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Na leto sa všetci tešia, bundy si kaţdý na vešiak vešia. 

V lete kaţdý šťastný je a veselo sa smeje. 

Všetci máme radi leto, najobľúbenejšie obdobie je to. 

Teplé slnko svieti, lúkou beţia deti. 

Pri veselej pesničke, skáču v mäkkej trávičke. 

Bosé nôţky majú, radostne sa hrajú. 

 

Slnko páli, slnko hreje na tele aj v duši. 

Slnko je zázračné, keď svieti, aj my sa 

usmievame. Leto je príjemné, v lete je 

všetko akési ľahšie, je to čas dovoleniek, 

čas prázdnin, čas oddychu. Prázdniny 

sú uţ tu, prišli akosi nebadane rýchlo, 

deti  nemusia ráno vstávať a ponáhľať sa 

za svojimi školskými povinnosťami, majú 

čas, môţu si poleňošiť, oddýchnuť. Aj 

mamkám ubudlo z povinností, nemusia dennodenne 

kontrolovať zošity a učiť sa so svojimi ratolesťami. Zrazu je 

akosi voľnejšie, jednoduchšie, rodiny môţu spoločne 

oddychovať, spolu tráviť čas, rozprávať sa a venovať sa jeden 

druhému. Venovať sa deťom je v lete oveľa príjemnejšie, dá sa 

behať, kúpať, zbierať lesné plody a spoznávať krásu prírody.  

Čas venovaný svojim potomkom je tá najlepšia investícia, 

pozornosť venovaná našim deťom nás nestojí ţiadne peniaze, 

treba iba otvoriť srdce a vysielať signály dobra a ľudskosti. 

Leto je tu, tak si uţime! Venujme sa svojim deťom 

a vnúčatám, môţeme sa spoločne hrať, smiať  a radovať sa        

zo spoločne strávených chvíľ. Verte, uţ sa nevrátia! Je to 

vzácny čas, treba ho vyuţiť, lebo rýchlo odíde a na spoločné 

chvíle nám ostanú uţ iba spomienky. Tak si prajme, aby tých 

krásnych horúcich dní, plných zábav a oddychu, nám 

tohtoročné leto prinieslo čo najviac, aby sme si všetci splnili 

svoje tajné sny a po nádherných voľných dňoch sa vrátili        

na svoje pracoviská. A naše deti nech sa vrátia 

zdravé, oddýchnuté a nabité novou energiou  do škôl  plniť si 

svoje školské povinnosti a pripravovať sa budúce povolania.  

Anna Mitaľová 
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okovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa konalo  

23. júna 2014 za účasti 8 poslancov. Z programu 

zastupiteľstva vám predkladáme najdôleţitejšie témy  

programu.  

Správu o hospodárení spoločnosti GIRATHERM, s.r.o., za rok 

2013 predkladal Ing. Stanislav Bučko, konateľ spoločnosti. Tá  

v roku  2013 predala 3 333 906 kWh pre ÚK a na ohrev teplej vody. 

Pritom mnoţstvo objednaného tepla pre rok 2013 bolo v objeme 

5 082,00 MWh. Oproti roku 2012 sa predalo o 24,7 % tepla viac.  

Navýšenie predaja tepla bolo z dôvodu pripojenia ďalších odberných 

miest z II. etapy  rekonštrukcie tepelných rozvodov na území nášho 

mesta.  Po pripojení týchto odberných miest sa pre mestské objekty 

dodalo 1 146 055 kWh tepla, čo je 34,38 % z celkového mnoţstva 

predaného tepla. Pre byty, ktoré sú v správe spoločnosti, bolo 

dodaných 1 177 761 kWh tepla, čo je 35,33 % z celkového mnoţstva 

predaného tepla.   

Trţby z predaja tepla dosiahla spoločnosť  vo výške 377 078 €, čo  

je zase nárast z dôvodov pripojenia nových objektov. V roku 2013 

neboli zaznamenané problémy s platobnou  disciplínou odberateľov 

tepla, t.j. jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov a podnika-

teľských subjektov. Najväčší nedoplatok  za dodávky tepla k 31. 12. 

2013, ktorý je ešte z roku 2009, však stále evidujú voči spoločnosti 

SaUB, s.r.o., a to vo výške 30 058,39 €. V roku 2010 bola podaná 

ţaloba na spoločnosť SaUB, s.r.o., za neuhradenú pohľadávku       

na Okresný súd  Svidník. V súdnom spore boli  úspešní vydaním 

platobného rozkazu zo dňa 13. 10. 2010. Po nezaplatení pohľadávky 

v zmysle vydaného platobného rozkazu bola celá vec postúpená          

na exekučné konanie, ktoré k dnešnému dňu nie je ešte ukončené.   

Na úseku správy bytového a nebytového fondu je celkových 

preplatkov /7 443,88 €/ zostatok k 31. 12. 2013 vo výške               

1 366,43 €. Z celkových prevzatých nedoplatkov 58 128,61 € je 

zostatok nedoplatkov k 31. 12. 2013 vo výške 16 193,65 €. 

V priebehu  roka  2013 sa na úseku správy bytov  a nebytového 

fondu zhoršila platobná disciplína. Stav nedoplatkov  k  31. 12. 

2013 bol vo výške 25 956,60 €, oproti roku 2012 sa nedoplatky 

zvýšili o  5 935,08 €, čo je nárast o 29,6 %.  Medziročný nárast 

v porovnaní  s rokmi 2012/2011 a 2013/2012 je vyšší o 9,3 %. 

Trţby za výkon správy v roku 2013 boli vo výške 13 270 €. 

R 
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Jednotlivé nedoplatky sú vymáhané cez súdne konania, draţby 

a exekučné konania. Pri ich správe spoločnosť vyuţíva sluţby 

advokátskej kancelárie JUDr. Ivana Savčáka.  

Z dlhodobých záväzkov najväčšiu časť tvorí zostatok leasingu 

VÚB leasing, a. s., t.j. záväzky z prenájmu k 31. 12. 2013 vo výške 

413 317 €. Zostatok úverov je k 31. 12. 2013  vo výške 97 595 €. 

Sú to úvery, ktoré poskytla SLSP, a.s., pre bytové domy O, H a M  

na rekonštrukciu. Všetci prítomní poslanci túto správu schválili. 

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský podnik sluţieb 

Giraltovce, s.r.o., za rok 2013 predkladal Ing. Ján Magdoško, 

konateľ spoločnosti. 

Spoločnosť v roku 2013 mala náklady v objeme 253 020 € 

a výnosy v objeme 223 522 €, čím dosiahla účtovnú stratu vrátane 

odpisov 29 498 €. V nákladoch sú započítané aj účtovné odpisy 

majetku vo výške 3 340 €, ktoré sa musia účtovať, avšak                 

pre daňové účely v daňovom priznaní je to odpočítateľná poloţka aj 

s nákladovými poloţkami, ktoré nie sú daňovými výdavkami v sume 

597 €, takţe v daňovom priznaní pre daňové účely bola vykázaná 

strata vo výške 25 561 €. Pri hodnotení výsledku hospodárenia        

za rok 2013 je potrebné  uviesť, ţe aj v tomto  roku spoločnosť 

postihla kríza, mala menej zákazok, čo sa prejavilo v niţších 

nákladoch o 62 030 €, ale aj vo výnosoch o 81 875 €. Cenu           

za uloţenie TKO  na skládku sa uţ piaty rok aj z dôvodu krízy 

podarilo udrţať na rovnakej úrovni. Pri trţbách od mesta za TKO 

a separovaný zber bolo navýšenie oproti minulému roku o 939 €. 

Náklady na mzdy a sociálne zabezpečenie boli ako v roku 2012. 

Mierne boli navýšené mzdy stálych pracovníkov na základe dohody 

s odborovou organizáciou, ale pri zníţení mnoţstva práce došlo 

k zníţeniu pracovníkov na dohodu a k zníţeniu ich miezd o 8 159 €. 

Pri zimnej údrţbe v meste boli dosiahnuté trţby zhruba na úrovní 

minulých rokov. Pri zimnej údrţbe u cudzích zákazníkov došlo 

k navýšeniu trţieb o 1 148 €, najmä z obcí Kalnište a Ţelmanovce. 

Cintorínske a pohrebné sluţby sú schválené MsZ od roku 2010. 

V roku 2013 došlo k nárastu trţieb o 2 390 €,  bolo odpredaných 

viac hrobiek. Mierne sa zvýšili aj trţby za hrobové miesta o 284 €. 

Všetci poslanci hlasovali za predloţenú správu.  

 

Na poslednom MsZ sa pri záverečnom účte neschválilo rozdelenie 

prebytku hospodárenia vo výške 8 121,02 €. 

Poslanci hlasovali o schválení rozdelenia prebytku hospodárenia 

vo výške 8 121,02 € nasledovne: 
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Fond opráv k bytom spolufinancovaným zo ŠFRB 7 225,86 € 

Rezervný fond 895,16 € 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

 Prerokovanie úveru na spolufinancovanie projektu Hľadanie 

spoločných koreňov – vybudovanie turisticko - rekreačného 

zázemia modernizáciou Parku pod dubmi (Poľsko) a Parku 

mieru (Slovensko).  

 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Giraltovce k prijatiu 

úveru na spolufinancovanie projektu. 

Správy predkladali Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného 

oddelenia a Ing. Margita Pachová, hlavná kontrolórka mesta. 

Mesto dostalo ponuky dvoch bánk na schválenie preklenovacieho 

úveru na prefinancovanie platby nenávratného finančného 

príspevku k projektu Hľadanie spoločných koreňov – vybudovanie 

turisticko-rekreačného zázemia modernizáciou Parku pod dubmi 

(Poľsko) a Parku mieru (Slovensko). Výška úveru – 600 000 € 

(minimum), 762 768,30 € (celková suma prostriedkov, ktoré by 

mohlo mesto prijať z eurofondov a zo štátneho rozpočtu). S bankami  

najprv rokovali o výške 600 000 €, ale keďţe sa podielové dane 

nevyvíjajú dobrým smerom, navrhli prijať úver vo výške 762 768,30 

€. Sú to všetko prostriedky, ktoré budú prefinancované. V zmysle 

zákona č. 583/2004 Z. z. sa takýto úver nezapočítava do úverovej 

zaťaţenosti mesta, keďţe je to úver, ktorý bude z návratných 

fondov. Mesto oslovilo tri banky, Slovenskú sporiteľňu, a.s., ČSOB, 

a.s., a Prima banku Slovensko, a.s. Z Prima banky Slovensko, a.s., 

sme dostali oznámenie, ţe nám ponuku nedajú.  

Úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s., bol najvýhodnejší kvôli tomu, 

ţe sú tu nízke marţe a aj kvôli tomu, ţe tu má mesto zriadený 

projektový účet. Poslanec Ing. Dušan Verčimak sa opýtal: Čo je 

záväzková provízia? Máme spočítané poplatky, ktoré budú za 

poskytnutie úveru? Koľko je vlastných finančných prostriedkov? 

Ing. Iveta Kurčová informovala, ţe vlastné finančné prostriedky 

sú vo výške 5 % , t.j. 40 145,70 €. Záväzková provízia – platí sa 

mesačne percento 0,016 zo sumy 600 000 €, je to 99,9 €. Počíta sa 

z nevyčerpanej sumy, výška závisí od toho. 

Ing. Margita Pachová, hlavná kontrolórka mesta prečítala 

stanovisko k prijatiu úveru na spolufinancovanie projektu. Poslanci 

hlasovali o schválení prijatia úveru vo výške 762 768,30 €, 

poskytnutého zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom 

Bratislava, Tomášikova 48, SR, za podmienok dojednaných                  

v príslušnej úverovej zmluve na účely zabezpečenia financovania 
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projektu Hľadanie spoločných koreňov – vybudovanie turisticko-

rekreačného zázemia modernizáciou Parku pod dubmi (Poľsko) a 

Parku mieru (Slovensko). Poslanci zároveň hlasovali o schválení 

vystavenia vlastnej blankozmenky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z prijatého úveru. Za hlasovali všetci prítomní 

poslanci. 

Ďalšie informácie o zasadnutí mestského zastupiteľstva nájdete 

na webovej stránke mesta. 

                                                Informovala Alena Kmecová  

 

 

 

 

 

 

 

 Mestská polícia vybavila vec rušenia nočného kľudu 

s podozrením na inú protiprávnu činnosť odovzdaním OO PZ 

v Giraltovciach k ďalšej realizácii. 

 Rušenie nočného kľudu 20. mája 2014 hliadka MsP vybavila 

na mieste dohovorením s poučením o moţnosti postihu 

v prípade opakovania tejto činnosti. 

