo ţiari uţ inými tónmi, modravá 
nebeská farba preţaruje naše dni. Je taká obyčajná ako bezoblačná 
obloha, ako beţný školský deň, ktorý sa ničím zvláštnym nezapísal 
do nášho ţivotného denníka. 

Detstvo pomaly vystrieda mladosť, modravý oblak lásky, ktorý 
sprevádza naše dni, sa začína rozohrievať. Mení nádych aj farbu,  
priblíţila sa mladosť a láska začína červenieť, modré odtiene sa 
rozţeravujú novým ohnivým plameňom. Láska má teraz ţiarivo 
červenú farbu, chráňme si ju, aby vydrţala veľmi dlho. Uţ nikdy 
nebude nebo také modré, tráva taká zelená a duša taká otvorená. 
Mladosť ovieva tá najkrajšia farba lásky, ohnivo  karmínová, je 
krásna, ale aj zradná. Sýta červeň lásky má nesmiernu moc, dokáţe 
zapáliť nevídaný oheň, vynesie človeka do výšok.  

Ale láska má aj svoju odvrátenú tvár, čiernu ako uhoľ, krása 
ţivota sa zrazu prepadne do tmavej priepasti. Láska strašne zabolí, 
stratí ţiarivú červenú farbu a stmavne bôľom. Aj to je láska! Aj to je 
jedna z farieb lásky. Má čiernu tvár a bolí veľmi dlho, ale po čase 
nás naučí veľa. Čas je láskavý, v jeho tichom náručí aj tá 
najhorúcejšia láska vychladne. Veľa vecí sa zmení, vnútro spevnie a 
srdce začne biť dospelejším rytmom. A zmenia sa aj oči človeka? Tie 
navţdy stratia belasý jas bezhraničnej dôverčivosti a detskej 
úprimnosti. To práve sám ţivot prehovoril do mladej duše! Svet 
zrazu zváţnie, dospelosť sa hlási k slovu. Na  šedé dni občas 
zasvietia teplé zlatisté  lúče slnka a zohrejú nás. Tak sa naše ľudské 
dni tratia v objatí noci, deň sa strieda s dňom,  rok s rokom sa 
stretá a láska je prítomná. Je tu a ţiari na všetky naše dni  pokojom 
a dobrotou, nezištne dáva a nič si neberie, to ţivotom skúšaná láska 
postupne nachádza svoj domov v nás. Múdra láska je 
najpokojnejšia podoba  lásky. Ţivot ju prepálil a očistil a tak 
spevnela a zmúdrela. To ona nás učí podávať ruku, odpúšťať 
a nezištne milovať svojich blízkych.  

V toku času pochopíme, ţe láska so všetkými farebnými odtieňmi  
patrí k ţivotu a kaţdý jeho okamih je ňou vyplnený. Postupne 
spoznáme všetky jej farebné odtiene a zakúsime všetky jej chute. 
Lebo chuť lásky je pravou chuťou ľudského ţivota a iba láska mu 
dáva to pravé čaro a jedinečnú podobu.  A na otázku, aká je farba 
lásky, je jediná odpoveď: láska má farbu toho okamihu v našom 
ţivote, v ktorom práve sme. 

Anna  Mitaľová 
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 aprílové počasie sa nezaprelo? Chladné veterné, daţdivé  počasie 

striedalo slniečko. Veľkonočné sviatky sa vydarili, príjemné 

slnečné počasie prialo všetkým kúpačom. 

 sa uţ od začiatku apríla premnoţili kliešte?  Chovatelia psov 

a mačiek zaregistrovali zvýšený výskyt týchto parazitov, ich 

miláčikovia si ich v koţuchoch prinášajú z výletov po prírode. 

Kliešte sú nebezpečné tým, ţe prenášajú ochorenia, akými sú 

kliešťová encefalitída, lymská borelióza a najnovšie aj 

zriedkavejšia, no veľmi nebezpečná babezióza. V prvom je 

potrebné   zamerať sa na prevenciu. Tou sú rôzne olejčeky 

aplikované v kvapkách najlepšie na chrbát medzi lopatky 

zvierat, alebo špeciálne obojky, ktoré kliešte odpudzujú a aj            

po prisatí usmrcujú. 

 kaţdá gazdinka túţi  po náročných veľkonočných sviatkoch 

trocha sa zrelaxovať? V novootvorenom salóne v Dome sluţieb 

na poschodí  sa môţete nechať rozmaznávať, okrem kozmetiky, 

kaderníctva, solária či infrasauny si tam môţete kúpiť luxusné 

oblečenie a biţutériu.  

 v Dome sluţieb bude uţ čoskoro predaj a servis výpočtovej 

techniky a GSM zariadení? Predajňu nájdete v bývalých 

priestoroch zdravotníckych potrieb. 

 vo vestibule MsÚ ste si mohli prezrieť dávnu kultúru, ţivot 

a gazdovstvo rusínskych predkov prostredníctvom výstavy 

súťaţných fotografií? Víťazom  súťaže  RUSÍNSKA 

FOTOGRAFIÁDA  sa stal  Michal Feč zo Svidníka, jeho fotografia 

Chyžka z Vyšného Orlíka  okrem toho, že  spĺňala  všetky 

podmienky a nároky súťaže sa vynímala hlavne svojou veľkou 

autenticitou prostredia a silnou expresivitou. 

 tradičné zvyky veľkonočných sviatkov uţ viac ako dvadsať rokov 

v našom meste udrţiavajú členovia súboru Topľan?  Chlapci 

v krojoch za sprievodu veselej hudby navštevovali domy,  aby 

vedrami studenej vody popolievali a vlastnoručne vyrobenými 

korbáčmi vyšibali členky súboru, ale aj svoje známe či priateľky, 

nech sú zdravé a krásne. Tie ich za odmenu ponúkli dobrotami, 

kraslicami či priviazali stuţku na korbáč.  
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Text a foto: Mária Osifová 

 

 

 

 
 Mestská polícia uloţila 2. marca   2014 v čase 

výkonu sluţby blokovú pokutu J.B. zo Soboša za 

priestupok proti verejnému poriadku, a to za zaloţenie tzv. divokej 

skládky na odpočívadle vedľa lokality Pusté. 

 Zabezpečenie úniku plynu 8. februára 2014 realizovala hliadka MsP 

spoločne s HaZZ a SPP. 

 Krádeţ textilu z predajne v býv. OD Jednota  17. februára objasnila 

hliadka MsP v spoločnom výkone sluţby s OO PZ v Giraltovciach. 

Krádeţe sa dopustili I. B., V. C. a  K. J. z Lascova. 

 MsP v spolupráci s firmou Hunter vykonala vo februári a marci 2 

odchyty zabehnutých a túlavých psov. Podarilo sa odchytiť 3 psy, 

ktoré boli  umiestnené do ochrannej karantény. 

 Na základe poţiadavky ZŠ v Kračúnovciach vykonal príslušník MsP 

besedu na tému drogových závislostí pre ţiakov 6 ročníka s celkovou 

účasťou 45 ţiakov. 

 Počas februára a marca 2014  hliadka MsP potrestala  v štyroch 

prípadoch nedisciplinovaných vodičov uloţením blokovej pokuty            

za neoprávnený záber verejného priestranstva,  vyhradeného pre 

osoby s ťaţkým telesným postihnutím. 

