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Nachádzame sa na prahu dvoch rokov. Jeden skončil, druhý 

sa začal. Kaţdý rok si rok s rokom ruku podáva. Mnoho firiem, 

podnikov, ţivnostníkov rekapituluje či hodnotí a porovnáva, čo 

starý rok priniesol, čo zobral. Z minulých skúseností sa máme 

poučiť do budúcna, aby sme prítomný okamih preţívali 

s radosťou a láskou. Človek v dnešnom svete veľa myslí na to, 

čo treba opraviť, upratať, vylepšiť, obnoviť, dosiahnuť, vidieť, 

skúsiť či zaţiť. No všetky tieto myšlienky sú zamerané do tohto 

sveta - vonku. Najťaţšia, ale najkrajšia práca je pracovať sám 

na sebe. Potrebujeme sa pozrieť uţ konečne aj do svojho vnútra 

a dať si otázku: aký som človek, aký podnikateľ, aký 

zamestnanec, aký kresťan? Mnohokrát na tieto otázky 

neodpovieme dosť pravdivo. Potrebujeme hľadať a nachádzať 

pravdu o sebe v Jeţišovi Kristovi. Učiť sa od neho, lebo 

skutočne On je Majstrom lásky a Majstrom premeny ţivota.     

On je skutočnou Láskou. Nech s pomocou jeho lásky k nám 

objavíme v ňom zmysel, pravú radosť ţivota a pokoj, ktorý         

On dáva a prináša, aby sme ju vedeli rozdávať všade okolo 

seba. Prajem všetkým poţehnaný celý rok 2015, aby Kristova 

láska v našich srdciach nikdy nechýbala a aby sme ju štedro 

rozdávali ďalej.  

Adrian Průša, kaplán 

    

 

 
 

 

 
 
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa 

uskutočnilo 1. decembra 2014 za účasti všetkých novozvolených 

poslancov. Predsedkyňa volebnej komisie Ing. Alena Tolinová 

oznámila výsledky volieb v našom meste a zablahoţelala 

novozvolenému primátorovi a poslancom k zvoleniu na nové 

funkčné obdobie. Primátorom nášho mesta je opäť Mgr. Ján Rubis 

a poslancami MsZ sú: Ján Ţulták, MVDr. Martin Končár, Ing. Mária 

Digoňová, Marek Hliboký, Ing. Dušan Verčimak, Mgr. Slávka 

Vojčeková, Ing. Jaroslav Harajda, Mgr. Ján Čiţek, Ing. Ján 

Haţlinský, Ing. Pavol Paľa a Ing. František Schrenk. 
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Novozvolený primátor mesta Mgr. Ján Rubis zloţil sľub a prevzal 

insígnie mesta. Následne zloţili sľub všetci poslanci. Nasledovalo 

schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a vystúpenie 

novozvoleného primátora. Poďakoval sa za prácu všetkým 

poslancom v uplynulom období a v krátkosti predstavil svoj 

program rozvoja mesta v tom nastavajúcom. 

  Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení: Ing. Dušan 

Verčimák, MVDr. Martin Končár,  Ing. Jaroslav Harajda. Zástupcom 

primátora mesta je opäť Mgr. Slávka Vojčeková. Do mestskej rady 

boli zvolení: Mgr. Slávka Vojčeková, Ing. Dušan Verčimák,          

Ing. Mária Digoňová. Členmi mestskej rady sú aj prednosta MsÚ 

Ing. Ján Čabala a kontrolórka MsÚ Ing. Margita Pachová.  

    Voľba predsedov komisií bola ďalší bod programu:  

     komisia finančná  -  predseda Ing. Pavol Paľa 

     komisia správy majetku mesta -  predseda Ing. Ján Haţlinský 

     komisia výstavby   -  predseda Marek  Hliboký  

     komisia bytová, sociálna a zdravotná - Ján Ţulták 

     školská a kultúrna komisia - Mgr. Ján Čiţek  

     komisia športová  - Ing. Jaroslav Harajda 

     Predsedom redakčnej rady bol menovaný MVDr. Martin 

Končár. 

    Sobášiaci sú:  primátor mesta Mgr. Ján Rubis, Mgr. Slávka   

Vojčeková, Ing. Dušan Verčimák. 

Prítomní poslanci schválili plat primátora mesta vo výške 2 505 

eur. V diskusii bol schválený pondelok ako rokovací deň                 

pre zasadnutia MsZ, so začiatkom o 15.00 hodine. V závere 

rokovania MsZ sa primátor mesta poďakoval prítomným poslancom 

za účasť a rokovanie ukončil. 

Anna  Mitaľová 

 
 

 

 

 

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo                      

15. decembra 2014 za 100 % účasti poslancov. 

V programe rokovania zastupiteľstva boli schválenie VZN                 

č. 3/2014 o určení  výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení so sídlom na území nášho mesta na rok 

2015, návrh dodatku č. 2 k VZN č. 47/2012 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, návrh rozpočtu mesta na roky 2015 -2017, odborné 
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stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 

2015, plán kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky mesta                   

na I. polrok 2015, operačný plán zimnej údrţby, plán zasadnutí 

MsR a MsZ na rok 2015 a  vyhlásenie voľby kontrolóra mesta 

Giraltovce. 