 Na základe anonymného oznámenia o pohybe psa na území 

mesta vykonala hliadka MsP odchyt zabehnutého psa rasy Šar 

pej. Pri ohliadke psa prostredníctvom skenovacieho zariadenia 

vyšla najavo skutočnosť, ţe majiteľom psa je občan 

Hanušoviec nad Topľou, ktorý si ho následne predpísaným 

spôsobom prevzal. 

 Hliadka MsP v Giraltovciach prijala počas dňa oznámenie 

o podozrení z priestupku proti občianskemu spolunaţívaniu. 

M. Š. z Giraltoviec oznámil konanie D. J. z Giraltoviec 

v rozpore s občianskym spolunaţívaním. Vec vybavila           

hliadka na mieste s pouţitím výzvy na upustenie od konania 

a poučením o ďalšom postupe. 

 Obdobným spôsobom hliadka vybavila rušenie nočného pokoja 

nadmerným štekotom psa v bytovom dome na Tehelnej ulici. 

 Priestupok proti majetku – poškodenie majetku mesta, a to 

zábradlia okolo Radomky, vybavila hliadka MsP v blokovom 

konaní uloţením blokovej pokuty M. V. z Giraltoviec 

a stanovením jeho povinnosti uviesť poškodené zábradlie              

do pôvodného stavu. 
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 Na základe spolupráce medzi MsP v Giraltovciach a ZŠ 

v Kračúnovciach vykonali príslušníci 9. 6.2014 pre 35 ţiakov 

9. ročníka besedu na tému drogových závislostí a 20. júna 

2014 pre 37 ţiakov 8. ročníka besedu s tématikou bezpečného 

správania sa počas letných prázdnin. 

 Oznámenie o krádeţi finančnej hotovosti E. K. z Giraltoviec 

MsP postúpila v zmysle zákona OO PZ v Giraltovciach. 

 Vzbudzovanie verejného pohoršenia pri konzumácii alkoholu 

v parčíku pred budovou starého MsÚ vybavila hliadka MsP 

uloţením blokovej pokuty D. P. a D. Ľ. z Prosačova. 

 Rušenie nočného pokoja R. M., M. M. a J. F. z Pušoviec 

vybavila hliadka na mieste dohovorením s predpísaným 

poučením a výzvou na upustenie od ďalšieho konania. 

 Voľný pohyb psa na území mesta vybavila hliadka MsP 

uloţením blokovej pokuty J. Č. z Giraltoviec. 

 Za neoprávnený záber verejného priestranstva motorovým 

vozidlom v časti pešej zóny hliadka MsP uloţila na mieste 

blokovú pokutu 27. júna a 29. júna 2014. 
 
Blíţi sa čas letných prázdnin, keď, ako sami vieme, sa ľudia 

zdrţujú vonku dlhšie a aj reštauračné zariadenia sú 
prevádzkované v inom reţime ako v chladnom období. Touto 
cestou chceme poţiadať tých občanov, ktorí tieto zariadenia 
vyuţívajú z rôznych dôvodov aj v čase nočného pokoja a 
rešpektovanie tohto pokoja nie je ich silnou stránkou, aby brali 
ohľad na tých, ktorí ho rešpektujú. Takéto konanie je moţné 
sankčne postihnúť a MsP kvôli zachovaniu verejného poriadku 
k takejto moţnosti aj pristúpi.  

Ondrej Cina 

 

 

 

 

 

 

 počasie v júni síce vyhovovalo všetkých záhradkárom, lebo         

po teplých dňoch aj výdatne zapršalo, avšak v tomto období sme 

zvyknutí na vyššie denné teploty – letnejšie? 

 ubehlo uţ polstoročie  od udelenia štatútu mesta Giraltovciam?  

1. júla 1964 rozhodnutím Krajského národného výboru 

v Košiciach získala dovtedajšia obec Giraltovce štatút mesta.  

Dôvodom boli výrazná zmena štruktúry obyvateľstva 

i prevaţujúca ekonomická činnosť. 
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 24. augusta 2014 obnovíme tradície doţiniek? Doţinky 

predstavujú slávnostné ukončenie ţatvy, rozlúčku s letom a 

prácou na poli. Pre poľnohospodárov je to radostná udalosť, 

pretoţe to znamená, ţe je všetka úroda zozbieraná a nastáva čas 

na oddych. Mesto Giraltovce v rámci projektu s partnerským 

mestom Ustrzyki Dolne na námestí v túto slávnostnú nedeľu si 

pripomenie slávnosti doţiniek a porovná tradície v pečení chleba 

na Slovensku a v Poľsku.  Návštevníkov čaká bohatý program, 

ktorý sa začne rannou ekumenou, spojenou s prehliadkou 

doţinkových vencov, ukáţkou mlátenia obilia a pečenia chleba, 

kultúrnym programom a atrakciami pre deti.  

 ak máte urologické ťaţkosti, uţ nemusíte dochádzať za lekárom 

do okresných zdravotníckych zariadení? Novú urologickú 

ambulanciu nájdete v našej poliklinike na poschodí. Ordinovať         

v nej bude MUDr. Richard Bartl vo štvrtok a piatok od 8.00          

do 15.00 hod.  

 sme sa mali moţnosť zúčastniť medzinárodných cyklistických 

pretekov Okolo Slovenska? Presnejšie 4. júna sa naším mestom 

prehnali cyklisti, ktorých štartovým mestom bol  Stropkov a  

cieľovým  Bratislava. Cieľom tejto akcie bolo priniesť špičkové 

športové výkony do miest a obcí v našej krajine a spojiť ľudí 

z rôznych miest a regiónov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Text a foto: Mária Osifová 
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ČLENOVIA DHZ V GIRALTOVCIACH OSLAVOVALI 
 

 

 
 
Začiatky hasičstva v našom meste siahajú          

do roku 1924. Dobrovoľným hasičom vtedy slúţil 

hasičský sklad,  ktorý bol na dnešnej Kukučínovej ulici. Bola to 

vlastne drevená búda, v ktorej boli  uloţené veci pre hasičov 

a ručná poťahová striekačka. Striekačku obsluhovali štyri 

osoby a na miesto poţiaru ju ťahali záprahové kone. Hasičom 

boli postupne prideľované ďalšie potrebné veci, laná, hadice, 

háky, rebríky. Pochopiteľne po rokoch dostávali aj čoraz 

dokonalejšiu a kvalitnejšiu hasičskú techniku – motorové 

striekačky. V prvých rokoch histórie hasičstva v Giraltovciach 

stála v centre mesta na vyvýšenom mieste hasičská zbrojnica 

s veţou a poţiarny poplach sa vyhlasoval trúbením na trúbke. 
 

eväťdesiatročnú históriu hasičstva členovia DHZ 

v Giraltovciach oslávili za účasti mnohých vzácnych hosti. 

Osláv sa zúčastnil prezident hasičského a záchranného 

zboru Slovenskej republiky generál Alexander Nejedlý, generálny 

sekretár Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Vendelín Horváth, krajský 

riaditeľ Hasičského a záchranného zboru plukovník Ján Goliáš, 

okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku 

podplukovník Viktor Hriseňko, riaditeľka Územného výboru 

Dobrovoľnej poţiarnej ochrany pre okresy Svidník a Stropkov 

Pavlína Krétová, predseda Územného výboru Dobrovoľnej poţiarnej 

ochrany vo Svidníku Ján Gibej, delegácia Okresného výboru 

dobrovoľnej poţiarnej ochrany okresu Bardejov pod vedením Pavla 

Ceľucha, poslanci z mestského a krajského zastupiteľstva a 

zahraničné delegácie z Poľska. 
 
Vzácnych hostí počas otvorenia 

v pešej zóne pred Mestským 

úradom v Giraltovciach privítal 

primátor mesta Ján Rubis, ktorý 

vo svojom príhovore ocenil prínos 

DHZ pri ochrane majetku mesta 

a občanov. Anna Koţlejová 

a Ondrej Packo boli ocenení za 

dlhoročný prínos pri rozvoji DHZ 

v našom meste. 

D 
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Oslavujúcim giraltovským hasičom sa prihovoril prezident 

hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky generál 

Alexander Nejedlý   a odovzdal im  pozdrav od podpredsedu vlády 

a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, pod ktorého záštitou sa 

akcia konala. Pripomenul, ţe na Slovensku rozdali 150 nových áut 

a ďalšiu stovku techniky vyuţívanú v hasičskom zbore.  Hasičom 

prisľúbil aj ďalšiu pomoc. Okrem iného povedal: „Rozhodli sme sa 

podporovať nielen hasičov, ktorí nám budú pomáhať, ale aj tých, 

ktorí chcú podporovať deti a hasičský zbor. Chcem sa poďakovať 

muţom a ţenám, ktorí vo svojom voľne pomáhajú ľuďom v núdzi. 

Vďaku vyslovujem za to, ţe hasičský a záchranný zbor vznikol. 

Nastalo obdobie, keď vyrastajú vysoko odborné tímy hasičov, ktoré 

nám budú  v najbliţších rokoch veľmi pomáhať.“  

Po zaujímavom slávnostnom sprievode mestom sa na mestskom 

štadióne uskutočnila hasičská súťaţ s rekordným počtom             
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26 muţských a 5 ţenských druţstiev. Oslavy vyvrcholili v Parku 

mieru ľudovou veselicou a Benátskou nocou so ţivou hudbou.  

K výročiu DHZ v Giraltovciach uverejňujeme ešte niekoľko 

myšlienok  jeho predsedu Jána Roguľu. Okrem iného povedal, ţe  

90 rokov dlhá história pôsobenia hasičov v Giraltovciach priniesla 

niekoľko dôleţitých etáp. DHZ fungoval ako jeden z najaktívnejších 

dobrovoľných hasičských a záchranných zborov Topľanskej doliny. 

Chránil mesto, ţivot a majetok obyvateľov, vystriedali sa v ňom 

viaceré generácie,  prešiel viacerými zmenami. Od jeho zaloţenia 

v ňom pracujú ľudia najmä vo svojom voľnom čase a obetavou 

prácou a oddanosťou neraz presvedčili, ţe aj v prípade núdze sa           

na nich dá vţdy spoľahnúť. Spomienka na vznik organizácie 

pramení z úcty k predchodcom, ktorí ju za ťaţkých podmienok 

zakladali. Práca hasiča si vyţaduje ochotu pomôcť a 

urobiť niečo navyše. Túto štafetu prebrali a počas rokov 

odovzdávali starší mladšej generácii. Veľká vďaka patrí 

tým, ktorí strávili stovky, ba tisíce hodín cvičením, 

školeniami a brigádnickými prácami.  

Ján Roguľa vyjadril aj presvedčenie, ţe 90. 

jubileum DHZ v Giraltovciach sa stane ďalším 

podnetom pre výraznejšiu  aktivitu  všetkých jeho 

členov.  
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Text: PhDr. František  D ž a l a i, foto: Ladislav Lukáč 
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orúce slnečné počasie prilákalo mnoţstvo nadšencov 

folklóru v druhú júnovú nedeľu na parkovisko pri MsÚ, kde 

sa netradične konal folklórny festival. Kaţdoročne ho 

organizátori pripravujú v nádhernom areáli Parku mieru, no 

z dôvodu jeho rekonštrukcie sa teraz uskutočnil v centre nášho 

mesta. Veľké kryté pódium, mnoţstvo miest na sedenie, stánky 

s občerstvením a atrakcie pre deti napomohli tomu, aby sa 

tohoročný festival niesol  v duchu dobrej nálady ako po minulé roky 

v Parku mieru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohatý kultúrny program odštartovala cimbalová hudba Primáš, 

svojou kvalitnou muzikou prilákala obecenstvo. Po ich vystúpení sa 

svojím milým programom nedal zahanbiť DFS Giraltovčan, ktorý 

svojím vystúpením dokázal, ţe folklór prúdi aj v ţilách malých detí. 

Domáca spevácka skupina Topľanky zaujala rozmanitosťou piesní.  

Hosťovské súbory boli Makovica zo Svidníka a folklórna skupina 

Kurimjan. O dobrú náladu sa bezpochyby postaral ľudový rozprávač 

Joţko Joţka, svojím pohotovým humorom ponatriasal bránicu 

všetkým prítomným.  
 
Slnečné počasie, kvalitné vystúpenia účinkujúcich a skvelá 

atmosféra... a výsledok?  23. ročník ľudového festivalu sa vydaril 

a my sa uţ tešíme na jeho ďalšie pokračovanie uţ vo vynovenom 

Parku mieru.  