Ondrej Cina 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

5 

 

 
ZUŠ v Giraltovciach zorganizovala ďalší 

úspešný ročník GITAROVÉHO FESTIVALU  
 

 

 

 

 

 

Základná umelecká škola v Giraltovciach zorganizovala 

GITAROVÝ FESTIVAL 2014. Veľmi vydarenú súťaţ ţiakov 

ZUŠ – gitaristov organizujú pravidelne niekoľko rokov.        

Za toto obdobie si giraltovská ZUŠ urobila veľmi dobré 

meno. Dôkazom toho je aj účasť súťaţiacich. Vyše štyri 

desiatky mladých gitaristov prišli z celého Slovenska a           

zo susedného Poľska. Mohli sme tu stretnúť ţiakov a ich 

učiteľov zo Senca, Štúrova, Ţiliny, Prievidze a iných miest 

a prakticky z väčšiny ZUŠ v našom a susednom Košickom 

kraji. Súťaţiaci a ich pedagógovia si pochvaľovali 

perfektnú atmosféru a výbornú organizáciu festivalu. 

Zaslúţili sa o to pedagógovia a pracovníci ZUŠ                      

pod vedením riaditeľa Petra Zajaca a  organizátorské 

úsilie riaditeľky festivalu Ivety Zajacovej. Vedenie 

a všetci, ktorí prispeli k úspechu GITAROVÉHO 

FESTIVALU GIRALTOVCE 2014, oceňujú aj nezištnú 

pomoc sponzorov, bez ktorých by akcia nebolo taká 

vydarená. Aj touto cestou im vyslovujú svoju vďaku.  

Festival sa začal slávnostným vystúpením 

sláčikového orchestra ZUŠ, v ktorom dominoval ako 

sólista gitarista Erik Chrzan, víťaz – ešte  ako ţiak 

tejto školy-  prvého ročníka Gitarového festivalu. Dnes 

tu pôsobí ako učiteľ hry na gitare. 

Umelecké výkony súťaţiacich, ktorí boli podľa 

veku rozdelení do štyroch kategórií, hodnotila 

odborná porota. Jej predsedom bol jeden zo 

zakladateľov gitarového festivalu giraltovskej 

ZUŠ doc. Ján Labant, ArtD. z Akadémie 

umení v Banskej Bystrici a členmi  Mgr. 

Iwona Bodziak z PSM v Sanoku (Poľsko) 

a Mgr. Art. Miloš Tomašovič, PhD.  z UK 

v Bratislave. 
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Niekoľkohodinový maratón súťaţných vystúpení mladých 

gitarových umelcov vyvrcholil v neskorých popoludňajších 

hodinách vyhodnotením celej súťaţe a odovzdaním diplomov, 

pohárov a cien pre najúspešnejších účastníkov. No naprázdno 

neodišiel ţiaden z nich. Kaţdý si odniesol z Giraltoviec diplom 

za účasť, malú pozornosť, no sme si istí, ţe aj mnoho pekných 

záţitkov, s ktorými sa v našom meste stretol. 

Vyhodnotenie súťaţe i celého GITAROVÉHO FESTIVALU 

GIRALTOVCE 2014 prebehlo v réţií jeho riaditeľky Ivety 

Zajacovej a predsedu poroty Jána Labanta. Cenu                   

pre najúspešnejšieho pedagóga v mene primátora  Giraltoviec  

odovzdala a celý festival zhodnotila jeho zástupkyňa  Mgr. 

Slávka Vojčeková. Záver festivalu svojim príhovorom urobil 

riaditeľ ZUŠ Giraltovce Peter Zajac. 

Z dôleţitých výsledkov vyberáme: 

Laureátkou festivalu, čiţe najúspešnejšou účastníčkou sa 

stala Mária Korzeniowska z poľského Sanoku a na túto 

adresu putuje aj cena pre najúspešnejšieho pedagóga 

festivalu Iwonu Bodziak z tamošej PSM. 

Medzi najlepšími sa nestratili ani domáci účastníci zo ZUŠ 

v Giraltovciach. V najvyššom, zlatom pásme skončil v I. 

kategórii Branislav Bučko (ţiak učiteľa E. Chrzána) a v II. 

kategórii Jakub Kniš (uč. V. Varga).  

V striebornom pásme sa umiestnili Richard Jusko a  Petra 

Suchaničová (I. kat., uč. V. Varga), Timea Drabiková (II. kat., 

uč. E. Chrzán) a Martin Vavrek (II. kat., uč. V. Varga).  

Počas celého podujatia sme hlavne, od pegagógov 

ostatných škôl, počuli mnoho pochvalných viet na priebeh 

a organizáciu festivalu, no aj mnoho obdivných slov ohľadom 

vybavenosti a kvalitných podmienok, ktoré ponúka  Základnej 

umeleckej školy v Giraltovciach. Bolo cítiť nie len obdiv 

k tomu, čo sa tu podarilo vybudovať, ale aj túţbu stretnúť sa 

tu na podobnej úspešnej akcií čo najskôr.  

 

Takže - dovidenia na Gitarovom festivale Giraltovce 2016 ! 

 

PhDr. František Džalai 
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Erik Chrzan – učiteľ ZUŠ – v úvodnom programe festivbalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota v zložení zľava Ján Labant, Iwona Bodziaka a Miloš 

Tomašovič.   Foto: J. Micenko 
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en sa stal skutočnosťou. A v našej Základnej škole                    

v Giraltovciach sa nachádza jediná detská ruská kniţnica 

Sergeja Michalkova nielen na Slovensku, ale dokonca v celej 

Európe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Európe síce moţno nájsť 10 kniţníc, venovaných pamiatke 

ruského spisovateľa, no kaţdá z nich je určená dospelým čitateľom. 

A tak tá naša v Giraltovciach  trochu výnimočná. Za nádherné milé 

ruské leporelá, krásne ilustrované rozprávky či zaujímavé 

a originálne príbehy sa môţeme poďakovať najmä Fondu ruskej 

kultúry a Asociácii Slovenska, ktorého patrónkou je energiou nabitá 

pani prof. Eva Kollárová. Je to známa rusistka, ktorá dlhé roky 

prednáša na rozličných svetových kongresoch rusistov a je 

nositeľka vysokých zahraničných ocenení. Práve pričinením jej 

a nášho pána riaditeľa Mgr. Petra Kimák – Fejka naša škola dostala 

nádherné knihy v ruskom jazyku, ktoré budú rozvíjať potenciál 

našej mladej generácie.  