Prvé   body predkladala  vedúcu finančného oddelenia  Ing. Iveta 

Kurčová. Vyberáme z nich: 

Návrh VZN 3/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

škôl školských zariadení pre rok 2015 schválili poslanci nasledovne: 

výška dotácie sa počíta pre jednotlivé školy a školské zariadenia, 

výška bodu 57 x koeficient x percentá. Pre jednotlivé zariadenia to 

vychádza takto: 

materská škola – 1 556,10 €,  

školský objekt MŠ – 85,50 €,  

ŠKD pri ZŠ – 91,20 €,  

ŠJ pri ZŠ – 102,60 €,  

školský objekt pri ZŠ - 85,50 €,  

základná umelecká škola, individuálna forma – 649,80 €,  

základná umelecká škola, skupinová forma – 399,00 €, 

CVČ – 62,70 €,   

ŠJ pri SZŠ – 97,47 €,  

ŠKD pri SZŠ – 86,64 €. /dotácia na jedno dieťa – ţiaka/ 

Schválením  Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach, 

poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nastali 

zmeny, ktoré poslanci odhlasovali. 

1/ Ročná sadzba dane na pozemky, na ktoré bolo vydané 

povolenie dobývania loţiska nevyhradeného nerastu alebo                

na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie, transformačná stanica alebo predajný stánok,  bola určená  

takto: 

a/ Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvale trávnaté 

porasty, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - 1,20%  

zo základu dane. 

2/ Doplnila sa sadzba za stavby hromadných garáţí a za stavby 

hromadných garáţi pod zemou vo výške 0,265 €/m2/rok, ako 

u samostatne stojacich garáţí. 

3/ Pri viacpodlaţných stavbách sa pre všetky druhy stavieb 

príplatok za podlaţie zvyšuje z 0,02 € na 0,04 € za kaţdé ďalšie 

podlaţie okrem prvého nadzemného podlaţia. 

4/ Pôvodne štyri sadzby dane za psa boli upravené na tri, podľa 

kritérií kde sa pes zdrţuje. Od dane za psa je oslobodený osamelo 
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ţijúci dôchodca. Oslobodenie sa neposkytuje v prípade, ak 

v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu 

evidovaná ďalšia osoba. Oslobodenie sa vzťahuje na drţanie jedného 

psa. Pri drţaní ďalších ďalšich psov oslobodenie neplatí. 

a/  9 € za jedného psa v rodinnom dome, chatách, stavbách           

na individuálnu rekreáciu a iných objektoch, 

b/ 22 € za jedného psa v bytovom dome /4 a viac bytov 

v bytovom dome so spoločným hlavným vstupom z verejnej 

komunikácie/, 

c/  22 € za jedného psa chovaného v podnikateľskom objekte, 

spravidla v sídle alebo prevádzke právnickej  alebo fyzickej osoby -  

podnikateľa na území  celého mesta. 

Odborné stanovisko   k rozpočtu na rok 2015 s výhľadom na  

roky 2016 -2017 podala hlavná kontrolórka mesta Ing.  Margita 

Pachová. Vyberáme z neho: 

  Po schválení mestským zastupiteľstvom je rozpočet záväzný 

s moţnosťou úprav v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým 

opatrením. Rozpočtové príjmy a výdavky na roky 2016 a 2017 nie 

sú záväzné. 

Príjmy celkom:   

       3 093 728 €  

BP – 3 015 558 €  

KP –      78 170 €  

FO –               0 € 

Výdavky celkom: 

        3 025 594 €  

BV – 2 721 910 €  

KV –    100 000 €  

FO –    203 684 € 

Rozdiel :   

68 134 €  

293 684 €  

-21 830 €   

-203 684 €   

Z tabuľky vyplýva, ţe kapitálové výdavky a splácanie istín úverov 

bude zabezpečovať  prebytok beţného  rozpočtu. Suma 68 134 € je 

prebytok rozpočtu a môţe byť pouţitá v priebehu rozpočtového roka. 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 je zostavený ako úsporný. 

Jeho úlohou je financovať zákonom stanovené funkcie mesta, 

splácať istiny a úroky z prijatých úverov, pokračovať 

rozpracovaných investičných aktivitách a v obmedzenom rozsahu 

otvárať nové projekty. Rozpočet obsahuje tieţ prostriedky                 

na projekty zvyšujúce zamestnanosť obyvateľov, napr. 

marginalizovaná rómska komunita, aktivačná činnosť, 

dobrovoľnícke práce a menšie obecné sluţby. 

Hlavné úlohy mesta sú sformulované v piatich programoch 

rozpočtu a tie sú zabezpečené potrebnými finančnými 

prostriedkami. Pre naplnenie programového rozpočtu má mesto 

platné VZN, Zásady, uzatvorené zmluvy,   schválené  uznesenia  

a smernice. Ich uplatňovaním, odborným, prísnym a zodpovedným 

riadením, hospodárnym nakladaním so zverenými prostriedkami, 

operatívnymi úpravami rozpočtu podľa objektívnych poţiadaviek 

vývoja bude plnenie rozpočtu úspešné. 
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Odporučila MsZ a vedeniu mesta v priebehu roka 2015 

prehodnotiť, prípadne uzavrieť nové, výhodnejšie obchodné vzťahy 

s dodávateľmi niektorých sluţieb pre mesto, napr. oblasť TKO, 

cintorínske sluţby, starostlivosť o verejné priestranstvá, prípadne 

iné. 

Rozpočet bol schválený 9 poslancami a 2 poslanci sa zdrţali,            

ale so zmenou v poloţke dotácie z 30 - tisíc €  na 36 -  tisíc eur.    

6 000 € poslanci získali úpravou  poloţky 1116 – výdavky verejnej 

správy:  zníţili podpoloţku 610 - 3 000 € a podpoloţku 620 – 1 000 

€,  poloţku 820 – športoviská  zníţili o 2 000 €.   

Desiatym  bodom rokovania  bol operačný plán zimnej údrţby 

mestských komunikácií, chodníkov, schodov a verejného 

priestranstva, ktorý predkladal konateľ spoločnosti PhDr. Matúš 

Štofko.  