H 
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FS Makovica                                                            Text a  foto: Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

„Počúvajte všetci, správa svetom letí, naša škôlka tu na kopci má 

dnes sviatok veľký.“ Takto s radosťou a nadšením spievali deti 

v materskej škole v Giraltovciach pieseň na oslave 30. výročia 

vzniku MŠ.  

Naozaj uţ 30 rokov ubehlo od chvíle, keď sa prvýkrát otvorili 

brány MŠ v Giraltovciach. 28.5.2014 sa pri príleţitosti 30. výročia 

otvorenia MŠ uskutočnila slávnostná akadémia. Osláv sa zúčastnili 

pozvaní hostia, bývalí zamestnanci a rodičia detí. Po privítaní hostí 

a slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie ďakovných 

listov súčasným i bývalým zamestnancom. Cenou primátora mesta 

bola za dlhoročnú verejno-prospešnú činnosť v oblasti školstva 

ocenená aj riaditeľka MŠ Mgr. Daniela Roguľová.  

Vyvrcholením osláv bol kultúrny program detí navštevujúcich 

MŠ. V programe predviedli, aké činnosti vykonávajú v MŠ počas 

dňa. Samozrejme, najradšej sa hrávajú, napr. na smiešnych šašov; 

tie najmenšie deti z jahodovej triedy sa zmenili na veselých šašov – 

jašov, ktorí tancovali, skákali, tlieskali, točili sa a samozrejme, ako 

to len šašovia vedia, všetkých rozosmiali. V kostýmoch so záplatami 

boli určite krásni šaškovia.  
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Riaditeľka MŠ pri preberaní Ceny primátora z rúk jeho zástupkyne           

Mgr. Slávky Vojčekovej. 
 
Aké dôleţité sú pohyb a cvičenie, predviedli deti z jablkovej 

triedy. Poobliekaní v cvičebných úboroch a s hudbou, rozcvičili celé 

telo od hlavy aţ po päty. Cvičenie sa im naozaj vydarilo – v ľahu, 

v sede, v stoji hravo zvládli rôzne pohyby.  

Nuţ a takí prípravkári v marhuľovej triede, to sú ale múdre 

hlavičky. Poznajú uţ všetky farby a vystúpili ako farbičky; 

v krásnych farebných kostýmoch sa roztancovali a zafarbili celé 

javisko pestrými farbami.  

Veselá tancovačka pokračovala, lebo deti z hroznovej triedy sa 

rozhodli, ţe ukáţu, ako vyzerá pravá zábava. Rezko zatancovali a    

 do skoku im vyhrávala rómska hudba. 

Po tanci a zábave prišiel na rad spánok, deti si oddýchli, aby 

nabrali nové sily. To ako vyzerá spánok v MŠ, ukázali deti 

z čerešňovej triedy. Samozrejme, v znení uspávanky, v pyţamách 

a nočných košieľkach si podopierali hlávky na vankúšoch a           

po pohladení od učiteliek spokojne oddychovali a snívali. Snívali sen 

o rozprávkach, veď predsa deti majú najradšej rozprávky.  

V hruškovej triede sa deti preobliekli za zvieratká a zahrali 

krásnu rozprávku. Akú? Veľmi obľúbenú, ktorú určite poznajú aj 

všetci dospelí - rozprávku o kozliatkach. Učiteľky - ako mamka koza 

a ocko cap - ochránili svoje detičky - kozliatka a capkov         pred 

zlým vlkom a rozprávka sa šťastne skončila, pre deti z hruškovej 

triedy silným potleskom.  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

15 

 

Pohyb a tanec sú deťom naozaj blízke. Prinášajú radosť 

a príjemný citový estetický záţitok. Deti zo slivkovej triedy 

v krásnych krojoch a v kombinácii ľudovej a modernej hudby 

predviedli na javisku tanec, v ktorom nechýbali rôzne tanečné 

prvky. Roztancovali sa aj ich učiteľky a silný potlesk sa niesol sálou 

Domu kultúry počas  celého sviatočného popoludnia.  

Prekvapením programu bola ovocná torta, ktorú na javisko 

doviezli panie kuchárky, upratovačky a pán školník, ktorý na torte 

odpálil ohňostroj. Všetkým deťom sa v tej chvíli rozţiarili očká 

a objavil milý úsmev na tvári. Na záver sme si spoločne ako jedna 

veľká rodina zaspievali narodeninovú pieseň so ţelaním – želáme 

ti, milá škôlka, veľa šťastných detí. 

Beáta Miňová 
 
 

 

 
 
Program, pripravený pri príležitosti 30. výročia vzniku 

materskej školy, ale aj  spokojnosť s celkovým prístupom 

zamestnancov tohto zariadenia k deťom, si vyslúžili pochvalu 

vo forme ďakovného listu, ktorého úryvok si vám dovoľujeme 

citovať: 

„Našu prestíţnu materskú školu tvoria nielen modro-

oranţový imidţ a materiálne a technické vybavenie, ale 

hlavne ľudia, ktorí sa starajú o to ľudské duchovno: pani 

riaditeľka Mgr. Daniela Roguľová, pani kuchárky – 

fantasticky sa starajú o rozmanitosť a zdravú stravu         

pre naše deti, pán školník, pani upratovačky a samozrejme 

učiteľky. Týmto sme veľmi radi, ţe taký zanietený 

a humánny kolektív pedagógov materskej školy sa venuje 

a vychováva naše ratolesti. Musím podotknúť, ţe túto prácu 

robia s vysokou profesionálnou odbornosťou, láskou a 

trpezlivosťou. Veľmi si váţim, ţe prostredníctvom Vašich 

podujatí umoţňujete vstúpiť dospelým do sveta detí, aby doň 

mohli prinášať pomoc, šťastie a radosť. Pri tejto príleţitosti 

určite aj my, rodičia, sme si spomenuli na naše detstvo. 

Ďakujem za Vašu dobročinnosť a za obetavú činnosť, 

ďakujem za to, ţe ste „mamami“ našim deťom a ţe sa cítia 

pri Vás bezpečne. Vo Vašom ďalšom snaţení Vám ţelám veľa 

zdravia, úspechov a usmiatych detských tvárí. 

                            S úctou Helena Hudáková 
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Mať jubileum, to je akoby sa znovu narodiť! 

Múdrejší, ľudskejší, krajší, skúsenejší, 

spriadať krehkú niť a ţiť odznovu... 
 
Mať jubileum je nádherné, je krásne vrátiť sa v myšlienkach späť 

a spomínať na preţité roky. 26. júna tohto roku spomínali na svoj 

ţivot jubilanti, ktorých predstavitelia nášho mesta pri ich 

významnej ţivotnej udalosti  pozvali na tradičnú milú slávnosť. 

Primátor Mgr. Ján Rubis a jeho zástupkyňa, poslankyňa MsZ Mgr. 

Slávka Vojčeková, privítali a pozdravili jubilantov, ktorí sa 

v ostatných mesiacoch doţili okrúhlych ţivotných jubileí. Primátor 

vo svojom príhovore ocenil prácu jubilantov na rozvoji nášho mesta, 

poďakoval sa im za prácu a poprial ešte veľa krásnych rokov 

v kruhu blízkych. Potom sa kaţdý z prítomných jubilantov podpísal 

do pamätnej knihy mesta a prijal gratuláciu, kvet a malú pozornosť 

od jeho predstaviteľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší oslávenec Andrej Hliboký prijíma gratulácie počas slávnosti. 

Foto: Vladimír Michalčík 
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Najstarším jubilantom bol 90- ročný Andrej Hliboký: aj v takom 

vysokom veku mu slúţi zdravie a on sa teší  zo ţivota v kruhu svojej 

rodiny. Slávnostné chvíle spríjemnili niekoľkými pesničkami             

zo svojho repertoáru speváčky zo ţenskej speváckej skupiny 

Topľanky. V závere nasledovalo príjemné posedenie pri káve 

a zákusku, v spoločnej diskusii sa rozoberali problémy mesta 

a nachádzali aj moţné riešenia. 

                                                Anna  Mitaľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok ubehol ako voda a mladí úspešní ţiaci  sa opäť 

stretli v zasadačke mestského úradu, aby si z rúk primátora 

mesta prevzali ocenenia za ich celoročné snaţenie. 

 

Človek je krásny tým, ţe sníva a jeho sila je v tom, ţe svoje 

sny vie premieňať na nemenej krásnu skutočnosť. Slávnostná 

chvíľa v deň Juvenalisu bola kúskom krásnej skutočnosti,          

v ktorej sa ocitli tí ţiaci, ktorí dokázali viac ako ich spoluţiaci, 

priatelia. Stali sa výnimočnými, pretoţe ich um, nadanie, 

šikovné ruky a zodpovedný prístup k povinnostiam prispeli 

k tomu, ţe si prevzali ocenenia, podpísali sa do pamätnej knihy 

mesta a prijali spomienkové darčeky, ktoré im budú pripomínať 

tento slávnostný deň.  

Mesto Giraltovce zorganizovalo túto milú akciu 26. júna 

2014 a zúčastnilo sa na nej 38 ocenených ţiakov a kolektívov 

so svojimi pedagógmi. K príjemnej atmosfére podujatia 

programom prispeli aj ţiaci ZUŠ. Primátor sa  na záver svojho 

príhovoru poďakoval oceneným za vzornú reprezentáciu mesta 

vo všetkých oblastiach vedy, kultúry a športu v krajských 

kolách, vďaka aj čomu Slovensko vie, kde sú Giraltovce. 

Poprial ţiakom zaslúţené prázdniny a pedagógom príjemnú 

dovolenku.  

Tohtoroční ocenení ţiaci sú: 
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Základná škola: Jakub Vajda, Vanesa Kačmárová, Ema 

Michalková, Daniela Katriňáková, Marek Chrobák, Gabriela 

Šofránková, volejbalové druţstvo st. ţiačok 

Súkromá základná škola: Jaroslav Hliboký, Martin Čiţmár, 

Daniela Koreňová, Patrik Gurčík, Ivana Koreňová 

Gymnázium:  Ján Rubis, Simona Hlavinková, Kristína 

Kaňuková, Viktória Dzurjuvová 

SSOŠ: Natália Brunčíková 

ZUŠ: Jakub Kniš, Kristína Daňková,  Branislav Bučko, 

Timea Drabiková, Lenka Michlíková, Daniel Kovalčík, Marcel 

Daňko, Aneta Suchaničová, Wind Band, Alexandra Vaňková, 

Zuzana Hliboká, Zuzana Koţlejová, Martin Vavrek, Richard 

Jusko, Petra Suchaničová, Daniela Bartošová 

CVČ: Andrej Mikula, Rastislav Čigaš, Rastislav Dvorský, 

Soňa Jurišová                                                  

  Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ZUŠ pripravila kultúrny program 
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Pri oceňovaní úspešných žiakov.                Foto: Vladimír Michalčík 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Kaňuková si preberá ocenenie z rúk J. Kozáka  

Foto: Vladimír Michalčík 
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 našom meste sa uţ niekoľko rokov vţila tradícia 

organizovania dvoch veľkých trhov. Na začiatku leta sú 

to Letné trhy a v jeseni tradičné Katarínske trhy. Aj na 

začiatku tohoročnej letnej sezóny sa ulice v centre Giraltoviec 

zaplnili stánkami a trhovými atrakciami. Prebehli Giraltovské 

letné trhy 2014. 

 

Organizátori trhov poslali rôznym organizáciám a jednotlivcom 

okolo 200 listov s informáciami o trhoch a pozvánkami.  

Zareagovalo okolo štyroch desiatok predajcov a remeselníkov – 

podnikateľov  v poskytovaní trhových sluţieb. Bolo z čoho vyberať. 

Z pestrej palety toho, čo mohli návštevníci  vidieť a čo si mohli 

kúpiť, vyberáme: posteľné obliečky,  odevy, hračky, rôzne druhy 

obuvi, záclony, ručne vyrobená biţutéria, kozmetické prípravky, 

štipce  a iné tovary a výrobky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country kapela Lady Jane                                            Foto: M. Osifová 

V 
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Bohaté bolo zastúpenie podnikateľov poskytujúcich občerstvenie 

a rôzne druhy pochutín a jedál. Dali sa tu kúpiť tradičné perníky 

a medovníky, rôzne opekané údeniny, gofry, palacinky, grilované 

pochúťky, hamburgery a mnoho druhov rôznych minerálnych vôd, 

limonád a iných občerstvujúcich nápojov. Takţe si bolo z čoho 

vyberať. 

Organizátori trhov nezabudli ani na kultúrne vyţitie 

návštevníkov trhov. Postarala sa o neho country kapela LADY JANE  

z Košíc. 