Slávnostné otvorenie ruskej kniţnice Sergeja Michalkova, klasika 

ruskej detskej literatúry, sa konalo 23. apríla 2014 v priestoroch  

základnej školy. Pozvanie prijali významní hostia - prodekan pre 

zahraničné vzťahy  Katolíckej univerzity v Ruţomberku Dr. Dušan 

Kováč-Petrovský, PhD. a doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., dekan 

FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sú zároveň 

garantmi tohto jedinečného projektu. Mnohých prítomných 

prekvapil nápaditý program našich ţiakov, zazneli nádherné ruské 

S 

http://www.pf.ku.sk/component/comprofiler/userprofile/dusan_kovac.html
http://www.pf.ku.sk/component/comprofiler/userprofile/dusan_kovac.html
http://www.ff.umb.sk/vbilovesky/
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piesne  i slová poézie, prítomných potešili svieţe spracovanie ruskej 

abecedy i rytmicky predvedený tanec. Hudba i literárne umenie boli 

dotvorené výtvarným umením našich ţiakov, prezentovaným 

vzťahom k ruskej kultúre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava dekan FF UMB Vladimír Biloveský, Eva Kollárová, prodekan KU Dušan 

Kováč-Petrovský. 

I keď v ostatných rokoch sa akosi na výučbu ruštiny v školách 

pozabudlo, veríme, ţe tento projekt, táto kniţnica priláka opäť 

mnohých ţiakov k jazyku a k nevšednej ruskej kultúre, ktorá 

i v súčasnosti má nezastupiteľné miesto vo svete. Lebo ako hovorí 

pani prof. Eva Kollárová: „Táto škola by mala byť nositeľkou dobra, 

krásy, múdrosti. Treba objaviť zvláštnosti, ktoré nám budú svietiť 

na cestu a moţno to budú práve Giraltovce, ktoré to dokáţu.“ My 

všetci sa tejto myšlienke tešíme a dúfame, ţe čas, ktorý máme            

pred sebou, bude obohacujúci pre našich ţiakov i pre samotných 

učiteľov.  

Veríme, ţe dobro myšlienky obsiahnuté v kniţnici Sergeja 

Michalkova, budeme naďalej zanietene odovzdávať.  
 

PhDr. Tatiana Majerová, PhD.,  ZŠ Giraltovce,  

foto: Martin Kovalčík 
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Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska (MO JDS) v Giraltovciach sa stretli na svojej 

hodnotiacej schôdzi. Vypočuli si analytickú správu             

za obdobie posledného roka, prednesenú predsedníčkou 

organizácie Máriou Osifovou a správu o hospodárení, ktorú 

prečítala pokladníčka výboru Mária Paľová. Schôdzu 

moderovala Margita Gazdičová a okrem iného uviedla aj 

vystúpenie ţenskej speváckej skupiny TOPĽANKY, ktorá 

pôsobí pri MO JDS. Vystúpenie sa, ako uţ tradične, stretlo 

s veľmi kladným ohlasom prítomných. 

 

 

 

 

 

 

 

Na úvod niekoľko desiatok prítomných seniorov medzi sebou 

privítalo vzácnych hostí. Rokovanie giraltovskej organizácie 

svojou prítomnosťou poctili  Anna Petričová, členka vyššieho 

organu JDS a Imrich Novák z Bardejova,  predsedníčka MO JDS 

vo Svidníku Anna Huţvejová a za vedenie mesta Giraltovce 

viceprimátorka Slávka Vojčeková.  Ako uţ tradične sa schôdze 

zúčastnil lekár, v  tomto prípade to bol kardiológ Peter Fülöp.  

Vysvetlenie k sociálnej problematike  podala Mária Digoňová  

a otázky okolo kriminality a bezpečnosti v meste objasnil Juraj 

Šima, náčelník mestskej polície. 

S výrazným záujmom sa stretlo vystúpenie doktora Fülöpa, 

ktorý zasvätene odpovedal na mnoţstvo otázok dotýkajúcich sa 

chorôb srdca a kardiovaskulárneho systému. Značnú časť jeho 

prednášky tvorilo aj vysvetľovanie, ako sa máme o seba starať, 

aby sme preţili čo najdlhší ţivot v plnom zdraví. Podobne mnoho 

otázok z oblasti sociálno-právnej objasnila aj Mária Digoňová, 

ktorá prítomných informovala, kedy a kde sa môţu prísť s ňou 

poradiť o svojich problémoch. Juraj Šima vysvetlil prítomným 

niektoré problémy, ktoré sa vyskytujú v Giraltovciach, s rôznymi 

druhmi menšej či väčšej kriminality s činmi, ktoré smerujú proti 

bezproblémovému spolunaţívaniu obyvateľov mesta. 
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Organizátori schôdze nezabudli ani na svojich členov, ktorí sa 

v období od posledného stretnutia doţili významných ţivotných 

jubileí a pogratulovali im. Kaţdý jubilant dostal kvet a pamätný 

gratulačný list. 

Potom pokračovalo stretnutie giraltovských seniorov 

neformálnym posedením, spojeným s malým občerstvením 

a príjemnou zábavou pri harmonike Andreja Majera.  

Aj za sladkosti patrí poďakovanie ţenám, ktoré ich pripravili, 

ako napríklad koláčiky venované jubilantkou Máriou 

Dţalaiovou.  Za ostatné poskytnuté veci patrí vďaka sponzorom 

a tým, ktorí prispeli k vydarenému priebehu schôdze,  a to 

najmä Mestskému úradu v Giraltovciach a Ing. Pavlovi Paľovi. 

PhDr. František  D ž a l a i 

 

 

 

 

 

lovenský zväz záhradkárov radí svojim členom uţ viac ako 

polstoročie. Medzitým sa v celej spoločnosti mnoho zmenilo 

a samozrejme sa to dotklo i nás všetkých.  Všetci tí, čo sme 

tieto zmeny zvládli a vytrvali v záhradkárčení, sme telom a dušou 

verní tejto záľube a ona pre nás predstavuje zmysluplné trávenie 

voľného času. Veď my, čo kultivujeme prírodu, sme jej najlepší 

priatelia, chránime ju. Záhradkárčenie prospieva nielen nám, ale 

celej spoločnosti, preto vytrvajme a obhospodarujme svoje záhradky 

a pri práci v nich pestujme aj telesné a duševne zdravie. 

Našou hlavnou úlohou je vychádzať z potrieb a záujmov našej 

členskej základne, potrebné je u členov zvyšovať odbornú úroveň, 

uspokojovať ich záujmy a potreby a skvalitňovať organizátorskú 

prácu. 

V záhradke sa snaţíme dopestovať si ekologický čisté ovocie 

a zeleninu, ktoré nie sú zaťaţené chemickými produktmi, sú 

chutnejšie a nie dovezené z veľkej diaľky a potom umelo dozreté. 

Štúdie dokazujú, ţe v záhradkách sa nachádza omnoho viac 

ţivočíšnych a rastlinných druhov ako vo verejnej zeleni.  Priemerne 

je v záhradkách 22,4 rastlín na meter štvorcový,  v parkoch  iba 0,5.  

K našim aktivitám patria  hlavne posedenia v záhradkárskej 

osade Korea, kde pri druţnej debate a opekaní slaninky  riešime 

problémy  a úspechy organizácie, prednášame o letnom reze 

ovocných stromov a prednášky  spájame aj s ukáţkami. 

S 
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K náročným aktivitám patri organizovanie výstavy 

ovocia, zeleniny a kvetov v  septembri. V minulom roku sme ju 

v spolupráci s mestom spojili so súťaţou Pečenie šišiek.  Bola 

hodnotená veľmi dobre, mala dobré ohlasy, preto ju zorganizujeme 

aj v tomto roku.   