Termín začiatku pohotovosti zimnej údrţby je 1. december 2014 

a trvať bude podľa dohody do konca marca 2015. V prípade potreby 

mesto Giraltovce na vyhlásenie pohotovosti upovedomí MsPS,         

na kaţdú zmenu minimálne 24 hod. vopred. Stanovište                     

pre pracovnú čatu vodičov mechanizmov, ktorá bude vykonávať  

zimnú údrţbu,  je na Tehelnej ulici pri budove Mestského podniku 

sluţieb, s.r.o.. Prioritne budú riešiť zimnú údrţbu  na úseku 

Poliklinika cez Kukoreliho ulicu pre výjazd sanitky rýchlej 

zdravotnej pomoci a cez ulice Mlynskú a SNP pre výjazd hasičského 

záchranného zboru. Problematická údrţba je na úsekoch               

nad políciou, ku katolíckej fare,  ale najmä v rómskej osade                 

pri novovybudovaných  bytových domoch. 

K dispozícii majú 6 menších mechanizmov, veľké vozidlo a 

traktor. Na posyp majú k dispozícii hrubozrnný piesok, kameninovú 

drvinu a  technickú soľ. Na chodníky sa nebude sypať soľ.  

Ďalej boli schválené plány zasadnutí MsR  (raz mesačne) a MsZ 

(štyrikrát ročne). Čas zasadnurí MsZ sa presunul na 13.00 hod. 

 

Poslanci odhlasovali aj Vyhlásenie voľby kontrolóra mesta 

Giraltovce, keďţe funkčné obdobie kontrolórky sa končí  12. 

februára 2015. Podrobnejšie  informácie nájdete na webovej stránke 

mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj členov do jednotlivých 6  

komisií ktoré pracujú počas roka a sú poradné orgány  poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Bliţšie informácie o rokovaní mestského zastupiteľstva sa môţete 

dozvedieť z webovej stránky  mesta. 

Informovala Alena Kmecová  
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 počasie do vianočných sviatkov bolo nadpriemerne teplé? Stromy  

začali pučať a na slnečnej strane kopca sa objavili aj podbele. 

Našťastie, v medzisviatkovom období sa výrazne ochladilo 

a posledný deň v roku bol uţ mrazivý a zasneţený.   

 sa pripravuje II. etapa rekonštrukcie vodovodu na uliciach 

Bardejovská, Budovateľská a Druţstevná v spolupráci s VVS, a.s. 

Košice?  

 čas  Vianoc je obdobie, v ktorom sa kaţdoročne stretávajú deti 

a ich rodičia na vianočných besiedkach v materskej škole? Bolo 

to tak aj 19. 12. 2014,  keď deti svojimi vystúpeniami                  

vo všetkých triedach navodili vianočnú atmosféru a darovali 

svojim rodičom prvý vianočný darček v podobe svojho vystúpenia 

na besiedke. Pri ochutnávke deťmi upečených medovníkov si 

všetci popriali pokojné a radostné vianočné sviatky.  

 členovia DHZ a ich rodinní príslušníci sa stretli na trojkráľovej 

kapustnici v areáli CVČ, aby tak zhodnotili rok 2014 a utuţili 

vzťahy? 

Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

4. január 1942 – v New Yorku zomrel Paul Moschcowitz 

Narodil sa v Giraltovciach (*1876), ale ako päťročný sa spolu 

s rodinou vysťahoval do Spojených štátov amerických. Na rozdiel    

od svojich bratov (starší Alexis Victor a mladší Eli) sa nevydal 

lekárskou cestou, ale na newyorskej Art Students League a tieţ         

na paríţskej Académie Julian študoval výtvarné umenie. Ako maliar 

bol známy najmä ako portrétista. Bol členom umeleckých 

spoločností National Academy of Design a Society of American 

Artists. 

 

7. január 1814 – v Giraltovciach sa narodil Ján Hvezda 

Pochádzal z rodiny miestneho rechtora. Po vyštudovaní geodézie 

v Pešti pôsobil od roku 1841 ako zememerač Šarišskej ţupy 
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v Prešove. Písal humorno-satirické príleţitostné básne v šarišskom 

nárečí. V tridsiatych rokoch 19. storočia sa ešte ako študent 

prešovského kolégia zapájal do činnosti Slovenskej spoločnosti, 

neskôr v šesťdesiatych rokoch bol prispievateľom slovenského 

humoristického časopisu Černokňažník. V Prešove, kde aj zomrel 

(+1870), je na Ţupnom dome na Slovenskej ulici umiestnená jeho 

pamätná tabuľa. 

 

16. január 1996 – v Košiciach zomrel Pavol Gamčík 

Jeden z najvýznamnejších giraltovských rodákov v 20. storočí 

(*1925). Absolvent Vysokej školy veterinárskej v Brne pôsobil od 

roku 1951 na vtedajšej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach, kde 

začal budovať pôrodnícku kliniku. Pavol Gamčík sa ako uznávaný 

odborník zaoberal problematikou reprodukcie hospodárskych 

zvierat. Svoje poznatky publikoval vo vyše 200 vedeckých článkoch, 

v štyroch kniţných publikáciách v zahraničí, v siedmich domácich 

monografiách, písal tieţ učebnice pre študentov veterinárstva 

a publikácie populárno-vedeckého zamerania.   

 

17. január 1929 – vo Washingtone D. C. zomrel Joseph 

Goldberger 

Svetovo uznávaný lekár, najznámejšia osobnosť, ktorá sa 

narodila v Giraltovciach v 19. storočí (*1874). S rodičmi sa 

presťahoval do New Yorku, kde napokon získal diplom z medicíny. 