Počas druhého trhového dňa niektorí poskytovatelia z piatka 

odišli, no nahradili ich ďalší, ktorí prišli na trhy v sobotu. Potvrdil 

sa aj trend, ţe na Letné trhy chodí menej poskytovateľov trhových 

sluţieb ako počas Katarínskych trhov. Niţšia návštevnosť trhov 

v tomto roku bola spôsobená podľa všetkého aj tým, ţe sa aj 

v okolitých dedinách a mestách konajú rôzne kultúrne 

a spoločenské podujatia. Prítomnosť podnikateľov poskytujúcich 

trhové sluţby na Letných trhoch 2014 v Giraltovciach poznačila aj 

veľká akcia  v Košiciach. Návštevnosť trhov je podľa nášho názoru 

poznačená aj určitou presýtenosťou takýmito akciami 

a v neposlednom rade aj silou kúpyschopnosti záujemcov o takéto 

akcie.  

V kaţdom prípade je dobré, ţe sa podobné akcie, uţ pre udrţanie 

historických tradícií, organizujú a je dôleţité, aby sa v nich 

pokračovalo.                              PhDr. František  D ž a l a i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predajné stánky sa tiahli len po Hviezdoslavovej ulici.              Foto: L. Lukáč 
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lovenský skauting existuje uţ sto rokov. Je to 

mimovládna organizácia s vlastnou štruktúrou, 

pravidlami, organizačným poriadkom a náčelníkmi. Tieto 

informácie nám poskytla  Bc. Viera Verešpejová, vedúca 

skautského tábora, ktorý bude do 22. júla tohto roku zriadený 

na lúke pod bývalým vlekom pri našom meste. 

Ako sme sa od V. Verešpejovej ďalej dozvedeli, takýto skautský 

tábor organizujú kaţdoročne. Skauti ho povaţujú za vyvrcholenie 

skautského roka a je to čas, na ktorý sa tešia všetci a najmä deti, 

pre ktoré je to záţitok na dlhý, dlhý čas. Tohtoročný tábor zriadili 

pri Giraltovciach najmä preto, lebo miesto, na ktorom ho postavili, 

je takmer ideálne. Je tu okolo táboriska tečúca voda, zaujímavé 

prostredie, blízko je studnička s pitnou vodou a mnoho ďalších 

pozitív zvýhodňuje výber tohto miesta. Tábora sa zúčastňujú skauti 

z rôznych miest Prešovského kraja, zo Stropkova, Kysaku, Vranova 

nad Topľou, Sabinova a iných miest. Ich vekové zloţenie je                

od sedem do tridsať rokov. Najmladší sa volajú vĺčatá a najstarší sú 

organizátori. 

Organizačný tím skautského tábora je zloţený z viacerých členov. 

Hlavnou vedúcou je V. Verešpejová (ktorá je vlastne vodcom) a má 

jedného zástupcu vodcu. Tretím členom tímu s titulom vedúci je 

programový vedúci. Ďalej tu pôsobia organizátori v programovej 

rade a v kuchyni. Majú aj zdravotníka  a ďalších ľudí, ktorí sa 

podieľajú na organizácii tábora. Na príprave akcie, ktorá prebieha 

v podstate po celý rok, sa podieľajú skauti z mnohých zborov 

a pracovníci z mnohých inštitúcií a úradov. 

Skauti sú ubytovaní v tzv. podsadách s dreveným základom a               

s konštrukciou  z dreva alebo kovu, ktorá je prekrytá 

nepremokavou celtou. Postavili aj indiánsky stan, ktorý sa nazýva 

típí, familiérne típko. 

Stravu si varia sami a na jej prípravu sú určení skúsení skauti 

z organizačného tímu. Dovoz surovín si tieţ zabezpečujú sami, 

pečivo im sľúbil dováţať dohodnutý dodávateľ. 

Keďţe sa tábor v čase našej uzávierky iba budoval a začínal svoju 

činnosť, nemali sme moţnosť priniesť našim čitateľom viacej 

informácií. Preto sa k činnosti, ktorá tu prebiehala, podrobnejšie 

vrátime v ďalšom vydaní Spravodajcu mesta Giraltovce. 

PhDr. František  D ž a l a i 

S 
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Hoci dnešné technické vymoţenosti umoţňujú nadväzovať 

priateľstvá mladých ľudí aj za hranicami našej vlasti, osobné 

kontakty na rôznych športových, kultúrnych či turistických 

podujatiach umoţňujú vznik osobitných a bezprostredných 

aktivít, kde si mladí ľudia môţu bliţšie pohovoriť nielen           

o svojich úspechoch, ale aj o ťaţkostiach, ktoré ich trápia. 

 

Partnerská zmluva medzi mestom Giraltovce a mestom Ustrzyki 

Dolne vytvára rámec a predpoklady pre rozvoj takýchto vzťahov. 

Keď sa k tomu pridajú aj ďalšie moţnosti ako vzťahy obohacovať a 

rozvíjať, zmluva napísaná na papieri sa zmení na niečo 

neopakovateľné, naplnené príjemnou atmosférou a originálnym 

obsahom. Schválený projekt v rámci prioritnej osi Sociálny a 

ekonomický rozvoj nesie názov Hľadanie spoločných koreňov a  

vybudovanie turisticko-rekreačného zariadenia v Parku pod Dubmi         

v Ustrzykoch Dolnych a Parku Mieru v Giraltovciach.  

Samozrejme, projekt nerieši len modernizáciu parkov, ale vďaka 

svojim sprievodným akciám sa stáva omnoho ţivším a 

zaujímavejším. Nadstavbu investičnej časti tvoria tzv. mäkké 

projekty, v rámci ktorých sa uskutočňujú najrôznejšie podujatia 

naplnené mnoţstvom atraktívnych aktivít. 

V tejto zimnej sezóne boli na lyţiarskom zájazde v rámci projektu 

v Ustrzykoch Dolných študenti Gymnázia z Giraltoviec. 30. mája 

tohto roka zasa navštívili Giraltovce študenti Gymnázia 1                    

z partnerských Ustrzyk Dolnych, aby si v rámci športového dňa 

zmerali sily so ţiakmi Základnej školy, Gymnázia a Súkromnej 

základnej  školy  z Giraltoviec vo volejbale a futbale. Bojovalo sa              

o kaţdú loptu, kaţdú šancu. Môţeme povedať, ţe boj bol tvrdý, ale 

férový. Ţiaci a študenti si na volejbalovom a futbalovom ihrisku 

počínali ako súperi, mimo ihriska však boli kamaráti a priatelia.             

Na oboch turnajoch najviac prekvapili ţiaci zo Základnej školy                 

v Giraltovciach, ktorí obsadili obidve prvé miesta.  

A tu sú výsledné tabuľky: 
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Futbalový turnaj                                   Volejbalový turnaj 

1.  Základná škola Giraltovce                   

2.  Gymnázium Giraltovce                        

3.  Gymnázium 1 Ustrzyki 

    Dolne  

4.  Súkromná základná škola 

    Giraltovce   

 

1.  Základná škola Giraltovce 

2.  Gymnázium Giraltovce 

3.  Súkromná základná škola 

    Giraltovce 

4.  Gymnázium 1 Ustrzyky 

    Dolne  

Veľmi zaujímavou sprievodnou akciou športového dňa bola 

výstava výtvarných prác ţiakov z poľského partnerského mesta 

Ustrzyki Dolne Ako vidím moje mesto. 

Po zápasoch nasledovali vytúţený oddych a večerná diskotéka          

v Letisku. Chladné nedeľné ráno uţ prinieslo len rozlúčku, stisky 

rúk priateľov a očakávania ďalších stretnutí. K utuţovaniu 

priateľstva (nielen) mladých ľudí prispel aj tento projekt, 

podporovaný Európskou úniou v rámci rozvoja cezhraničnej 

spolupráce medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou. 

Študenti sa uţ teraz tešia na to, ţe sa – opäť v rámci projektu – 

zúčastnia folklórneho festivalu v poľských Ustrzykoch Dolnych. 

Text: Ing. Ľubomír Filo Vidiek, n. o. Giraltovce,  
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce 

Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalový a volejbalový turnaj 
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Výstava najlepších výtvarných prác                             Foto: M. Osifová 

 

 

 

 

Aj v tomto školskom roku 

2O13/2014 sa konala 

medzinárodná matematická 

súťaž MATEMATICKÝ 

KLOKAN. Organizátorom  na 

Slovensku  je  TALENTÍDA, 

n. o. so sídlom v Bratislave. 

Z 59 232 žiakov základných 

a stredných škôl, ktorí sa 

tejto súťaže v SR zúčastnili, 

sa v kategórii  KLOKANKO 1 

– žiaci 1. ročníka  ZŠ, naša 

Gabriela Šofranková, žiačka 

1.A triedy dostala medzi  

759 žiakov, ktorí dosiahli 100% úspešnosť. Gabika sa teda 

v tejto kategórii stala víťazkou v našej škole. Gratulujeme 

a želáme ešte veľa takých krásnych umiestnení do budúcna. 

Mgr.Tatiana Sabolová 
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Jednou z výhod dnešnej doby je skutočnosť, ţe u detí sa uţ 

v ranom veku rozvíja „cit pre počítač“. Deti sú mediálne 

gramotné a prácou s počítačom získavajú emocionálnu 

a sociálnu zručnosť. Internet a mobilné technológie na jednej 

strane spájajú ľudí, poskytujú prehľad o dianí vo svete, no 

nezanedbateľný je aj ich negatívny vplyv. Podstatným rizikom 

elektronických technológií je anonymita, ktorá môţe viesť 

k zneuţitiu osobných údajov, online korešpondencie a pod.  

V súčasnosti sa čoraz viac osôb stáva obeťami tzv. 

elektronického šikanovania. Nielen dospelí, ale aj deti  a mládeţ 

dostávajú výhraţné alebo zastrašujúce textové správy, e-maily, 

prípadne nevraţivé telefonáty. Kyberšikana je jav, ktorý sa 

čoraz častejšie vyskytuje. V priebehu ostatných 10 rokov sa 

kyberšikana stala závaţným spoločenským problémom.  

Zámerom grantového programu Nadácie Orange Školy           

pre budúcnosť v školskom roku 2013/2014 sa stalo  

vzdelávanie detí a mládeţe v oblasti vyuţívania nových 

komunikačných technológií a ochrany pred ich zneuţitím.          

Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sme sa 

rozhodli reagovať na výzvu a vypracovali sme projekt Od knihy 

k bezpečnému internetu.  

Pri formulovaní cieľov projektu sme vychádzali z pozorovaní, 

ktoré ukazujú, ţe v ostatných rokoch klesá záujem našich 

študentov o knihy, študenti vyuţívajú mobily, PC, internet, 

tablety. Napriek výraznej zručnosti v práci s komunikačnými 

technológiami slúţia IKT aj knihy najmä ako zdroj rýchlej 

informácie a zábavy. Študentom chýba kompetencia vyuţívať 

efektívnym spôsobom tlačené i virtuálne pramene. Málo 

informácií majú ţiaci, rodičia a pedagógovia o rizikách 

súvisiacich s vyuţívaním IKT. Rozhovory so ţiakmi ukázali, ţe 

v škole sa vyskytli prípady kyberšikanovania sa 

prostredníctvom mobilu.     

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

27 

 

 
Cieľovou skupinou projektu sa stalo 46 študentov prvého, 

druhého a tretieho ročníka odboru škola podnikania 

a obchodná akadémia. Čiastkové úlohy projektu riešili študenti 

na hodinách slovenského jazyka a literatúry, informatiky, 

administratívy a korešpondencie, občianskej náuky, dejepisu. 

 Projekt sme realizovali ako päťmesačné projektové 

vyučovanie. Počas neho navštívili študenti Mestskú kniţnicu 

v Giraltovciach, Lyceálnu kniţnicu v Keţmarku, Slovenské 

technické múzeum v Košiciach, besedovali s psychologičkou o 

kyberšikane, pripravili leták o kyberšikane, tvorili slohové 

práce s touto tematikou, spracovali mapu regionálnych kniţníc, 

pripravili časopis Od knihy k bezpečnému internetu a webovú 

stránku, pripravili Deň kyberšikany a konferenciu, inštalovali 

výstavku fotografií z projektu.  

Pracovať sme začali v januári 2014 aktivitami podľa 

plánovaného harmonogramu. Vyvrcholením projektu sa stala 

študentská konferencia. Uskutočnila sa 29. mája 2014               

vo vestibule SSOŠ. Viedol ju Branislav Vojtko, študent            

1. A triedy. Na konferencii odzneli diskusné príspevky, 

s úvahou o kyberšikanovaní vystúpila Bibiana Havirová. 