Členskú základňu riadi 5-členný výbor. Organizácia má 47 

členov, z toho 7 členovia majú po dve políčka a 4  sú prídomoví.  

Nezabúdame ani na jubilantov organizácie a aktívnych členov. 

Zúčastňujeme sa pravidelne aj Dňa záhradkárov vo Svidníku,  kde 

si zašportujeme, vymieňame si skúsenosti so záhradkármi                    

zo Svidníka a Stropkova a pri občerstvení získavame od odborníkov 

informácie o postrekovaní rastlín, pestovaní rôznych druhov 

zeleniny a ovocia, ktoré sú v našich podmienkach nezvyčajné, ale 

dajú sa u nás dopestovať. 

V závere by som chcela poznamenať, ţe naša organizácia má           

v záhradkárskej osade Korea voľné políčka. Občania, ktorí majú 

záujem, môţu sa stať našimi členmi.  Kontakt: 0905718539. 

Alena Kmecová 

 

 

 

V piatok 4. 4. 2014 sa ţiaci 3.B 

triedy ZŠ v Giraltovciach v rímsko-

katolíckom kostole modlili kríţovú 

cestu. 

Vytvorili krásne  spoločenstvo 

lásky. Zodpovednosť, trápenie, 

starosti,  ktoré majú  v škole sa 

nedotýkajú len  ţiakov. Dotýkajú 

sa aj rodičov, učiteľov, starých 

rodičov, súrodencov.  Prosili, aby 

im Pán Boh pomáhal pri nesení 

ich kríţov. Nezabudli ani             

na prosby za nášho pána riaditeľa, 

naše panie učiteľky,  učiteľov, 

vychovávateľky, školníkov, 

kuchárky a upratovačky.                   

Za všetkých, aby sme si v škole aj 

doma navzájom pomáhali           

pri nesení našich kríţov... Jeţiš miluje  deti, teda je priateľom 

kaţdého z nás. 

PaedDr. Anna Galíková, foto. M. Kovalčík 
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V utorok 18. 3. 2014 bolo zrána 

na autobusovej stanici rušnejšie ako 

inokedy.  

Okrem ţiakov, ktorí sa ponáhľali 

do školy, iné skupinky chlapcov a 

dievčat zo základných škôl  na čele 

s učiteľmi mali nasmerované           

do okresného mesta Svidník, kde sa 

konal uţ  35. ročník okresného kola 

matematickej súťaţe Pytagoriáda.  

Do okresnej súťaţe postúpili 

úspešní riešitelia školského kola, 

ktoré sa uskutočnilo 10. 12. 2013. 

Nebolo to vôbec jednoduché. 

Pravidlá sú jednotné pre školské          

i pre okresné kolo: ţiaci počas 60 minút riešia 15 úloh a majú 

moţnosť získať za správne odpovede 15 bodov. Úspešný 

riešiteľ je ten, kto získa aspoň10 bodov za vyriešené úlohy a 

vtedy môţe získať aj body za ušetrené minúty - 1 bod za 4 

minúty. Teda  latka je nastavená poriadne vysoko.  Jakub 

Vajda zo Základnej školy v Giraltovciach,  ţiak  3. B 

triedy, s 23 dosiahnutými bodmi  získal 1. miesto 

v kategórii P3. Jakubovi blahoţeláme a ďakujeme mu             

za vzornú reprezentáciu školy! 

Text a foto: PaedDr. Anna Galíková 

 

 

 

 

 

 

eľká noc je  najvýznamnejší a najstarší kresťanský sviatok. 

Trvá niekoľko dní a vrcholí Veľkonočnou nedeľou. 

Tak ako kedysi, aj dnes si ľudia pred sviatkami zdobia 

príbytky bahniatkami, kvetmi, kraslicami, venčekmi, výšivkami atď. 

Tradícia ostala, zmenili sa iba ozdoby. 

Uţ niekoľko týţdňov pred Veľkou nocou ţiaci našej školy pod 

vedením svojich učiteľov vyšívali, vystrihovali, lepili, vypaľovali do 

dreva, aranţovali. 

V 
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A toto je výsledok ich práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky práce boli veľmi pekné, zaujímavé a jedinečné. 
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Poďakovanie patrí všetkým ţiakom, ktorí svojou prácou prispeli  

k vytvoreniu tejto výstavky, triednym učiteľom, ale aj pani 

učiteľkám G. Čajkovej a M. Halekovej, ktoré túto výstavku 

aranţovali. 
 

Text: Mgr. Gabriela Čajková, foto: Mgr. Monika Haleková 

 

 

  

 

Hovorí sa, ţe „kaţdá nová  príleţitosť je dobrá príleţitosť“. 

Príleţitosť prezentovať svoju prácu v krajskom kole 

Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ 28. marca 2014 

v Prešove dostali ako víťazky školského kola SOČ 2014 ţiačky 

Súkromnej strednej odbornej školy Giraltovce Viktória 

Čengeriová a Natália Brunčíková. Pod vedením učiteľky 

odborných ekonomických predmetov Ing. Viery Pankuchovej 

spracovali tému Úloha podnikateľských centier a inkubátorov 

pri podnikaní. Ich práca a jej prezentácia im priniesli 2. miesto 

a tým aj postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 

koncom apríla v Starej Ľubovni, kde budú reprezentovať 

Prešovský kraj. 

Viktória a Natália sú študentky 3. ročníka odboru škola 

podnikania. V práci Úloha podnikateľských centier 

a inkubátorov pri podnikaní poukázali na význam a poslanie 

podnikateľských inkubátorov pri podnikaní malých a stredných 

podnikov. Spolupracovali s Regionálnym poradenským 

a informačným centrom (RPIC) Prešov. Dôleţitou súčasťou práce 

bol zber informácií od podnikateľov Prešovského kraja. 

Informácie sa týkali štrukturálnych fondov, environmentálnej 

oblasti, vzdelávania vo firmách, spolupráce firiem                            

so zahraničnými subjektmi. 

 „Význam práce je dvojaký,“ hovoria riešiteľky. „Distribúciou 

dotazníka medzi podnikateľmi a následným zberom informácií 

pre RPIC Prešov sme sa  na jednej strane mohli prakticky zapojiť 

do konkrétnej činnosti pre konkrétnu inštitúciu a na druhej 

strane sme vďaka nej nahliadli do práce a problémov oslovených 

podnikov, mali moţnosť spoznať názory, postrehy a postoje 

viacerých podnikateľov na ich súčasné moţnosti v oblasti 

existujúcej podpory a pomoci malým a stredným podnikateľom.“ 

Dnes uţ s radosťou spomínajú na svoj úspech. „Zobudili sme 

sa  do  pekného  slnečného  rána.  28.  marec  2014  bol pre nás 
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výnimočný deň. Na jednej strane sviatok našich učiteľov,           

na druhej strane nás v tento deň čakalo krajské kolo SOČ. 