Najprv pôsobil ako epidemiológ, neskôr sa zameral na výskum 

pelagry, choroby prejavujúcej sa v niekoľkých štádiách (odfarbenie 

koţe, hnačka a zápcha, demencia, smrť), ktorá sa objavovala najmä 

v juţných štátoch USA a v Karibiku. Viacerými pokusmi prišiel        

na to, ţe pelagra je dôsledkom nevyváţenej stravy. Vďaka jeho 

iniciatíve sa v postihnutých oblastiach podarilo včasnými 

opatreniami zachrániť desaťtisíce ţivotov. Bol niekoľkokrát 

nominovaný na Nobelovu cenu. Na jeho počesť je v Giraltovciach 

pomenovaná poliklinika, pred ktorou je tieţ umiestnená jeho busta.  

 

21. január 1876 – v Bereţnici zomrel Seweryn Korzeliński 

Tento poľský cestovateľ, spisovateľ, pedagóg a vojenský dôstojník 

pochádzal z dedinky Bereţnica (*1801), ktorá je dnes súčasťou 

Ukrajiny. Na konci mája 1849 si Korzeliński ako poľský kapitán 

bojujúci na strane maďarských povstalcov v revolúcii 1848/1849 

zriadil v Giraltovciach svoj vojenský štáb. Jeho jednotke sa v júni 

1849 podarilo na dva dni zadrţať trojtisícovú ruskú armádu. Tá 

smerovala na pomoc rakúskej cisárskej armáde na juh. 
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Dobrodruţná povaha zaviala Korzelińského o tri roky na to            

do Austrálie, kde sa rozhodol dolovať zlato. Vďaka tejto skúsenosti 

napísal knihu Opis cesty do Austrálie. Po návrate do Európy zaloţil 

roľnícku školu, na ktorej pôsobil ako riaditeľ. 

 

31. január 1967 – v Ruţomberku zomrel Mikuláš Markus 

Slovenský vojenský dôstojník, pochádzal zo stredoslovenskej 

obce Málinec (*1897). Od mája 1944 pôsobil ako veliteľ 1. divízie 

Východoslovenskej armády, ktorá mala sídlo v Giraltovciach             

(v budove na kopci pri rímskokatolíckom kostole, neskôr v nej bola 

umiestnená mestská kniţnica). Ako slovenský armádny dôstojník 

nadviazal spojenie s protifašistickým odbojom – v Giraltovskom 

okrese s Ľudovítom Kukorellim a jeho partizánskou skupinou 

Čapajev. Keďţe Nemcom sa veľmi rýchlo podarilo odzbrojiť obidve 

východoslovenské divízie, ktoré sa mali zapojiť do ozbrojeného 

povstania, Markus s časťou vojakov svojej divízie odišiel na stredné 

Slovensko, kde aktívne pomáhal povstalcom v Slovenskom 

národnom povstaní.  

Mgr. Adrián Eštok 

 

Paul Moschcowitz:  

Portrét mladej ženy v opere, 

1927 (Zdroj: invaluable.com) 

 

 

 

 

 

Seweryn Korzeliński 

(Zdroj: pl.wikipedia.org) 
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Aj počas minuloročného vianočného obdobia zaujala 

vianočná svetelná výzdoba v centre nášho mesta. A dá sa 
konštatovať, ţe lepšiu a nápaditejšiu výzdobu nemali ani 
niektoré väčšie mestá. Takţe to, ţe touto výzdobou „uhrali“ 
Giraltovce veľmi dobré body, nie je vôbec zveličené 
konštatovanie. 

Okrem tradičného centrálneho vianočného stromčeka a jasličiek 
zaujalo aj niekoľko ďalších vianočných stromov. Znovu upútali aj 
menej tradičné svetelné symboly, ako bola napríklad svetelná 
fontána.  

No giraltovská vianočná výzdoba má aj inú súčasť, ktorú sme 
nevideli nikde inde.  Máme na mysli adventný veniec, umiestnený 
v parku v pešej zóne a postupné rozsvecovanie jeho sviečok počas 
adventu. 

Úroveň a nápaditosť vianočnej svetelnej výzdoby v Giraltovciach 
neocenili iba obyvatelia nášho mesta, ale aj ľudia, ktorí naše mesto 
navštívili alebo ním prechádzali. 

Aj výzdoba počas Vianoc potvrdila vynikajúcu starostlivosť 
vedenia nášho mesta, zodpovedných organizácií a pracovníkov 
o úpravu verejného ţivotného prostredia. Patrí im za to naša vďaka 
a viera, ţe v tomto trende budú pokračovať, aby Giraltovce boli 
čoraz krajšie.                      Text: PhDr. František  D ţ a l a i  
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Deň pred svojím sviatkom prišiel na giraltovské 

námestie svätý Mikuláš. Akciu kaţdoročne usporadúva 

Centrum voľného času v Giraltovciach v spolupráci                

s mestským úradom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giraltovské deti aj v tomto roku netrpezlivo čakali v pešej 

zóne pred mestským úradom na príchod bradatého  Mikuláša  

v jeho tradičnom červeno-bielom prevedení. „Čakáte uţ            

na Mikuláša asi dlho, videl som ho predtým v Prešove.  A verím 

tomu, ţe uţ kaţdú chvíľu príde medzi nás,“  poznamenal pár 

minút pred príchodom rozdávateľa sladkých dobrôt riaditeľ 

CVČ Ján Vook. Vyzval deti, aby spoločne skandovali trikrát 

Mikulášovo meno a ten do Giraltoviec naozaj dorazil. 