Prezentáciu základných pojmov kyberšikany pripravili Michal 

Baran a František Šebeš, ţiaci druhého ročníka.  Zaujímavé 

bolo čítanie ukáţok z nových kníh, ktoré boli vďaka projektu 

zakúpené do školskej kniţnice. Dţesika Juhasová prečítala 

ukáţku z knihy Na sociálnej sieti, tá sa jej, ako sama povedala, 

veľmi zapáčila. Alexandra Davidová zaujala všetkých 

skutočným príbehom poľského dievčaťa, ktoré                            

po znevaţujúcom fotení spoluţiakmi mobilom spáchalo 

samovraţdu. Miroslav Tarabčák predstavil školský časopis 

a Pavol Dovičák a Richard Maťaš oboznámili študentov 

s priebehom projektu. Konferenciu oţivili videofilmy zo stránky 

ovce.sk.  

Mnoţstvo zaujímavých myšlienok odznelo v programe 

konferencie. Šokujúcich, zábavných i poučných. Študenti sa 

mohli zamyslieť nad slovami  tretiačky Viktórie Čengeriovej, 

ktoré prečítala Nikoleta Čurlíková: „Ste si naozaj istí, že vaše 

dieťa, kamarát, známy či priateľka nie sú obeťou alebo dokonca 

agresorom toho, čo odborníci považujú za nebezpečnejšie než 

klasické šikanovanie? Myslím si, že práve s rozšírením 

moderných technológií sa výrazná časť šikanovania presunula 

do  virtuálneho  prostredia.  Pre agresora  je   ľahšie   ubližovať 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

28 

 
niekomu, komu sa nemusí pozerať do očí a tak menej vníma 

zranenie obete. Ten, kto šikanuje, to môže robiť stále, bez 

prestávky, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Bezpečným miestom 

pre šikanované dieťa prestáva byť dovtedy nedotknutý domov, 

kam prišlo zo školy. Kyberšikanovanie dostáva iný rozmer, 

stáva sa súčasťou prostredia, kde sa dieťa predtým cítilo 

bezpečne.“ 

Ako uviedol Branislav Vojtko na záver konferencie, 

v súčasnosti mnohým chýbajú informácie o novej forme agresie 

a násilia. Stránky zodpovedne.sk, prevenciasikanovania.sk,    

stopline.sk., ovce.sk prinášajú dôveryhodné fakty a materiály 

o tomto rozširujúcom sa fenoméne.  

Projekt Od knihy k bezpečnému internetu priniesol nové 

poznanie, záţitky, skúsenosti. Jeho cieľom bolo upozorniť        

na elektronické šikanovanie a jeho nástrahy.  Kaţdý z nás má 

zodpovednosť odstrániť alebo zníţiť negatívny dopad správania 

sa v dôsledku nevhodnej elektronickej komunikácie 

a neadekvátneho pouţitia multimédií. Dúfame, ţe aj náš 

projekt prispel k prevencii agresívneho správania sa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. V. Sotáková, Mgr. A. Kalafová 
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 Svätoplukovo kráľovstvo oţíva je celoslovenská literárna 

a výtvarná súťaţ, registrovaná MŠVVŠ SR a organizovaná 

Základnou školou Svätopluka v Šintave, okres Galanta.  

Vyhlasovateľom súťaţe je Matica slovenská.  

Do tejto súťaţe sa zapojili aj ţiaci Základnej školy 

v Giraltovciach.  

 6.6. 2014 sa konalo vyhodnotenie súťaţe, kde bodovali naši 

dvaja ţiaci  z 3. B triedy.  Vanessa  Kačmárová  získala v literárnej 

súťaţi 1. Miesto a jej spoluţiak Jakub Vajda  vo výtvarnej súťaţi 

cenu poroty za výtvarný námet, v ktorom zobrazil históriu nášho 

mesta pomocou Adama Hlovíka. Aj mladí Giraltovčania                        

na celoslovenskej súťaţi  vedia zviditeľniť základnú školu, región 

a svoje mesto. Víťazom ďakujeme, blahoţeláme a prajeme ďalšie 

úspechy. 

                                            PaedDr. Anna Galíková  
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Ţiaci 7. – 9. ročníka SZŠ v Giraltovciach sa spolu so svojimi 

učiteľmi vybrali objavovať Oravu. Vďaka projektu Comenius Let 

stones speak (Nechajme kamene hovoriť) sme si to namierili rovno 

na Oravský hrad. Vyuţili sme aj akciu Ţelezníc SR Vlakom             

do múzea a galérií. Tak naším dopravným prostriedkom okrem 

autobusu bol aj  vlak. 

Najťaţšie z toho dňa bolo ráno. Na niektorých detských tvárach 

sa odráţali radosť, očakávanie, zvedavosť, iné tváre boli mrzuté. Veď 

komu by sa chcelo vstávať ráno o štvrtej! Ale museli sme. Čakala 

nás dlhá trasa. Z Giraltoviec sme totiţ odchádzali o trištvrte na päť. 

Cesta autobusom z Giraltoviec do Prešova nám  ubehla rýchlo. 

Niektorí aj podriemkavali. Prebrali sa aţ vo vlaku. Po viacnásobnom 

prestupovaní na trase vlaku z Prešova do Oravského Podzámku 

našou prvou zastávkou bol Oravský hrad. Informácie o ňom - 

i o ďalších navštívených kultúrnych pamiatkach na Orave - si ţiaci 

pred exkurziou zisťovali na internete.  

Navštívili sme všetky tri časti hradu. Ţiakov fascinovali hradné 

opevnenie, sklápacie mosty, hlboká kamenná studňa, nábytok, 

drevené vyrezávané stropy, bezručičkové hodiny,  pece i informácie 

o obyvateľoch hradu počas siedmich storočí. Zaujali nás aj povesti 

o Bielej i Čiernej panej i o zámockej studni. Vysokí ţiaci si udierali  

hlavy o nízke zárubne. Vtedajší obyvatelia hradu boli dosť nízki. 

Juraj Thurzo, jeden z najvýznamnejších majiteľov hradu, bol 

povaţovaný za obra, mal totiţ 158 cm!  

Po dlhej a namáhavej prehliadke hradu,  pri ktorej sme zdolali 

vyše 650 schodov,  sme poriadne vyhladli. Chuťové poháriky sme si 

uspokojili v podzámockých reštauráciách.   

Z Oravského Podzámku sme sa vlakom presunuli do Dolného 

Kubína. Tam sme navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, nášho 

básnického velikána, oravského rodáka. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých informácií z jeho ţivota i básnickej tvorby. Niekoľko 

básní, ktoré napísal svojej manţelke, nebolo zverejnených. Jeho 

manţelka ich zamkla do truhlice a nechala ich pochovať spolu 

s manţelom. Kľúč od tejto truhlice je vystavený v jednej z vitrín            

v múzeu spolu s rukopismi, neodmysliteľnými bodkovanými 

mašľami a ďalšími vzácnymi pamiatkami.  
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V Čaplovičovej kniţnici nás fascinovali knihy staré stovky rokov. 

Je ich tam vyše 90-tisíc. Vystavených bolo iba zopár kópií                  

vo vitrínach, ostatné sú v skladoch a prístup k nim majú iba 

vedeckí pracovníci. 

Poslednou zastávkou bola Oravská galéria. Wow! To je umenie! 

Úplne iné ako to dnešné, moderné! Sú tam vystavené obrazy Márie 

Medveckej, Albína Brunovského  a ďalších maliarov. Boli sme 

očarení.  

Po krátkej prestávke sme sa osobným vlakom presunuli             

do Kráľovian a odtiaľ rýchlikom do Kysaku a osobným vlakom              

do Prešova. Z Prešova nás doviezol autobus do Giraltoviec o 23.30. 

Sme radi, ţe sme mohli navštíviť také úţasné kultúrne pamiatky 

a spoznať ďalší región Slovenska - Oravu.  

Text: Mgr. Helena Semánová, 

Bianka Baranová, Klára Novotná - ţiačky 8.A 

 

Odkazy pre všetkých, ktorí sa tešia z letných prázdnin 

Spoluţiakov skvelých na dva mesiace opúšťame 

Úprimne, Vám všetkým pár veršov pridávame 

Krásne záţitky a nezabudnuteľné okamihy 

Ranné leňošenie a pritom čítať obľúbené knihy 

Obyčajné nech sa stane rozprávkovým 

Mesiace oddychu nech sú čarom vanilkovým 

Nechajme všetky školské povinnosti bokom 

Áno a nie nech sú pre nás na chvíľu blokom  

 

Zakaţdým si poprajme veľa pevného zdravia  

Šantenia vo vode a slnečného vyhrievania 

 

Grimasy si pripravme, tie nám úsmev navodia 

Ihriská a výlety uţ sa nám o chvíľu otvoria 

Radostné a zaujímavé nech sú celé prázdniny 

A nech sa nás stránia všetky zlomeniny! 

Lopty a bicykle nech aktovky vymenia 

Turistické značky budú naše znamenia 

Obedy a večere majme v tráve pri lese 

Večerná prechádzka nech nám nové prinesie 

Celý prázdninový čas buďme pripravení mamy počúvať, 

Elán rozdávať, všetkých milovať a zabávať! 

Text: E. Tchuríková 
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V Spojenej škole Kpt. Nálepku 122 

v Giraltovciach sa aj tento rok konala 

módna prehliadka, ktorá je výsledkom 

celoročnej práce ţiakov Praktickej školy. 

Tento rok si pre nás pripravili modely 

z odpadového materiálu (novinový 

papier, módne časopisy, rolky 

z toaletného papiera, igelitové vrecia, 

vrecia na odpadky a zemiaky, krepový 

papier, textilné látky, papierové kvety, 

kvety z plastových fliaš, z vlny atď...) a svadobné modely           

pre budúce nevesty a  malé druţičky. 

Ţiaci pracovali pod vedením Mgr. Moniky Halekovej metódou 

projektového vyučovania. S témou sa najprv oboznámili – 

hľadali nápady a inšpirácie na internete i v časopisoch.             

Pri hľadaní museli ţiaci pracovať s informáciami – triedili ich 

a z veľkého mnoţstva informácií, ktoré internet ponúka,  

museli vybrať to podstatné. Modely si potom na základe 

nájdených informácií navrhli a s pomocou p. učiteľky aj 

zhotovili.  

Pri práci ţiaci zistili, ţe výroba jedného kusu odevu nie je len 

o manuálnej práci, pretoţe si prešli celým procesom tvorby. 

Zistili, ţe nie vţdy je jednoduché ušiť to, čo vymysleli.             

Pri skúšaní a predvádzaní modelov sa zasa naučili, ţe nie 

všetko pekné a zaujímavé je aj beţne nositeľné. Taktieţ získali 

mnoho teoretických poznatkov – nielen o technológii šitia, ale 

aj o módnych značkách, slávnych módnych navrhároch i Haute 

Couture.   

Ţiaci mali z tvorby týchto modelov radosť – vyučovanie bolo 

zaujímavejšie a ţiaci sa tak nenásilným spôsobom učili.  

Všetky modely sú kreatívne, ţiadne okopírované šaty. 

Trúfam si povedať, ţe mnohé modely by si nevesty rady obliekli 

vo svoj svadobný deň. Z modelov z odpadového materiálu by 

zas mali radosť ekológovia. Veď posúďte sami. 

Text: Mgr. Jaroslava Plavčanová 
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Modely svadobných šiat boli do detailu prepracované. 

Foto: Mgr. Mária Kačmárová 

 

 

 

Neveľo  nas prišlo, neveľo nam treba... to sú úvodné slová piesne 

z vlastnej tvorby, ktorú zvykneme zaspievať na úvod nášho 

vystúpenia, ak sme pozvaní mimo nášho mesta. 

Folklórne festivaly vo väčších centrách, spádových dedinách 

majú uţ svoju tradíciu a skúsenosti z nich pomáhajú organizátorom 

pri skvalitňovaní ďalších ročníkov. Kaţdé podujatie a jeho kvalita 

záleţia od ľudí zapálených pre danú vec, ale  dôleţité sú aj 

podmienky a prostredie miesta konania. Za minulé roky môţeme  

na základe  našich skúseností konštatovať, ţe organizátori pripravili 

a zabezpečili také podmienky, ktoré skvalitnili celý priebeh 

podujatia pre všetkých účastníkov,  účinkujúcich aj divákov. 

Len druhý ročník FF tohto roku v júni pripravili aj v obci 

Hankovce a my sme prvýkrát pozvanie prijali. Ak dedina, ktorá má 

vraj len 400 obyvateľov, vie pripraviť takýto deň a na takejto úrovni, 

tak to svedčí o výbornej organizácii, ochotných ľuďoch, ktorí nás          

od prvého kontaktu o tom presvedčili. A prostredie? Uţ pri vstupe             

do areálu bolo zrejmé, ţe v ten horúci deň bude vyhovovať všetkým. 