Myslíme si, ţe sme svoju prácu odviedli veľmi dobre a hneď na 

začiatku nastavili latku vysoko. Najviac uspokojivými boli pre 

nás úsmev a spokojnosť pani učiteľky. Musíme uznať, ţe sme 

mali veľmi dobrú konkurenciu, taktieţ aj oni si dali záleţať na 

svojich prácach a išlo im to veľmi dobre. Spolusúťaţiacich sme 

nevnímali ako konkurentov, ale ako rovnocenných mladých ľudí, 

moţno nových priateľov. Po skončení prezentácií sme netrpezlivo 

čakali na vyhlásenie výsledkov. Aj napriek mottu, ktorého sme 

sa drţali - Nie je dôleţité vyhrať ale zúčastniť sa - sme boli 

napäté, zmocňoval sa nás pocit zodpovednosti. Tichou oporou  

pre nás bola naša pani učiteľka, ktorá nás povzbudzovala 

a dodávala nám sebadôveru. Radostné bolo pre nás vyhlásenie 

nášho 2. miesta. Veľmi sa z nášho úspechu tešíme a taktieţ             

do Starej Ľubovne, kde sa uskutoční celoslovenské kolo,              

na ktorom sa nám, dúfajme, bude dariť.“ 

Viktória Čengeriová,  Natália Brunčíková, žiačky 3. A  

 a Ing. Viera Pankuchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţiačky SSOŠ so svojou prácou postupujú do celoštátneho kola. 
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V školskom roku 2013-2014 sa SSOŠ Giraltovce  zapojila            

do medzinárodného projektu Aces.  Projekt sa  niesol pod názvom 
Diverzita (rôznorodosť). Program projektu nám umoţnil vyraziť            
do sveta, spoznať nových ľudí, ich  kultúru, náboţenstvo a ďalšie 
iné veci.  

V dňoch od 1. do 4. apríla 2014 sa konalo ukončenie projektu 
Aces. Záver sa uskutočnil v nádhernom prostredí v hoteli Senec. 
Všetky školy z pätnástich krajín mali moţnosť pricestovať                      
na Slovensko a ukončiť projekt na vysokej úrovni. Program, ktorý 
bol pre nás pripravený, bol plný zaujímavých aktivít.  

Kaţdá škola sa predstavila  perfektnou prezentáciou o tom, ako 
to v ich krajine prebiehalo. Aj náš tím výborne odprezentoval hlavnú 
činnosť projektu. Po zhodnotení činností, ktoré študenti 
odprezentovali, nasledovalo vyhodnotenie celého projektu. 
Záverečná ceremónia projektu Aces bola úţasná. Veľa významných 
ľudí, červený koberec, výborný program a všetci s úsmevom na tvári 
nedočkavo čakali, ako to všetko dopadne. Samozrejme kaţdá škola 
získala zaslúţenú odmenu za účasť na projekte. 

Projekt  Aces bol vynikajúco  pripravený, zaujímavý a poučný. 
Som veľmi rada, ţe som sa ho zúčastnila a naučila sa nové veci.  

Miriama Kočišová, SSOŠ Giraltovce 
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vojročný Comenius projekt Súkromnej základnej školy 

v Giraltovciach pod názvom „Let stones speak“ 

(Nechajme kamene hovoriť), sa dostal do ďalšej fázy.  

Projekt sa realizuje v rámci Programu celoţivotného vzdelávania 

s finančným príspevkom Európskej únie.  Vďaka tomu mali 

moţnosť  ţiaci  9. a  8. ročníka  SZŠ  -  P. Vašková,                             

E. Baloďanská, S. Baňas a R. Pivovarský spolu s pedagógmi 

Mgr. J. Kopčákom a Ing. J. Kecerom vycestovať a navštíviť 

svojich partnerov a teraz uţ aj priateľov.  

Po Litve hosťujúcou krajinou druhého medzinárodného 

stretnutia bola partnerská škola vo Swidnici (Poľská republika). 

Poľskí ţiaci aj učitelia prijali svojich partnerov zo Slovenska, 

Talianska, Islandu, Španielska, Litvy a Francúzska. Pri príprave 

programu, ktorý bol rozdelený do piatich dní, bolo zámerom 

hostiteľov priblíţiť historické aj geologické zaujímavosti regiónu.   

Pondelok 7. apríl bol prvým dňom spoločného programu 

multilaterálneho stretnutia. Partnerská škola - Zespól szkol 

vo Swidnici pripravila zaujímavý program. Prvou pamiatkou, 

ktorú sme si pozreli, bol najväčší drevený protestantský kostol 

v tejto oblasti. Nasledujúci program sa odohrával v partnerskej 

škole, kde  nás pozdravila riaditeľka školy a koordinátorka 

projektu. Úvodného ceremoniálu sa zúčastnil aj primátor mesta 

Swidnica. Popoludní sme spoločne absolvovali prehliadku mesta 

Swidnica.   

Posledným bodom pondelňajšieho programu bol presun              

do Karpacza (Karkonoski park Narodowi), počas ktorého nás 

sprievodkyňa upozornila na najvýznamnejšie pamiatky v okolí, 

postavené z kameňa. 

V utorok, druhý pracovný deň stretnutia, si učitelia a ţiaci 

vypočuli krátku prednášku na tému Karkonoski park Narodowi 

a jeho geologická stavba. Po prednáške ţiaci a učitelia 

absolvovali prvú zo série turistických prechádzok v okolí mesta 

Karpacz. Neskôr sa ţiaci všetkých zúčastnených štátov formou 

spoločných voľnočasových aktivít venovali vzájomnému 

spoznávaniu a overovali si svoje znalosti z angličtiny.  

 

D 
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V tretí pracovný deň sme sa  vybrali na výlet do oblasti zvanej 

Krajina vyhasnutých vulkánov. Prvou zastávkou bola návšteva 

zrúcaniny zámku Wleň. Videli sme zámok, postavený                      

na skalnatom podloţí, ktoré bolo čiastočne vyuţité aj ako steny 

zámku. Podloţie zámku bolo zmesou čadiča a pieskovca. Potom 

sme vyliezli na vrchol pohoria Ostrzyca Proboszczowicka 

v pohorí Góry Kaczawskie. Nakoniec sme si na tzv. Wilczej Góre 

pozreli unikát - asi najväčšiu čadičovú ruţu - skalnatú formáciu 

pripomínajúcu svojím tvarom ruţu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok bol venovaný poznávaniu ďalších pamiatok, 

spojených s hlavnou témou nášho projektu - kameňmi. Ráno sa 

učitelia a ţiaci vybrali obzrieť si tzv. Organy Wielislawskie. 

Zaujímavosťou boli obrovské kamenné stĺpy z ryolitu. V Górach 

Kaczawskich sme absolvovali prehliadku kameňolomu, v ktorom 

sme mali moţnosť vidieť spôsob ťaţby achátu v tejto oblasti 

Poľska. Praktickou časťou bol zber horniny, v ktorej sa mohol 

nachádzať achát. Z kameňolomu sme sa presunuli do dielne. 

V nej sme pozorovali proces spracovania achátu zo základnej 

horniny aţ k finálnemu výrobku, s akým sa máme moţnosť 

stretnúť v obchodoch. Ţiaci si na pamiatku mohli ponechať 

achát, ktorý si sami našli v kameňolome.  
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V posledný deň sa všetci presunuli do Wroclawu a odtiaľ sa 

skupinka zo Slovenska vydala na cestu späť domov. 