A neprišiel sám. Veľkí i malí sa ho dočkali hneď v spoločnosti 

dvoch ďalších roztomilých bytostí. „Mám pre vás pripravené aj 

niečo sladké, pre tých, čo ste počúvali. Priviedol som si           

so sebou aj svojich pomocníkov - čerta a anjela, ktorí mi 

pomôţu pri rozdávaní sladkostí. Spoločne rozsvietime vianočnú 

výzdobu v tomto meste. Poďme všetci spolu a nahlas,“ 

prihovoril sa im Mikuláš.   Naraz   odpočítavali   a   rozsvietili   

stromček.  „Áno, 
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podarilo sa,“ tešil sa s deťmi po dokončení svojho plánu. 

Najmenší obyvatelia mesta sa okrem sladkostí tešili aj 

z kultúrneho programu a osvetlenia, obdivovali aj adventný 

veniec. Niektorí sa s Mikulášom nechali zvečniť aj na foto-

grafiách. „Vystúpenia sa mi páčili, aj Mikuláš. Išla som k nemu 

aţ dopredu, aby som ho lepšie videla. Dostala som od neho           

na námestí cukríky a v škôlke sladký balíček,“ povedala nám 

trojročná Giraltovčanka Charlottka Sofia. Mikulášske trio 

piateho decembra navštívilo aj škôlky či ďalšie mestské 

inštitúcie.          Martina Cigľárová 

 

 

 

 

 

 

Čas – toľkokrát opakované slovo. Raz nám chýba, inokedy 

by sme najradšej posunuli dopredu ručičky na hodinách. Ale 

je spravodlivý. Kaţdému meria rovnako: dni plné práce, 

radosti a úspechov, i tie s nepokojom a smútkom v srdci.  To 

dobré, pekné a milé si ukladáme v pamäti a načierame do nej 

pri významných, dôleţitých či slávnostných príleţitostiach.  

Presne takým dňom bol aj 19. december 2014, keď sa          

na pozvanie primátora mesta zišli na tradičnej milej slávnosti 

jubilantmi, ktorí svoje ţivotné jubileum oslávili v druhom 

polroku. 

Prítomní oslávenci sa po úvodných básňach a príhovoroch, 

v ktorých sa vedenie mesta poďakovalo za ich prácu a           

za všetko, čo vykonali pre svoje mesto, ten najkrajší kút         

na zemi. Jubilanti sa zapísali do pamätnej knihy a z rúk 

primátora a prednostu Ing. Jána Čabalu prevzali 

upomienkový predmet a kvietok. Slávnostnú chvíľu 

spríjemnilo vystúpenie speváckej skupiny Topľanky. Potom 

nasledovalo posedenie pri sladkom občerstvení a káve, kde 

oslávenci besedovali s primátorom a prednostom na tému 

aktuálneho diania v meste.  

Dúfame, ţe táto malá slávnosť bola milou príleţitosťou          

pre jubilantov zaspomínať si, stretnúť sa s rovesníkmi, 

priateľmi a pobudnúť s nimi.  

Text:  M. Osifová, Foto: V. Michalčík 
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Niekedy máme to šťastie, ţe nájdeme sebe blízkych ľudí, 

s ktorými radi trávime svoj voľný čas, spoločne preţívame radosti 
i starosti, zasmejeme sa nad vecami, pre ktoré nestojí za to sa 
trápiť. 

To šťastie je znásobené, ak sa k tomu pridruţí aj príjemný 
priestor, ktorý sa postupne stáva vaším druhým domovom. Pre nás, 
bývalých členov redakčnej rady, sa týmto priestorom stala mestská 
kniţnica. Tu sme spoločne vytvárali mnoţstvo nových čísel 
časopisu, premýšľali nad novými nápadmi. 

Boli to hodiny tvorivej práce, po nej však vţdy nasledovali 
príjemný rozhovor a naše postupné zbliţovanie sa, ktoré prerástlo 
do priateľstva. Tak to bolo na kopci pod kostolom, kde starý dom 
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vytvoril ilúziu domova, do ktorého radi prichádzate, keď je vám 
smutno, ale aj keď máte radosť. 

Trochu sme sa báli, ţe presťahovaním do nových priestorov sa 
toto čaro vytratí, ale čoskoro sme pochopili, ţe sa nebolo treba báť.  
Priestory  totiţ  významne ovplyvňujú ľudia a práve tí ich napĺňajú 
dobrou alebo zlou energiou. A my sme v tých nových priestoroch 
opäť našli Hanku Mitaľovú, domácu pani v novej kniţnici, s jej 
milým úsmevom a ochotou. 

Je vţdy ťaţké lúčiť sa. To vlastne uzatvárame aj istú kapitolu 
vlastného ţivota. Ţivot však prináša aj lúčenia a vtedy premýšľame, 
aké miesto v našom ţivote zastával náš priateľ. Milá Hanka, určite 
si zaslúţiš tú kapitolu ţivota, ktorú nazývame dôchodkom, nám 
však bude veľmi ľúto, ţe uţ nebudeš dušou toho nášho druhého 
domova. Vďaka Ti za Tvoju prácu, ale to iste urobili iní, Tvoji 
nadriadení. 

Ja ale ďakujem za tvoj pokoj a pohodu, milotu a ochotu, vďaka 
ktorej sme do Tvojich priestorov vţdy radi prichádzali. Ţelám Ti 
pevné zdravie a veľa spisovateľských úspechov. 

Alţbeta   Škurlová 

 

 

 

 
Kniţnicu navštívilo 14 tried základnej školy a spojenej školy 

nášho mesta. Čítanie vianočného príbehu, vianočné hádanky, 
maľovanie snehových vločiek a zábava pri vianočnom pexese. 
To všetko prinieslo radosť v detských očkách.  