Prvé ochladenie poskytol prichádzajúcim hneď v úvode kultúrny 

dom s potrebným vkusným vnútorným vybavením, veľkou sálou, 

pripravenými dlhými  radmi stolov s občerstvením, ktoré uľavilo        
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od smädu a hladu. Orientáciu uľahčovali výrazne vypísané 

usmernenia na viditeľných miestach v areáli. Konštrukcia veľkého 

pódia bola osadená hneď vedľa v parku, či skôr v parčíku, ale pod 

klenbou mohutných stromov, poskytujúcich príjemný chládok. Ale 

vystavení slnku neboli ani diváci, ich miesta na sedenie boli tieţ 

chránené slnečníkmi. Z opačnej strany za tribúnou znova 

dostatočný priestor na ponúkanie občerstvenia so stolmi 

a lavičkami. Príjemný chládok aj po vystúpení poskytla znovu uţ 

spomínaná sála s pripravenými  jedlami a občerstvením.  Všetko 

s patričnou srdečnosťou s ochotou pre všetkých účinkujúcich 

z domácich súborov, aj hostí z Poľska. 

Prázdny rebriňák vedľa tribúny s voľne pohodenými vankúšmi   

vo farebnom tkanom oblečení, rovnako  aj domáce koberce, vedľa 

pluh brány aj jarmo dodali punc tomuto folklórnemu podujatiu. 

Treba  tieţ zdôrazniť, ţe festival bol pripravený v spolupráci 

s Hornošarišským osvetovým centrom v Bardejove aj s ich účasťou. 

Nech toto naše konštatovanie vyznie ako forma poďakovania sa, 

uznania, ale aj príjemného prekvapenia a nech s rovnakým 

zanietením pripravujú a po  kračujú v príprave  ďalších ročníkov FF. 

 Za Topľanky Margita Gazdičová 

 

 

 

 
PÁN  PROFESOR,  ĎAKUJEME ! 
 
Hoden je dobrý robotník pláce 

svojej a zaslúţi si únavu zahnať 

odpočinkom. Tento známy výrok, 

ktorý sme si pre našu potrebu mierne 

upravili, sa doslova v tomto čase 

dotýka človeka, ktorý je verejnosti 

mesta Giraltovce a bliţšieho 

i ďalekého okolia dobre známy. Je to stredoškolský profesor 

Mgr. Juraj Auerswald, dlhoročný riaditeľ Gymnázia 

v Giraltovciach, ktorý po zavŕšení svojej profesionálnej kariéry 

odchádza do dôchodku. 
Ako mladý profesor po skončení vysokej školy krátko pôsobil 

neďaleko svojho rodného trebišovského regiónu v Michalovciach.  
Po roku (1974) prišiel do Giraltoviec za svojou vysokoškolskou 
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spoluţiačkou a celoţivotnou partnerkou, manţelkou Editou. Pôsobil 
ako profesor na gymnáziu, vyučoval nemčinu a ruštinu, čo je jeho 
vyštudovaná aprobácia.  

Po spoločenských a politických zmenách na konci osemdesiatych 
rokov minulého storočia sa vo februári 1990 stáva riaditeľom 
Gymnázia v Giraltovciach. Za roky jeho pôsobenia, či uţ ako učiteľa 
alebo ako riaditeľa, prešlo gymnázium niekoľkými etapami rôznych 
zmien. Počas rokov tvorilo kolektív, v ktorom pôsobilo v priemere      
od 18 do 25 profesorov a po osem tried študentov. Uţ za jeho 
riaditeľovania ako jedni z prvých v Prešovskom samosprávnom kraji 
zriadili osemročné  reálne gymnázium. Bolo to v roku 1995. 
Odvtedy sa zvyšovali počty tried i ţiakov. Najvyšší počet tried bol 12, 
v súčasnosti je to 10. 

V deväťdesiatych rokoch, keď sa vo väčšom rozsahu začala aj          
do škôl dostávať počítačová technika, začali aj na gymnáziu 
realizovať projekt budovania tried špecializovaných na ten ktorý 
predmet.  Tým sa skvalitnila aj odbornosť, pretoţe profesor mal 
v triede aj špeciálne zamerané učebné pomôcky a mohol tak lepšie 
napĺňať ciele výchovno – vyučovacieho procesu.  

Bolo toho mnoho, čo sa za roky pôsobenia Juraja Auerswalda       
na škole zmenilo. No podstatný je človek. A hlavne študenti, ktorých 
giraltovské gymnázium pripravilo na dospelosť a ţivot. Nedávno si 
pripomenuli 60 rokov od zaloţenia školy a pri tejto príleţitosti si 
urobili štatistiku, koľkých ţiakov pripravila ich škola do ţivota. 
Došli k celkom zaujímavému číslu - okolo 2 500 mladých ľudí, ktorí 
v ţivotopisoch ako strednú školu uvádzajú Gymnázium Giraltovce. 
Od roku 1990, keď sa stal riaditeľom, rok čo rok maturovalo okolo 
30 študentov. Môţeme si teda vyrátať, koľko ţiakov skončilo školu, 
ktorú viedol ako riaditeľ. 

Vybudovala sa škola, zlepšili sa materiálno – technické 
podmienky a škola vychováva nových mladých ľudí, ktorí sú čoraz 
lepšie pripravení na ďalšie štúdium a praktický ţivot v dvadsiatom 
prvom storočí. A na tom všetkom má podstatný podiel aj práca 
Juraja Auerswalda. 

Dovoľte nám, aby sme v mene bývalých kolegov profesorov 
a mnohých generácií absolventov Gymnázia v Giraltovciach vyslovili 
úprimné: „Ďakujeme, pán profesor Juraj Auerswald, za vykonanú 
prácu a za jej výsledky počas rokov vášho pôsobenia                           
na giraltovskom Gymnáziu. Poďakovanie Vám posielame aj v mene 
ostatných pracovníkov školy, rodičov Vašich ţiakov a širokej 
verejnosti nášho mesta. Zároveň nám dovoľte, aby sme Vám         
na zaslúţenom dôchodku zaţelali mnoho pokojných rokov v kruhu 
svojich najbliţších a priateľov a najmä zdravie a šťastie.“ 

PhDr. František  D ž a l a i 
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Hovorí sa, ţe vlastná skúsenosť je nad všetko ostatné. 

A moja osobná a čerstvá skúsenosť to len potvrdzuje.  Preţil 

som niekoľko ťaţkých dní, ale našťastie s úspešným výsledkom 

a uvedomujem si, ţe dnes som tu uţ nemusel byť.  Nemám 

v úmysle opisovať priebeh môjho kolapsu, ale chcem len 

ukázať, aká dôleţitá je prvá pomoc, aké rozhodujúce sú prvé 

minúty pomoci. Pravda, ak je na blízku ktosi, kto to zvládne. 

A ja som to šťastie mal. Aj napriek bolesti a celkovej nevoľnosti 

som ešte dokázal zatelefonovať švagrinej Janke Kundrovej, 

ktorej budem vďačný po celý ţivot. Nebyť jej a jej 

duchaprítomnosti, nebyť toho, ţe bola nedeľa a bola doma, 

mohlo byť všetko ináč. Tým viac, ţe som bol doma sám.  

Zachránila mi ţivot. Privolala MUDr. Jozefa Deutscha, zavolala 

RZP (rýchla zdravotná pomoc), ale kým tá prišla, Janka bola 

v kontakte s operátorom 112 a riadila sa presne jeho pokynmi.  

RZP po príchode zabezpečovala všetky nevyhnutné úkony. 

Len ich odborný a profesionálny prístup počas prevozu umoţnil 

odovzdať ma do rúk ďalším odborníkom v kardiocentre 

Fakultnej nemocnice v Prešove.    

MUDr. Pavol Gazdič bol tým lekárom, ktorý sa ma ujal, 

rozhodol a vykonal potrebné. Hodnota všetkých zloţiek, ktoré 

zachraňujú ľudské  ţivoty, sú u mňa na prvom mieste. Sú nimi 

jednoznačne lekári, ktorí dokáţu zachrániť ľudský ţivot aj 

vtedy, keď aj nádej je menšia. Toto moje vyznanie je vlastne 

poďakovanie tým, ktorí denne takto slúţia ľuďom, pre ktorých 

práca, dovolím si tvrdiť, je aj poslaním. Rád by som sa teraz uţ 

menovite a úprimne poďakoval za to, ţe ţijem, Doc. MUDr. 

Jánovi Kmecovi, PhD, primárovi Kardiocentra, MUDr. Pavlovi 

Gazdičovi, MBA vedúcemu lekárovi, MUDr. Lýdii Marcinkovej 

a aj celému personálu Kardiocentra v Prešove. No rovnako 

ďakujem za prvú pomoc nášmu MUDr. Jozefovi Deutschovi a 

osádke RZP. 

K poďakovaniu sa pripájajú aj moje dve dcéry, Miriam 

a Deniska. Aj keď sú ďaleko od domova, telefonický kontakt          

po celé dni ich spájal so mnou a mojím preţívaním.  

Vraj skutočnú hodnotu čohokoľvek si uvedomíme aţ vtedy, 

keď to strácame. Ľudský ţivot, naše zdravie takými hodnotami 

nesporne sú.                                            Juraj Molitoris 
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V RÓMSKEJ  KOMUNITE 

 Priestor pre vašu príležitosť  

 

Na základe  výzvy OP ZaSI/FSR/2013/2.1/01 sa Mesto 

Giraltovce  od 1. júna 2014 zapojilo do realizácie projektu Terénna 

sociálna práca v Giraltovciach.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v  rámci operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia. 

Na tento projekt získalo mesto od Európskeho sociálneho fondu 

a Štátneho rozpočtu príspevok vo výške 63 515,77 eur, čo 

predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 

jednotlivých aktivít projektu.  

Prijímateľ, teda v tomto prípade Mesto Giraltovce, zabezpečuje 

vlastné zdroje financovania vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít projektu vo výške 3 342,93 eur. 

Spomínaný projekt sa realizuje v termíne od 1. júna 2014 do 30. 

novembra  2015. 

Mesto Giraltovce má v súčasnosti 4 119 obyvateľov, z toho 

pribliţne 920 tvorí rómsku komunitu.  

Preto sú cieľovou skupinou uţívateľov výsledkov projektu 

predovšetkým občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté 

fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené 

sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny 

obyvateľov. Patria k nim i dlhodobo nezamestnaní, znevýhodnené 

skupiny nezamestnaných a rizikové skupiny detí a mládeţe, 

mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.   

Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka a ich 

asistentov sa v rámci spomínaného projektu realizujú tieto 

aktivity: mapujú sa rómske rodiny, skúmajú sa ich sociálne 

podmienky, v spolupráci s materskou a základnou školou 

pomáhajú terénni sociálni pracovníci pri príprave ţiakov na 

vyučovanie, pomáhajú riešiť prípady záškoláctva, rozvíjať hygienické 

návyky v rómskej komunite, poskytujú pomoc členom spomínanej 
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komunity pri zorientovaní sa na trhu práce, poskytujú i sociálne 

poradenstvo, pomoc pri vypĺňaní rôznych ţiadostí a iných 

dokumentov, zameriavajú sa na individuálnu prácu s konkrétnym 

členom komunity v jeho prirodzenom prostredí, súčasťou ktorej je 

i poskytovanie sprievodu klientovi k lekárovi, prípadne na rôzne 

úrady, ak je to potrebné.  

V súčasnosti pôsobí jedna terénna sociálna pracovníčka,            

Ing. D. Palijová a dvaja asistenti terénnych sociálnych pracovníkov,            

Ľ. Godlová a Mgr. D. Klémová. 

V prípade potreby ich je moţné navštíviť v kancelárii v budove 

MsÚ /bývalý dom sluţieb/ na Fučíkovej ul. 57/64, 087 01 

Giraltovce, od 7.30 do 15.30 hod.. 

 

Telefón : 0908/224 913 

Informácie: www.giraltovce.sk 

www.iazasi.gov.sk 

                                                       Ing. Daniela Paliova 

 

 

 

 

 

 

vedúceho školského úradu Mgr. Jozefa Kozáka ako 

prebehli výberové konania na obsadenie funkcie 

riaditeľov škôl a školských zariadení. 
 
Riaditeľov škôl a školských zariadení  podľa § 3 ods. 2 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vymenúva zriaďovateľ na päťročné funkčné obdobie na návrh 

rady školy. 