A na záver ešte pozitívny dodatok. Ako na nás zapôsobilo 

mesto Swidnica a čím nás zaujalo Poľsko? Upútala nás čistá 

krajina, dobrí ľudia, príjemné hostiteľské rodiny, či dobré 

medzigeneračné vzťahy v škole. 

 Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí participovali 

na projekte a veríme, ţe ďalší rok projektu Comenius bude tieţ 

úspešný. 

Text: Mgr. Ján Kopčák, Foto: Ing. Jaroslav Kecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detský prednes je jedna z foriem 

vnímania a odovzdávania 

literárnych hodnôt. Jeho cieľom sú 

prehlbovanie literárneho poznania, 

kultivovanie reči, citové naplnenie. 

Takýmito slovami sa začína 

informácia na internete o 60. 

ročníku notoricky známej súťaţe 

v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. 

Našej škole sa podarilo aj tento 

ročník obohatiť o jeden prednes 

v krajskom kole v Starej Ľubovni, 

ktoré  sa konalo 11.04.2014.  

Dadke Koreňovej, ţiačke 2.A triedy 

SZŠ v Giraltovciach, tento deň 

bude pripomínať diplom, ktorý 

získala za výborný prednes poézie v 1. kategórii. Strach v takomto 

prípade ide nabok a prednes je jej jediná priorita, ktorú riešia 

najlepší z okresných kôl v rámci kraja. Prednášajúci sú jediní, ktorí 

vedia oceniť váhu jednotlivých ocenení.  

Text: E. Tchuríková, foto: Dominika Andrejovská, tr. uč. 
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Prehlbujúca sa poľsko-slovenská spolupráca aj 

prostredníctvom rozvoja cezhraničnej turistiky predstavuje 

príleţitosť pre sociálne a ekonomické aktivizovanie sa 

regiónov.  

 

Partnerské mesto Giraltoviec na poľskej strane, mestečko 

Ustrzyki Dolne,  je turistické centrum severnej časti atraktívnej 

lokality Poloniny,  leţiacej vo východnej časti Poľska. Mestečko 

má veľmi dobré prírodné, kultúrne i spoločenské predpoklady 

pre rozvoj turizmu predovšetkým v zimnom období, Giraltovce 

zasa majú predpoklady pre rozvoj iných foriem a druhov 

cestovného ruchu. 

Obe partnerské mestá preto začali hľadať spoločné riešenia, 

smerujúce k zlepšeniu kvality turistickej infraštruktúry aj             

s vyuţitím investícií v programovacom období rokov 2007 – 2013 

so zameraním na  podporu Rozvoja cezhraničnej spolupráce                 

v cestovnom ruchu. Ideálnym miestom na realizáciu prvotných 

zámerov sa na poľskej strane stal Park pod Dubmi a                 

na slovenskej strane Park mieru v Giraltovciach, kde sú ideálne 

podmienky na usporiadanie rôznych spoločných stretnutí, 

festivalov, koncertov, tvorivých dielní a ďalších podujatí. Aby sa 

však tieto ich nové funkcie mohli naplniť, oba parky potrebujú  

komplexnú modernizáciu. 

Názov spoločného projektu, ktorý bol schválený v rámci 

prioritnej osi Sociálny a ekonomický rozvoj je Hľadanie 
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spoločných koreňov – vybudovanie turisticko-rekreačného 

zariadenia Park pod Dubmi (v Poľsku) a Park mieru            

(na Slovensku).  

Projekt sa postupne realizuje v niekoľkých rovinách. 

Schválené investičné zámery postupne dopĺňa aj celý rad ďalších 

aktivít, úlohou i cieľom ktorých je rozvíjať a upevňovať 

cezhraničnú spoluprácu. Jedna z nich, lyţiarsky kurz                 

pre školskú mládeţ z giraltovských škôl, sa uţ uskutočnila            

v zimnom období tohto roka. 

 

A čo sa zmení v rámci modernizácie Parku mieru?  

V parku pribudnú cyklistický chodník a parkovacie plochy,              

v rámci rekonštrukcie amfiteátra dôjde k jeho prekrytiu,             

k rozšíreniu hľadiska a k rekonštrukcii viacúčelovej budovy              

pri amfiteátri. Súčasťou revitalizácie a skrášlenia samotného 

parku bude vybudovanie prístupového chodníka, osadenie 

nových lavičiek a nainštalovanie nového, moderného osvetlenia. 

V rámci realizácie tzv. mäkkých projektov mesto Giraltovce 

zorganizuje dve podujatia – pobyt spojený so športovými 

podujatiami pre školskú mládeţ z Ustrzyk Dolnych a Sviatok 

pečenia chleba, spojený s vydaním farebnej publikácie s názvom 

Pečenie chleba v Topľanskej oblasti Šariša a regiónu Ustrzyk 

Dolnych. 

Na celkovej sume schválených finančných prostriedkov -               

841 014 eur -sa mesto Giraltovce podieľa piatimi percentami. 

Vďaka programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskou  a 

Slovenskou republikou sa tak mesto Giraltovce opäť zviditeľní 

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozitívnym dôsledkom 

realizácie projektu bude aj vyššia návštevnosť mesta Giraltovce, 

jeho okolia a najmä tunajších zariadení cestovného ruchu. 

  

Ľubomír Filo 

 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 

2007 – 2013. 
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Šanca pre hodnotnejší ţivot, 

taký je názov schválenej Lokálnej stratégie – 

súboru projektových zámerov na riešenie problémov 

marginalizovaných rómskych komunít v Giraltovciach. 

V rámci uvedenej stratégie v Operačnom programe Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia bol - v rámci opatrenie Podpora tvorby 

a udrţania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania -  schválený projekt 

Podpora zamestnanosti MRK (marginalizované rómske komunity) 

v Giraltovciach. 

Realizáciou aktivít projektu sa  mesto Giraltovce snaţí  aspoň 

čiastočne riešiť  viaceré problémy, súvisiace s nezamestnanosťou 

MRK.  V projekte  sa vytvorilo 10 pracovných miest, v rámci ktorých 

sa prijatí pracovníci zaškolia a uvedú do praxe. Mesto týmto 

inovatívnym spôsobom vedie jednotlivcov cieľovej skupiny k tomu, 

aby boli  po ukončení implementácie úspešní na trhu práce a  tak  

pokračovali v pracovnom pomere u ţiadateľa, resp. u iných 

zamestnávateľov. 

Na realizáciu projektu bolo vytvorené i pracovné miesto 

koordinátora zamestnanosti, ktorého úlohou je nielen koordinácia 

aktivít projektu, ale i spolupráca so zamestnávateľmi, s príslušným 

UPSaR ako i s organizáciami spolupracujúcimi s MRK.  

Materiálne vybavenie, potrebné na vykonávanie pracovných 

úkonov, bolo zakúpené v  rámci aktivít projektu, mesto zase 

poskytuje výrobné priestory pre výrobu jednoduchých betonárskych 

výrobkov a ich vyuţívanie a ukladanie v meste Giraltovce.  