V Mestskej kniţnici v Giraltovciach sa adventný čas niesol 
v znamení čítania knihy, ktorá opisuje príbeh najväčšieho zázraku 
Vianoc – narodenia Jeţiška. Táto kniha s názvom Príbeh                    
o Vianociach je určená deťom. Okrem krásnych ilustrácií a príbehu 
o Márii a Jozefovi a ich dieťatku obsahuje kniha aj sadu nálepiek, 
postáv, pomocou ktorých sa deti ľahšie vţívajú do príbehu 
a pomáhajú tak dotvárať jednotlivé strany knihy.   

Takéto zaujímavé čítanie sme v predvianočnom čase nemohli 
nechať len tak na polici v kniţnici,  a preto sme si pripravili           
pre ţiakov 1. a 4. ročníka základných škôl nášho mesta záţitkové 
čítanie pod názvom ROZPRÁVKA O VIANOCIACH.   

Takmer kaţdý adventný deň navštívila kniţnicu nejaká trieda. 
Porozprávali sme sa o advente, o čakaní na Vianoce, ktoré je        
pre deti zväčša netrpezlivé. Chlapci a dievčatá nám s nadšením 
povedali o tom, čo by si priali pod vianočným stromčekom a ako 
doma preţívajú vianočné sviatky. Spolu sme si čítali a vytvárali 
vianočný príbeh narodenia Jeţiška. Moţnosť zapojiť sa do skladania 
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príbehu a nalepovania postáv do knihy vyuţil kaţdý. Takýmto 
spôsobom sa deti dozvedeli, aká dlhá cesta viedla k narodeniu 
malého Jeţiška a kde sa malé vianočné dieťa narodilo. A tu sa 
potvrdil aj fakt, ţe v dnešnej konzumnej spoločnosti chápeme 
podstatu Vianoc inak a hlavný dôvod, prečo Vianoce vlastne 
slávime, je na druhom alebo inom mieste. Niektoré naše deti tento 
príbeh počuli prvýkrát, a to aj napriek tomu, ţe Vianoce prvýkrát 
neoslavovali.  

S knihou je spojená aj zábava, v duchu Vianoc sme pokračovali 
ďalej. Hádali sme vianočné hádanky, kaţdú triedu ţiakov čakala 
prázdna snehová vločka a bolo uţ len na ich tvorivosti 
a nápaditosti, ako vločku vyfarbia a vyzdobia. Teraz sa v kniţnici 
nachádza krásna snehová krajina plná rôznych pestrých snehových 
vločiek. Po tejto úlohe na deti čakalo ešte vianočné pexeso. 
Šikovnosť detí bola stopercentná. Obrázky s vianočným 
stromčekom, zvončekom, anjelom aj vianočnou guľou a ďalšie iné 
sa im podarilo nájsť niekedy aj na prvýkrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stretnutie sme ukončili malou prechádzkou po kniţnici, kde sa 

deti zoznámili s knihami, dozvedeli sa ako a ktoré knihy si môţu 
poţičiavať a kedy môţu kniţnicu navštevovať. Nádejní čitatelia 
odchádzali s úsmevom na tvári a prísľubom, ţe sa opäť vrátia. 
A priestor kniţnice nadobudol iný rozmer. Kniţnica oţila detskými 
hlasmi, zvedavými očami a nádejou, ţe deti sa k čítaniu kníh budú 
opäť a neustále vracať.       Michaela Marcinová 
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Na konci decembra pripravili v giraltovskej ZUŠ-ke Vianočný 

koncert. Ţiaci pod vedením svojich pedagógov si popri tom 

vychutnali aj „vianočné trhy“. 

 

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy patrí kaţdoročne 

k najočakávanejším giraltovským podujatiam a kultúrnym vrcholom 

v závere roka. Aj tentoraz potešil a zaujal novou myšlienkou v štýle 

vianočných trhov. „Ten nápad spraviť vianočné trhy sa zrodil 

znenazdajky,“ prezradil o koncerte riaditeľ ZUŠ-ky Peter Zajac. 

Podieľala sa na tom aj jeho manţelka Iveta. „Postavila kompletne 

celý scenár, postarala sa o réţiu. Bol to jej nápad. Zvyčajne to boli 

vţdy jej nápady a ja realizujem, čo ona vymyslí,“ doplnil.  

 

Jeden tím 

V kultúrnom pásme účinkovali ţiaci všetkých odborov, nechýbali 

známe vianočné piesne a koledy v ich podaní. Okrem scénok, 

tanečných, hudobných a speváckych vystúpení majú na programe  

zásluhu členovia orchestra. Záver patril spoločnej piesni, v ktorej sa 

predviedli ţiaci Základnej umeleckej školy v Giraltovciach spolu 

s učiteľmi. Tým potvrdili vzájomnú kolegialitu, tímovosť 

a spolupatričnosť. Súčasťou akadémie bola prehliadka ţiackych 

výrobkov spojená s ich predajom.   

 

Talent v génoch 

Kolektív umeleckej školy si Peter Zajac pochvaľuje, rovnako aj 

svojich ţiakov. Pôsobí v nej 13 stálych a 12 externých učiteľov. 

Navštevuje ju okolo 650 ţiakov, medzi nimi sú viacerí súrodenci. 

Podľa slov riaditeľa pochádzajú väčšinou z muzikantských rodín, 

alebo sú to deti ich bývalých ţiakov. Aj vo vianočnom koncerte sa 

mnohí z nich predviedli. V kaţdom prípade to nerobia z donútenia, 

ale na rozdiel od iných škôl ZUŠ navštevujú tí, ktorí sa niečo nové 

naučiť chcú. A treba uznať, ţe im to ide vynikajúco. Ďakujeme         

za príjemný dojem a skvelý záţitok z koncertu! 
 
V budúcom čísle vám prinesieme rozhovor s riaditeľom ZUŠ-ky 

Petrom Zajacom.                                    