Funkčné obdobie riaditeľov ZŠ, ZUŠ a MŠ Giraltovce sa 

skončilo 30. 6. 2014 a funkčné obdobie v CVČ končí 31. 08. 

2016. Zriaďovateľ uvedených škôl a školských zariadení – 

Mesto Giraltovce – v súlade s § 4 citovaného zákona vyhlásilo 

24.04.2014 výberové konania, ktoré boli zverejnené na stránke 

Ministerstva vnútra SR, na webovej stránke mesta Giraltovce 

a na nástenke v meste obvyklým spôsobom. Uchádzači           

na obsadenie funkcií mali moţnosť do 20. mája 2014 podať 

prihlášky s poţadovanými prílohami na MsÚ Giraltovce. 

http://www.iazasi.gov.sk/


  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

39 

 

 

Do uzávierky prihlášky podali dvaja uchádzači o funkciu 

riaditeľa ZŠ, jeden uchádzač o funkciu riaditeľa ZUŠ a jeden 

uchádzač o funkciu riaditeľa MŠ. 22. 5. 2014 zriaďovateľ 

a predsedovia rád škôl a školských zariadení otvorili obálky 

podané uchádzačmi, vypracovali príslušné zápisnice 

a konštatovali, ţe všetci uchádzači splnili zákonom poţadované 

predpoklady.  

Výberovými komisiami boli rady škôl, 13–členná pri ZŠ,           

5–členné pri ZUŠ a MŠ, ktoré 18. júna 2014 v budove MsÚ 

Giraltovce uskutočnili samostatné výberové konania. Zápisnice 

z nich aj s prílohami boli vyhotovené dvojmo, po jednej           

pre zriaďovateľa i pre radu školy. 

27. júna 2014 primátor mesta slávnostne odovzdal 

menovacie dekréty riaditeľke MŠ   Mgr. Daniele Roguľovej  a 

riaditeľovi ZUŠ  Mgr. Petrovi Zajacovi a poveril Mgr. Petra 

Kimák – Fejka vedením ZŠ v súlade so zákonom NR SR            

č. 552/2003    Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia 

Giraltovce vyhlásil 11. marca 2014 výberové konanie             

na obsadenie funkcie riaditeľa školy. Na jeho základe je 

riaditeľom Gymnázia Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko. 

Zvoleným a menovaným riaditeľom blahoţelám a do ich 

päťročného funkčného obdobia prajem úspešnú realizáciu 

koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení.  

V Giraltovciach dňa  02. 07. 2014 

Mgr. Jozef Kozák, odb. zam. ŠÚ Giraltovce 

 

 
 

 

 

 

Po jesenných voľbách z minulého roka, v ktorých sme 

volili poslancov do zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja, jarných voľbách nášho nového 

prezidenta a voľbách do Európskeho parlamentu nás 

o niekoľko mesiacov, v jeseni, čakajú ďalšie voľby. 

A z hľadiska dosahu ich výsledku na náš kaţdodenný ţivot 

azda najdôleţitejšie.  



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

40 

 

Áno, máme na mysli voľby do orgánov miestnej samosprávy. 

Po štyroch rokoch si budeme vyberať nových starostov 

a poslancov obecných zastupiteľstiev našich dedín a v mestách 

nových primátorov a poslancov mestských zastupiteľstiev. 

Nie, v tomto príspevku neplánujeme začať „kortešačku“          

za konkrétnych kandidátov do tej ktorej funkcie. Po prvé: 

väčšinou ešte nie sú známi a po druhé: nie je to v tomto 

zamyslení naším cieľom. 

Ako sme uviedli v úvode, výsledok jesenných komunálnych 

volieb sa bude dotýkať ţivota kaţdého z nás, pretoţe noví 

zvolení najvyšší  predstavitelia obcí a miest a poslanci 

obecných a mestských zastupiteľstiev budú po ďalšie štyri roky 

rozhodovať o tom, ako sa nám bude ţiť, aká bude kvalita 

rozvoja sídiel, v ktorých ţijeme a pôsobíme a akú budúcnosť 

pripravíme sebe a tým, ktorí prídu po nás. Preto sa ţiada, aby 

sme uţ počas najbliţších týţdňov, vyplnených dňami 

dovoleniek a oddychu, venovali občas chvíľu zamysleniu sa   

nad tým, koho si v jesení vyberieme a zvolíme. 

 

Pomôcť pri  výbere by mohlo, ak by sme si spomenuli, koho 

sme volili pred štyrmi rokmi a potom zhodnotili, ako ten, 

ktorého sme zvolili, naplnil naše predstavy a nakoľko plnil svoj 

volebný program. Teraz máme šancu oceniť tých, ktorí svoju 

starostovskú alebo primátorskú či poslaneckú funkciu 

a poslanie naplnili v plnom rozsahu, no zároveň zrátať to tým, 

čo v zastupiteľských zboroch vymedzený čas iba presedeli 

a prečkali  bez zjavného reálneho výsledku. 

Veľmi pozorne by sme mali v predvolebnom období sledovať 

aj nových kandidátov a ich sľuby, čo pre nás v ďalšom období 

urobia, ak budú zvolení. A veľmi prísne by sme mali zvaţovať, 

či ich predvolebné sľuby budú len znôška populistických 

a klamlivých „rečovačiek“, alebo to budú plány a zámery 

podloţené reálnou predstavou toho, čo sa dá  v našich 

spoločných veciach urobiť, aby sa nám ţilo čoraz lepšie. 

 

Nuţ, pouvaţujte a budeme vám i sebe drţať palce, aby sme 

spoločne našu voľbu v jeseni vykonali pre blaho náš všetkých. 

PhDr. František  D ž a l a i  
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Pred zhruba polrokom sme vás informovali o zničení 

interiéru kostola v Kalništi. Keď sme vtedy videli skazu, 

ktorá sa na objekte udiala, zdalo sa nám, ţe škoda, ktorá sa 

stala, je prakticky neodstrániteľná. Dnes je našťastie 

všetko inak... 

Hneď po opadnutí šoku z toho, čo sa stalo, pustili sa veriaci 

z Kalnišťa do práce. Dnes, po polroku ich veľkej snahy môţeme 

konštatovať, ţe sa veľká vec podarila. Zničený kostol sa 

zásluhou usilovných rúk zmenil na nepoznanie a ako bájny 

vták Fénix vzlietol z popola.  

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnila slávnostná svätá 

omša, ktorá začala novú etapu v ţivote rímskokatolíckych 

veriacich v Kalništi. Môţu byť hrdí na dielo, ktoré dokázali. 

Zrekonštruovaný a vynovený kostol ţiari novotou a jasom. 

Najviac zničená sakristia je po rekonštrukcii svetlá, jasná, 

zariadená novým nábytkom, má novú dláţku, elektroinštaláciu,  

ozvučenie a nanovovymaľové steny. Podobne je vynovený aj 

hlavný interiér kostola. Je v ňom nová dláţka, steny sú  

vymaľované a okná obnovené. Najviac zaujme moderne 

a štýlovo realizovaný strop so zabudovanými modernými 

svetlami v tvare kríţa, ktoré sú obklopené mnoţstvom menších 

svetielok. Celý tento svetelný súbor po rozsvietení vnáša         

do interiéru nový jas, naplňujúci človeka optimizmom. Podobne 

je vynovený aj vstup do kostola, „foruš“ s novým schodiskom, 

nábytkom a organom. Ako sme sa od miestnych veriacich 

dozvedeli, zreštaurované drevené sochy v priečelí kostolnej 

lode, z dreva vyrezávaná sústava kríţovej cesty a krásne 

vynovený oltár so sochou Panny Márie s Jezuliatkom sú dielom 

šikovných rúk majstrov z dediny.  A takto by sme mohli 

pokračovať aj ďalej. 

Nový náter dostala aj plechová strecha kostola a odstránené 

boli aj škody na kaplnke na schodišti pred kostolom. 

Skrátka ! 

Klobúk dole pred tým, čo Kalnišťania a ostatní, čo sa         

na tomto diele  podieľali, urobili. Výsledok  neoceniteľnej  práce 
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a dielo, ktoré doteraz „zhltlo“ okolo 50 - tisíc eur zozbieraných 

medzi domácimi veriacimi a zo zbierok veriacich z blízkeho 

i vzdialenejšieho okolia, je veľké a zaslúţi si úctu nás všetkých. 

V čase obnovenia bohosluţieb v zrekonštruovanom kostole sa 

veriaci z Kalnišťa dozvedeli, ţe podľa rozhodnutia vyšších 

cirkevných predstaviteľov sa stávajú súčasťou farnosti           

so sídlom správcu v blízkych Giraltovciach. 

Malá poznámka na záver:  veriaci z Kalnišťa v čase novej 

radosti z toho, čo sa im podarilo urobiť a vo vízii lepšej 

budúcnosti  nezabúdajú na tých, ktorí im v ťaţkých týţdňoch 

a mesiacoch, podali nezištnú pomocnú ruku. Preto aj touto 

cestou ďakujú čo najúprimnejšie a z celého srdca svojim 

veriacim spolubratom a spolusestrám z Evanjelickej cirkvi 

v Kalništi za to, ţe im umoţnili konať Sluţby Boţie vo svojom 

chráme. Vyprosujú pre nich za tento čin Boţie poţehnanie. 

Nuţ, Kalnišťania – ţeláme vám mnoho budúcich pokojných 

rokov vo vašom vynovenom kostole a nech sa uţ nikdy nevrátia 

smutné dni, ktoré ste museli preţiť. 

Text a foto: PhDr. František  D ž a l a i 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zrekonštruovaný interiér kostola v Kalništi 
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Júl 
 Pokračujeme v ošetrovaní rajčiakov proti 

plesni zemiakovej.  

 V 10 aţ 14-dňových intervaloch pokračujeme 

v ošetrovaní neskorších odrôd zemiakov 

proti plesni najmä za daţdivého počasia. 

 Veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami a silné ranné 

rosy podporujú šírenie múčnatky na koreňovej zelenine. 

 Za daţdivého počasia pokračujeme v ošetrovaní cibule proti 

plesni cibuľovej. 

August 
 V druhej polovici augusta ohrozujú hlúboviny druhé generácie 

húseníc Mlynárika a Mory kapustovej. 

 Slnko a vysoké teploty podporujú premnoţenie škodcov. Roztoče 

sa prezrádzajú striebristými bodkami na poškodených lístkoch. 

 Postrek opakujeme proti druhej generácii obaľovačov                     

na jadrovinách a kôstkovinách. 

 Na začiatku mäknutia bobúľ viniča urobíme druhý preventívny 

postrek proti botrytíde a podľa potreby aj proti múčnatke 

a perenospóze. 

 Júl a august sú mesiace letného ovocia, ale aj pilného 

(úmorného) odstraňovania buriny a kyprenia zeleninových 

a kvetinových záhonov. 

Plán prác na júl 
 Po zbere jahôd riadky s rastlinami preplejeme, prekypríme 

a prihnojíme cereritom. 

 V júli je vhodný čas na rozmnoţovanie klinčekov odrezkami. 

 Pravidelným kyprením zeleninových a kvetinových záhonov 

zaistite vlahu v pôde. 

 Ostrihajte orgován, budúci rok sa odvďačí bohatým kvetom. 

 Nezabudnite sušiť kvet lipy, nechtíka, harmančeka a vňať repíka. 

Plán prác na august 
 Ešte je čas na letný rez jabĺk a hrušiek. 

 Začiatok mesiaca sa hodí na výsadbu jahôd. 

 V auguste musíte naposledy rezať trsy byliniek napr. levanduľu, 

tymian, saturejku, yzop, šalviu alebo rozmarín. Väčšie trsy 

môţete rozdeliť a rozsadiť.  

 Je ideálny čas na zostrihanie a tvarovanie ihličnanov a buxusu. 

                                                                   Ľubomír Krupa 
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Olívia Sochová   Adam Čverha 

Michal Kmec       Kristína Zvodzová 
 
Rodičom srdečne blahoželáme. Nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

Matúš Janoško   a   Miroslava Ševčáková 

Brezov       Giraltovce 

Ing. Lukáš Nehila   a   Ing. Denisa Vojsová 

Ražňany          Giraltovce 

Dominik Dreveňak    a   Soňa Cinová 

Giraltovce     Ladomírová 

Štefan Kurečaj   a   Patrícia Čonková 

Giraltovce     Ladomírová 

Michal Balog    a   Martina Juhasová 

Drienov      Giraltovce 

Ján Eliaš   a   Eva Fekiačová 

   Giraltovce       Zvolen 

Adam David   a   Mária Dančová 

Giraltovce  Hanušovce nad Topľou 
 

Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 

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

manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič 

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

pomôže vyhrať nad nástrahami života.  