Hlavnou činnosťou prijatých pracovníkov v pracovnej pozícii  

dlaţdič je  manuálna činnosť nenáročná na kvalifikáciu, a preto ju 

dokáţu kvalitne robiť aj príslušníci MRK 

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 

Ľubomír Filo 
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Aj v našom regióne majú obyvatelia šancu 

vyjadriť sa k vízii jeho rozvoja, aby sa čo najskôr 

mohla realizovať. Na čele takýchto snáh stojí 

líder. V našom mikroregióne (nazvanom 

v pripravovanom projekte TOPOĽA), 

zahrňujúcom obce v okolí nášho mesta 

i samotné Giraltovce, je takýmto lídrom Miestna 

akčná skupina Topoľa – MAS TOPOĽA, o. z. (občianske 

zdruţenie).  Táto skupina si kladie za cieľ spojiť ľudí vo viere, 

ţe spoločne dokáţu pomôcť rozvoju mikroregiónu a ţe v tomto 

zámere vytrvajú. 
 
MAS TOPOĽA, o. z. zdruţila samosprávy Giraltoviec, okolitých 

obcí a iniciatívnych zástupcov z radov podnikateľov a organizácií 

neziskového sektora. V tomto roku pripravujú podklady, ktoré 

spracujú v rámci výzvy Integrovaná stratégia pre mikroregión 

Topoľa. V tejto stratégii chcú jasne a zrozumiteľne sformulovať 

priority rozvoja mikroregiónu s uplatnením princípu návrhov 

opatrení zdola – nahor.  Aby sa dané ciele podarilo splniť, bude 

potrebné aktivizovať ľudí z mikroregiónu, vytypovať najmä tých, 

ktorí pomôţu rôznym záujmovým skupinám. 
 
V minulých týţdňoch boli obyvateľom mikroregiónu Topoľa 

doručené dotazníky, pomocou ktorých chceli členovia MAS TOPOĽA 

spoznať názory ľudí na rozvoj nášho mikroregiónu v budúcich 

rokoch. Ţiaľbohu, návratnosť vyplnených dotazníkov bola veľmi 

nízka. Je to škoda, pretoţe práve teraz je čas, keď by sa aj 

obyvatelia nášho mesta a okolitých obci mohli vyjadriť k uvedenej 

problematike a k tomu, ako si predstavujú rozvoj nášho kraja a svoj 

ţivot v ďalšom období. 
 
Spracovať uvedenú stratégiu sa dá aj od stola. No myslíme si, ţe 

takáto stratégia nebude spĺňať zámer, ktorý si MAS TOPOĽA 

stanovila. Preto jej členovia znovu vyzývajú obyvateľov, aby 

dodatočne vyplnili dotazníky a vyuţili šancu, aká sa uţ asi nebude 

opakovať. Šancu vyjadriť sa k veciam verejným. Ak tak neurobia, 

nebudú mať právo v budúcnosti kritizovať, ţe sa niečo neurobilo 

podľa ich predstáv.  Vyplnené dotazníky môţete odovzdať                   

do pripravených urien vo vestibule Mestského úradu v Giraltovciach 

alebo v Dome sluţieb pri kancelárii MAS TOPOĽA, o. z. (prvé 

poschodie - vchod z Fučíkovej ulice). 
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 MAS TOPOĽA, o. z. na internete spustila webovú stránku: 

www.mastopola.giraltovce.sk.   

Na tejto stránke budú poskytované aktuálne informácie 

o činnosti MAS TOPOĽA, o. z., ako i ďalšie podkladové materiály 

k tvorbe Integrovanej stratégie.   
 
Kontakty: 0917637475, 0903635279, mastopola@giraltovce.sk 

Miesto a prevádzková doba kancelárie: Dom sluţieb Giraltovce, 

Dukelská 57/64 (vchod z Fučíkovej ulice - 1. poschodie), denne 

okrem soboty a nedele v čase 08.00 – 12.00 hod.  
 

Ing. Ľubomír Filo, PhDr. František Džalai 

 

 

 

V máji je zaneprázdnený kaţdý 

záhradník, či uţ amatér  alebo profesionál.  

Okrem práce v záhrade sa venuje aj 

zháňaniu letničiek, balkónových kvetov, 

prenosnej zelene, dobrej sadby rajčiakov, 

uhoriek a papriky. Koncom mája  

vysádzame mladé rastlinky do voľnej pôdy. 

 K máju neodmysliteľne patria fialové, biele alebo ruţovkasté 

kvety orgovánu.  Práce v zeleninovej záhrade: 

- výsadba zemiakov, 

- siatie popínavej a kríčkovej fazule, 

- výsadba byliniek, 

- presadenie rajčiakov, uhoriek, papriky na vonkajšie záhony. 

Kvetinová záhrada: 

- prerezanie zlatého daţďa a skoro kvitnúcich krov, 

- výsadba letničiek, 

- výsev trvaliek a dvojročiek. 

Ochrana rastlín v máji: 

 Ihneď po odkvitnutí urobíme druhý a o 14 dní neskôr tretí 

preventívny postrek proti chrastavitosti a múčnatke.                        

Za suchého a teplého počasia pokračujeme v ošetrovaní egrešov 

proti americkej múčnatke.  

- Na začiatku kvitnutia a o týţdeň neskôr ošetríme citlivé 

odrody jahôd proti botrytíde (plesni sivej). 

- Na konci mája urobíme prvý preventívny postrek cibule proti 

plesni cibuľovej, najmä za daţdivého počasia. 
 

Ľubomír Krupa 

 

mailto:mastopola@giraltovce.sk
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Alexandra Guľová Milan Dulina  

Damiana Belyová Valentína Brenišová 

Lívia Dreveňaková      

 

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

90 rokov Andrej Hliboký 55 rokov  Helena Jurčová 

        Mgr. Alica Pivovarníková 

80 rokov Mária Jurčová   Helena Daňková  

 Magdaléna Palovičová  Miroslav Suchodovský 

    Pavol Tkáč  

70 rokov Juraj Kačmár       

   50 rokov  Zuzana Kurečajová 

65 rokov Jozef Feňák   Marta Sraliková 

 MUDr. Jozef Deutsch    Marcela Kurejová 

 Elena Schrenková   Miroslav Digoň 

 Margita Cigánová   Marta Šimoňaková  

 Ján Bobák     

    

60 rokov Juraj Vasiľ 

 Milan Guľa  

   

   

     

Vážení jubilanti, pri príležitosti  životného jubilea Vám želáme            

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

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  
 
Prosíme obyvateľov 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 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arné zápolenia v najvyššej regionálnej súťaţi sa rozbehli           

na plné obrátky a tlak reorganizácie súťaţe je evidentný 

takmer vo všetkých zápasoch. Výnimkou sú azda len 

vzájomné stretnutia troch muţstiev, ktoré uţ nemôţu zasiahnuť           

do konečného poradia novej III. ligy. Ide o Svidník, Barcu a Svit.                 

A práve týchto súperov sa futbalistom MFK Slovan Giraltovce 

podarilo v krátkom slede zdolať. Určite to neboli jednoduché 

víťazstvá, aj keď tieto muţstvá sú uţ zmierené s osudom. Napríklad 

Svit sa v Giraltovciach prezentoval poctivým a zodpovedným 

defenzívnym futbalom a len trpezlivá kvalitná hra priniesla Slovanu 

zaslúţené ovocie v podobe dvojgólovej výhry.  