  Martina Cigľárová 
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Príjemné predvianočné popoludnie dvoch generácií 

v priestoroch mestskej kniţnice prinieslo spomienky, teplo 

domova, vianočnú náladu, spojenie a prepojenie skúseností 

s očakávaniami.  
 
Je štvrtok, 18. december 2014. Blíţi sa druhá hodina poobede, 

čoskoro sa začne vianočné posedenie. Do kniţnice sa postupne 

schádzajú staré mamy, starí otcovia, dedkovia, babky spolu          

so svojimi vnúčatami, vnúčatkami, svojimi najmilšími, aby strávili 

príjemné chvíle s tvorbou Milana Rúfusa.  Zaspomínajme si.  
 
Vianoce sa nám čoraz rýchlejšie nahrnuli predo dvere a v nás sa 

prebúdzali nákupná horúčka a zhon za darčekmi. Ale boli Vianoce 

len o darčekoch? Uvedomovali sme si pri Vianociach aj niečo iné? 

Kaţdý z nás mal na to iný pohľad. Moţno si niektorí z Vás -  

a najmä tí najmenší -  predstavili pod slovom Vianoce ozdobený 

stromček, pod ktorým čakajú krásne zabalené darčeky. Ale Vianoce 

sú aj o príjemnej atmosfére s našimi blízkymi a rodinou. Pretoţe 

Vianoce to nie sú len darčeky a samé dobré jedlo. Sú o narodení 

Jeţiška, o viere, o tom, ako sme všetci spolu a radujeme sa 

z neopísateľnej atmosféry, krásnej melódie plnej radostných kolied, 

tepla idúceho z kozuba a sladkého hrnčeka čokolády. Spomeňme si, 

ako sme sa všetci navzájom zhovárali, drţiac v rukách horúce šálky 

a ako celý náš dom vyţaroval zlatú energiu do okolia.  
 
Naši hostia v kniţnici sa započúvali do vianočných veršíkov, 

ktoré nám predniesla Lívia Maliková, ţiačka 3. ročníka Základnej 

školy v Giraltovciach, po nej nás svojím talentom potešil aj Patrik 

Partila, ţiak ZUŠ Giraltovce, ktorý za tónov akordeónu pani učiteľky 

Kataríny Cinovej zaspieval ľudové piesne. Radosť a náladu priniesli 

nováčikovia tanečného odboru ZUŠ v našom meste tancom Snehové 

vločky. Chlapci a dievčatá 3. A triedy  domácej ZŠ si pripravili 

vianočné pásmo spolu s pani učiteľkou Miriam Eliášovou. 

Vianočnou koledou, ktorá odznela, sme sa preniesli k básni 

MILANA RÚFUSA MOJE A TVOJE VIANOCE, ktorá nám  

napovedala o vnímaní atmosféry VIANOC. Kaţdý jeden z nás            

pri spoločne strávených chvíľach Vianoc navonok rovnako preţíval 

radosť, pokoj a lásku. Ale v kaţdom jednom z nás, v našom vnútri 

sa odohrávalo čosi iné. Dieťa cítilo radosť z darčekov, mama a otec 

radosť z pokojnej rodinnej atmosféry a starí rodičia radosť v srdci, 

ţe majú svoje deti a vnúčatá pod jednou strechou.  
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MILAN RÚFUS 

MOJE A TVOJE VIANOCE 
 

Vianoce detí. 

A veľké deti  Vianoc. 

Každému inak pravdivé. 

Každému iné. 

Ja sa už chystám na noc. 

Ty v nekonečnom údive 

Ježiška počúvaš 

a sýtiš sa tou vravou. 

Ja to už neviem. 

Nemám síl. 

Už ho len myslím zasneženou hlavou. 

A prosím, aby odpustil. 

 

Báseň Moje a Tvoje Vianoce je súčasťou zbierky PAMÄTNÍČEK, 

ktorá vznikla na podnet obrázkov básnikovej dcéry Zuzanky. 

Zbierka vyjadruje rozhovor otca s dcérou a - ako hovorí sám básnik 

– dielo PAMÄTNÍČEK je údelom hry aj hrou údelu.  

V básni je viditeľná rozdielnosť preţívania Vianoc deťmi 

a dospelými. Vianoce sú predovšetkým sviatkom detí – narodí sa 

malý Jeţiško, ktorý nosí darčeky pod vianočný stromček, deti 

zázračne detsky veria,  úprimne a čisto preţívajú túto atmosféru. 

A preto na posedení zaznela otázka: „Skúste mi povedať, ako vy 

preţívate Vianoce, čo je na vašich Vianociach také 

netradičné?“   

Odpovede boli rôzne. Zaujímavé na tom bolo to, ţe kaţdý dom, aj 

keď v jednom mestečku, má iné zvyky a obyčaje uţ len pri príprave 

vianočnej štedrej večere. Niekde je to kapustnica, inde „juška“, 

u iných zasa tzv. bobaľky s makom, nasladko, o dom ďalej zase 

s maslom naslano. Čiţe ako sa hovorí, „kaţdá chyţka, iná variška“. 

Pani Majerová nám porozprávala o svojich detských Vianociach: 

„Prišli sme z kostola, zavesili vianočný stromček, ozdobili ho 

jablkami a orieškami zabalenými v pozlátku, mamka nám rozdelila 

cukríky a spolu sme sa všetci tešili.“ 

Ďalšie verše Milana Rúfusa poukazujú na rozdielnosť preţívania 

Vianoc. Milan Rúfus ako otec, dospelý človek plný starostí uţ 

nevládze preţívať sviatky s takým nadšením a naplno ako jeho 

dcérka a jej detská duša. A preto vznikla diskusia, v ktorej nám 

starí rodičia,  porozprávali o svojich detských Vianociach 

a prvom vianočnom darčeku. Deti dobre počúvali, aby mohli 
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prvé darčeky babiek a dedkov nakresliť na papier. A tak vznikli 

milé obrázky rozprávkovej knihy, bábiky, niekto si našiel              

pod vianočným stromčekom sukňu alebo nohavice, ale aj loptu či 

korčule.  