 

 

V MÁJI NÁS NAVŢDY OPUSTILI 
 
Meno           Rok narodenia        Dátum úmrtia 

Juraj Stekla       1927           11. 06. 2014 

Peter Digoň      1938           24. 06. 2014 
 
Smútiacim  rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť.  
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JÚL 
 

80 rokov Alţbeta Gdovinová   55 rokov Milan Biroš 

    Jaroslav Breniš 

75 rokov    Andrej Packo   Jaroslav Mazur 

    Eva Mojdisová 

70 rokov    Anna Benčeková  Juraj Petro   

    Jozef Mati  Ján Vaňko 
 
65 rokov   Viktor Moravčík 50 rokov František Cigán  

   Juraj Partila   Ján Guľa   

   Štefan Šamko  Peter Guľa     

   Ing. Ondrej Jendroľ  Viera Katuščaková 

    Magdaléna Kendrová 

60 rokov JUDr. Ján Janoško     Viera Kobulnická 

   Helena Kolesárová  Lýdia Smolková 

   Oľga Némethová Mikulová  

   Zuzana Švačová      

AUGUST 
 
80 rokov Štefan Gerát 55 rokov  Zdenek Bohata 

 Milan Maťaš    Jozef Dreveňak 

    Ján Hajda 

75 rokov Mária Kovalčíková  Juraj Havrila 

 Juraj Volčko     

   50 rokov Anna Čušková 

70 rokov Ján Krajňak  Miroslav Mitaľ 

 Jolana Volčková  Juraj Pališín 

 Milan Zajac 
 
65 rokov Anna Budzinová  

 Magdaléna Zaputilová 

 

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám 

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

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  

 

Prosíme obyvateľov aby, ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

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

e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk. 

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk
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arodil sa 9. júla 1944 a vyrastal              

vo futbalovej rodine. Jeho bratia Emil, 

Pavol a Ladislav dostali do vienka 

výnimočný futbalový talent a svoje veľké 

futbalové umenie dokázali prezentovať nielen        

v Giraltovciach, ale aj  na iných pôsobiskách 

(Tatran Prešov, Stropkov, Ţelezník, Svidník).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Mati (v strede)                                                    Foto: Ladislav Lukáč 
 
Čerstvý sedemdesiatnik Jozef MATI svojim bratom vţdy fandil, ale 

na futbalovom poli vynikol v úplne niečom inom: vo vernosti           

k svojmu futbalovému klubu Slovan Giraltovce. Uţ viac ako 

štyridsať rokov neustále drţí palce giraltovským farbám a                   

N 
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po legendárnych skalných Jánovi Smolkovi a Ernestovi Peštovi je 

najvernejší ţijúci fanúšik Slovana. So svojimi miláčikmi precestoval 

neuveriteľné mnoţstvo kilometrov od Medzilaboriec aţ po Povaţskú 

Bystricu a od Veľkých Kapušian aţ po Detvu, a to celý čas 

absolvoval na schodíkoch autobusu pri jeho vodičovi postojačky. 

Teraz, keď rôčky pribudli, uţ tam nestojí, ale stále platí, ţe na svoj 

Slovan nedal a nedá dopustiť. Teší sa z úspechov a smúti po kaţdej 

prehre. Navyše v minulosti trénoval dorast Slovana spolu s 

profesorom Karolom Sládečkom a dlhé roky bol členom výboru 

futbalového oddielu v jeho najúspešnejších časoch.  

Jozef MATI starší má svoj klub vrytý hlboko v srdci a bude mu 

fandiť navţdy. Za takúto vernosť mu patrí uznanie a do ďalších 

rokov prianie hlavne veľa zdravia, pohody a len radosti z úspechov 

modro-bielych farieb. 

 Miroslav Deutsch   

 

 

 

 

 

 

 

ak, a je to tu! To, o čom v Giraltovciach snívali všetci okolo 

futbalu, sa stalo skutočnosťou. Futbalisti MFK Slovan 

Giraltovce si uţ v predstihu vybojovali účasť v prestíţnej III. 

lige, a to úplne zaslúţene. Mladý kolektív vedený v jarnej časti 

Vladimírom Rusnákom potvrdil svoje kvality, súťaţ zakončil 

impozantným víťazstvom 3:0 nad Haniskou a tým dal definitívne 

bodku za účinkovaním vo IV. lige. Konečné umiestnenie na piatej 

priečke je výborným vysvedčením všetkých zanietených 

funkcionárov, realizačných tímov, ktoré pôsobili v jesennej časti a 

potom v pozmenenom zloţení v odvetnej časti. Samozrejme, ţe        

na prvom mieste sú samotní futbalisti, ktorí svojím poctivým 

prístupom aj kvalitnými výkonmi dokázali Giraltovciam vrátiť III. 

ligu. O tento veľký úspech sa zaslúţilo 24 futbalistov, ktorí priamo 

zasiahli do štvrtoligových bojov, a náhradný brankár Ľ.Varganin, 

ktorý v niektorých zápasoch kryl chrbát P.Štefánikovi a potom bol 

na hosťovaní v Malcove. Káder tvorili: Peter Štefánik, Matej Lukáč, 

Ľuboš Varganin, Peter Roba, Patrik Čurlík, Jakub Verčimák, 

Stanislav Pankuch, Jakub Fiľakovský, Matúš Digoň, Erik Tomko, 

Patrik Kuriplach, Andrej Čuška, Patrik Partila, Ján Čabala, Peter 

Cauner, Lukáš Vojta, Ján Vaľovský, Dominik Gdovin, Martin 

T 
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Gdovin, Miroslav Cigan, Marek Eliáš, Tomáš Kočiš, Ján Kaţimír, 

Ivan Bednár.  

O stabilite základnej jedenástky svedčí skutočnosť, ţe v jarnej 

časti nastúpilo vo všetkých zápasoch 6 hráčov a jeden alebo dva 

zápasy vynechalo ďalších 6 futbalistov. Najlepšími strelcami boli          

M. Digoň a S. Pankuch, obaja dali po šesť gólov. Zaujimavosťou je, 

ţe na lavičke pôsobilo aţ päť ľudí. Začal R. Gábor, úspešne to  

všetko dokončil V. Rusnák a v prechodnom jesennom období 

zachraňovali situáciu J. Mati ml., P. Mašlej a P. Partila. 

Určite nemoţno zabudnúť na výbor MFK Slovan, Mesto 

Giraltovce, sponzorov a na všetkých, ktorí pomohli pri plnení 

neľahkého cieľa.                                         Miroslav Deutsch 

 

 

 

 

 Len nedávno sa skončili boje vo štvrtej lige a uţ sa hlási           

o slovo nová súťaţ - III. liga, ktorá bude pod patronátom 

regionálneho futbalového zväzu a čo je najdôleţitejšie, nebude  

v nej chýbať MFK Slovan Giraltovce. Na základe ţrebovacích 

čísel uţ má jesenná časť svoj program. Priaznivci giraltovskéh 

futbalu budú mať moţnosť vidieť doma ešte v roku 2014 

bývalých súperov z Bardejovskej Novej Vsi, Vranova a Prešova. 

Najbliţší program Slovana v auguste a septembri je nasledovný: 
 
 

3. 8.  Tatran Prešov B – SLOVAN  

6. 8.    SLOVAN - Tesla Stropkov (streda ) 

10. 8   FK Haniska – SLOVAN 

17. 8   SLOVAN -  Milénium Bardejovská Nová Ves 

24. 8.  Zemplín Michalovce B – SLOVAN 

31. 8.  SLOVAN - Veľké Revištia 

7. 9.    Vyšné Opátske – SLOVAN 

14. 9.  Lipany – SLOVAN 
 
 

Futbalisti MFK Slovan uţ v stredu 2. 7. 2014 začali s prípravou 

na nový ročník pod vedením Vladimíra Rusnáka.  Po dvoch 

tréningových jednotkách sa zúčastnili na veľmi dobre 

obsadenom turnaji v Pušovciach a stali sa aj jeho víťazom. 

Chlapci sa pred peknou návštevou prezentovali atraktívnou 

útočnou hrou, ktorú okorenili aj peknými gólmi. Najmä výkon a 

výsledok s Futurou Humenné vyvolal veľký obdiv. 
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Semifinále: SLOVAN - Futura Humenné 5:1, góly: M. Cigan 2, 

J. Verčimák, S. Pankuch, J. Čabala (11 m); v I. polčase 

nepremenil penaltu L. Vojta.Finále: SLOVAN - výber Balkánu a 

Srbska do 23 rokov 2:0; góly: J. Verčimák, S. Pankuch.             

O ďalších prípravných zápasoch bude MFK Slovan verejnosť 

informovať mestským rozhlasom.                                 (md) 

 

 

 

  

V dňoch 2l.6. - 22.6.2014 sa uskutočnili v Giraltovciach 

Majstrovstvá Slovenská v boxe. Súťaţilo sa v kategŕiach: mladší a 

starší ţiaci, mladší dorastenci a dievčatá do 16 rokov. Medzi povrazy 

sa postavilo aţ 114 mladých športovcov a 31 druţstiev. Majstrovské 

zápolenia boli dramatické a priniesli kvalitný šport. Giraltovské 

farby reprezentovali piati chlapci a jedno dievča. Vo veľmi silnej 

konkurencii mladí Giraltovčania dosiahli vynikajúci úspech, keď 

vybojovali jednu zlatú a tri strieborné medaily. Majstrom Slovenska 

sa stal Andrej Mikula, na druhom mieste skončili Rastislav 

Dvorský, Marek Partila a Soňa Jurišová. 

Štvrtú priečku obsadili Matúš Palko a Rastislav Čigaš. Nečudo, 

ţe v tábore Giraltovčanov zavládla radosť a spokojnosť: "S úrovňou 

súťaţí, ako aj s organizáciou týchto Majstrovstiev SR som veľmi 

spokojný. Navyše aj naši boxeri dosiahli skvelé výsledky a tak 

radosť a dobrý pocit sú oprávnené. Na súťaţe sme sa zodpovedne 

pripravovali a to nám prinieslo aj zaslúţené ovocie. Škoda, ţe 

R.Čigašovi chýbal len krôčik od medaily. Aj keď veľmi chcel, 

rozhodujúci duel nezvládol po psychickej stránke. Dôleţité je, ţe 

sme opäť urobili dobré meno giraltovskému športu. Chcel by som sa 

poďakovať všetkým sponzorom, 

Mestu Giraltovce, CVČ Giral-

tovce, bez pomoci ktorých by 

sme túto výnimočnú akciu ne-

mohli zorganizovať" povedal po 

ukončení majstrovských bojov 

hlavný organizátor a tréner giral-

tovských boxerov Jozef Onufer. 

 (md)

Tréner s vicemajstrom Rastislavom Dvorským 

---  Text neprešiel gramatickou úpravou.  --- 
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Majster sveta „Kid“ Kovacs, Jurišová, Palko, Dvorský, Čigaš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po víkende sa v našom meste ani dopravné označenia „neudržia na nohách“.  

                                              Foto: Mária Osifová 
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Veríme, ţe mnoho ľudí pozná výraz BERMUDSKÝ 

TRJUHOLNÍK aj  to, čo sa s ním spája. Kto to nevie, tak mu to 

prezradíme – je to záhada. 

A na jednu z podobných záhad v Giraltovciach nás 

upozornilo niekoľko našich čitateľov. 

 

Nie, nebojte sa. Nie je to kritická, ani tajomná a hrozivá  záhada. 

Je skôr veselá. A ako taká sa do tohto času prázdnin a dovoleniek 

celkom hodí. 

Viac ako mnoho slov vám prezradia naše snímky. Na prvej vidíte 

záhadne prepletané biele čiary na jednom z miestnych parkovísk 

pre autá. Zaiste nám nejeden z vás dá za pravdu, ţe trochu 

pripomínajú záhadné gigantické kresby v juhoamerickom regióne 

Nasca. 

No my sme hneď prišli na to, ţe to majú byť línie vyznačujúce 

postavenie zaparkovaných áut. Aj keď pôsobia skôr záhadne ako 

reálne, vodičov nezmiatli. Ako svedčí druhá snímka, s touto 

záhadou si vodiči hravo poradili. Parkujú totiţ správne. 

Na podnet našich čitateľov napísal a vyfotografoval 

 PhDr. František  D ž a l a i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhadná kresby, biele čiary 
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Vodiči si poradili, zaparkovali správne 

 

 

 

 

 
 

Prijmem vodiča taxi sluţby. 

Ponúkam výhodné platové 

podmienky.  

Bliţšie informácie 

na tel. č. 0915 252 845 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