Súboj so Svidníkom mal potrebný náboj, tak ako sa na derby 

patrí. Prvý polčas v podaní Giraltovčanov bol doslova ako uragán, 

ktorý zmietol futbalistov z okresného mesta z ihriska. 24 minút 

stačilo Slovanu na vysoké víťazstvo, pričom ďalšie šance zostali 

nevyuţité. Treba však aj podotknúť, ţe Svidník nebol vôbec 

odovzdaný súper,  aţ do záverečného hvizdu rozhodcu Martina 

Filipáka bojoval o dobrý výsledok. Keď sme uţ pri rozhodcovi, tak 

pre M. Filipáka to nebol vôbec jednoduchý zápas. Jednak to bolo 

tradičné derby stretnutie a navyše Martin obliekal v minulosti 

giraltovský dres. Dozvedeli sme sa, ţe delegát VsFZ mu                   

pri hodnotení vytýkal ako najväčšiu chybu neudelenie ţltej karty 

Jakubovi Verčimákovi za zákrok na hrajúceho trénera hostí            

Ľ. Horochoniča, ktorý potom stretnutie pre zranenie nedohral. 

Excelentný výkon domácich hráčov v prvej polovici zápasu nezdobili 

len nasadenie a veľká bojovnosť, ale aj kvalita. Ukazuje sa, ţe tréner 

Vladimír Rusnák vedie svojich zverencov 

správnym smerom, ale  je potrebné sa 

vyrovnať aj s ich psychikou. Sú to všetko 

mladí chlapci, ktorí majú kariéru pred sebou 

a často podľahnú rôznym negatívnym 

vplyvom. Dôkazom toho je aj skutočnosť, ţe 

J 
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po výborných výkonoch vo Vyšnom Opátskom i proti Svidníku 

nečakane sklamali ako celok vo Veľkých Revištiach, kde                

po bezduchej hre prehrali 0:1  s nevýrazným protivníkom 0:1, aj 

keď jediný gól inkasovali aţ v samom závere. Kormidelník 

Giraltoviec Vladimír Rusnák neskrýval rozčarovanie: „Na zápas         

do Veľkých Revíšť sme cestovali s optimizmom, ale dianie                 

na trávniku nás však rýchlo dostalo do inej polohy. Muţstvo totálne 

vybuchlo. Chýbali pohyb i nasadenie, pričom domáci boli zdolateľní. 

Ak by sme podali optimálny výkon, tak tri body si odvezieme. 

Chlapcov som nepoznával, jedine P. Štefánik bol štandardnou 

oporou.  Na tento zbabraný duel musíme rýchlo zabudnúť. Mám 

dostatok skúseností, aby som pripravil muţstvo na domáci zápas            

s Krompachmi. Bude  dôleţitý, môţe totiţ potvrdiť naše ďalšie 

ambície." 

Do konca súťaţe zostáva odohrať ešte sedem zápasov a my vám 

ponúkame, milí čitatelia Spravodajcu, čiastočnú tabuľku novej III. 

ligy po 23. kole. 

             1.Lokomotíva Košice 

2.Trebišov 

3.Tatran Prešov B 

4.Vranov n/T 

5.Bardejovská Nová Ves 

6.Lipany 

---------------------------------- 

7.Sabinov 

8.Vyšné Opátske 

9.Snina 

10.Vysoké Tatry 

11.Spišská Nová Ves 

12.GIRALTOVCE 

13.Plavnica 

14.Haniska 

15.Michalovce B 

16.Stropkov 

  

Zostávajúci program Slovana: Krompachy(d), Spišská Nová Ves 

(v), Stropkov (d), Snina (v),  Spišské Podhradie (d), Sabinov (v), 

Haniska (d). 

  

( md ) 
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Slávnostným galavečerom sa oficiálne skončil 

22.ročník MsVL, ktorú pravidelne organizuje CVČ 

v Giraltovciach. Dlhodobá súťaţ, ktorá sa začala 

poradou vedúcich uţ 27.9.2013, sa skončila 

slávnostným vyhodnotením výsledkov minulý 

týţdeň. Do súťaţe sa prihlásilo 10 druţstiev, ktoré 

v základnej časti odohrali zápasy kaţdý s kaţdým. 

Hralo sa kaţdý utorok a stredu o 17.00 hod v ŠH I. Nováka.             

V nadstavbovej časti boli druţstvá rozdelené do dvoch skupín, a to 

tak, ţe silnejšia päťka bojovala o víťaza a druhá hrala 

o umiestnenie. V nadstavbovej časti sa hralo dvojkolovo a napokon 

sa všetky body sčítali do celkového hodnotenia. Bolo odohraných 90 

zápasov a 618 setov. Dvaja hráči boli vylúčení (Goč st. a Jurečko). 

Počas galavečera si ceny pre najlepších hráčov prevzali Slávka 

Vasičková (Korea) a Juraj Jurečko (Pušovce). Víťazom odovzdal 

medaily prednosta MsÚ Ján Čabala spolu s organizátorom 

Stanislavom Tomkom.   
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VK Kračúnovce 

Tabuľka 

Nadstavbová časť 1. - 5. miesto 

# Tím Z B V VT P PT Sety +/-Sety Lopty +/-Lopty 

1. 
VK 

Kračúnovce 
17 43 11 5 1 0 49:17 32 1515:1271 244 

2. Kórea 17 41 13 0 2 2 45:16 29 1457:1111 346 

3. Real 17 30 9 0 5 3 36:24 12 1323:1208 115 

4. Pušovce 17 26 7 2 7 1 29:31 -2 1265:1297 -32 

5. BTH 17 24 6 2 7 2 32:34 -2 1422:1395 27 

Nadstavbová časť 6. - 10. miesto 

# Tím Z B V VT P PT Sety 
+/-

Sety 
Lopty 

+/-

Lopty 

6. OVK Tatran 17 32 10 0 5 2 36:24 12 1291:1221 70 

7. Old Boys 17 23 6 2 8 1 29:34 -5 1275:1335 -60 

8. Netopiere 17 23 7 1 9 0 26:33 -7 1206:1326 -120 

9. Sokolky 17 10 2 2 13 0 18:45 -27 1229:1433 -204 

10. Zorničky 17 3 0 0 14 3 9:51 -42 1042:1428 -386 
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Legenda 

Z - počet odohraných zápasov  

B - počet získaných bodov  

V - počet víťazných zápasov pomerom 3:0 alebo 3:1  

VT - počet víťazných zápasov pomerom 3:2  

P - počet prehratých zápasov pomerom 3:0 alebo 3:1  

PT - počet prehratých zápasov pomerom 3:2  
 
Túto najpopulárnejšiu súťaţ v budúcom roku rozšíria o nové 

druţstvá, ktoré budú štartovať v 23. ročníku. Takţe výsledky MsVL 

v Giraltovciach uţ budú prezentované nielen v okrese Svidník, ale aj 

Prešovskom a Bardejovskom okrese. 

Stanislav Tomko, CVČ,  foto: Ladislav Lukáč 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto to dopadne, keď okolo mestských vývesných tabúľ prejde 

Harry Potter!! ... alebo ţe by zmiznutá sklenená výplň jednej z nich 

bola dôsledkom bitky tunajších výrastkov pri moste??  

Mária Osifová 
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