Záver veršov je vyjadrením určitej rezignácie dospelého, ktorý 

vníma Jeţiša vo svojom vnútri, v duši a vo svojich preţitých rokoch 

a prosí ho odpustenie hriechov. Takto sme pristupovali aj my 

k Vianociam s čistým srdcom a novou nádejou vo väčšie dobro nás 

ľudí. V závere nášho stretnutia sme si príjemne posedeli, medzi nás 

zavítali aj zástupkyňa primátora mesta Giraltovce pani Mgr. Slávka 

Vojčeková  a  poslanec Mgr. Ján Čiţek. Starí rodičia sa pri čaji 

a kávičke porozprávali a zaspomínali si na čaro Vianoc minulých, 

ktoré boli akési pokojnejšie, vzácnejšie a dni vianočné mali 

neopísateľnú silu, ktorá v nich rezonovala po celý rok, do ďalších 

Vianoc. Konzumné Vianoce dnešnej doby uţ takéto čaro nemajú.  

Túto skutočnosť zaznamenal aj Milan Rúfus: „Od Dušičiek        

do adventu nie je ďaleko, ţivot a smrť sú prepojený oblúk, ktorý by 

mal ľudí zvnútorňovať, priviesť k tomu, aby premýšľali, čo ţijú, 

prečo ţijú ... Treba tieto sviatky svätiť v sebe, trošičku chrbtom 

k svetu a tvárou k tomuto mýtu ..... 

M. Marcinová  
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Mládeţ Slovenského červeného kríţa v spolupráci 

s Miestnym spolkom SČK zorganizovala začiatkom 

decembra pri Gymnáziu v Giraltovciach tradičnú akciu. 

Sviečkový pochod tiahol ulicami mesta uţ piaty rok. 

Sviečkový pochod začali dobrovoľníci tradične prvého 

decembra tým, ţe sa pred budovou giraltovského Gymnázia 

stretli  o druhej popoludní gymnazisti so študentmi Strednej 

odbornej školy. Pozvanie zúčastniť sa pochodu prijala aj 

riaditeľka územného spolku SČK vo Svidníku Adriana Mikušová, 

ktorá sa poďakovala organizátorom, mládeţi aj zúčastneným 

ľudom za prípravu a realizáciu akcie. Po jej slovách sa z radu 

študentov ujal slova aj člen mládeţe SČK Štefan Pacák. Ten 

ďakoval riaditeľstvu svojej školy, učiteľskému zboru za podporu, 

predsedníčke miestneho spolku Daniele Macákovej za pomoc         

pri zorganizovaní pochodu. Na záver i študentom, najmä svojej 

triede, ktorá prišla v plnom počte. Vo svojom voľnom čase         

na  pár  minút   podporili   túto  prekrásnu  akciu.  Pochodu  sa 
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zúčastnilo okolo sto ľudí, medzi ktorými boli študenti a učitelia 

z dvoch škôl. „Vyjadrujem veľkú spokojnosť a radosť z toho, ţe 

na túto akciu prišlo toľko ľudí,“ povedal. „Táto milá akcia sa v 

našom malom meste uskutočnila uţ po piaty raz. Tento rok bol 

veľmi zaujímavý. Všetci sme si navzájom pripínali červené 

stuţky, ktoré symbolizujú spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi na 

zákernú chorobu AIDS a vírus HIV. Úroveň akcie sa kaţdý rok 

zvyšuje a zlepšuje sa aj organizácia pochodu. Verím, ţe táto 

tradícia bude pokračovať aj v budúcich rokoch.“ Pochod 

slávnostne ukončili pred sochou Matky z dieťaťom, kde zo 

sviečok urobili stuţku symbolizujúcu medzinárodný deň boja 

proti  HIV a AIDS.                           (mc, šp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviečkového pochodu v Giraltovciach sa zúčastnila stovka ľudí 

FOTO: Jabuk Ďuráš 
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lovenská pedagogická 

kniţnica v Bratislave, 

Národné pedagogické 

múzeum a kniţnica J. A. 

Komenského v Prahe uţ  piaty 

rok  usporadúvajú  pri 

príleţitosti Medzinárodného 

mesiaca školských kniţníc 

česko-slovenský projekt pre 

základné školy a osemročné 

gymnáziá  Záloţka do knihy 

spája školy: Moja obľúbená 

kniha, a to s cieľom  nadviazať 

kontakty medzi českými a 

slovenskými základnými 

školami a osemročnými 

gymnáziami. 

Zapojeniu Gymnázia 

v Giraltovciach do projektu 

predchádzal  telefonát zo 

Slovenskej pedagogickej 

kniţnice v Bratislave  

s návrhom  spolupracovať  

s Gymnáziom  Ostrava – 

Hrabůvka.  Návrh sme prijali 

a spolu s terciánmi a kvartánmi 

sme vyrobili zaujímavé, 

nápadité a vkusné záloţky do 

kníh s informáciami 

o prečítaných knihách. Niektorí 

pripísali meno alebo e-mailový 

kontakt, aby sa mohli rozvíjať 

česko-slovenské priateľstvá. 

S českou profesorkou 

Michaelou Böhmovou   sme 

vymysleli pre ţiakov aj 

pokračovanie, teda ďalšiu 

aktivitu s názvom  Povedz mi, 

čo čítaš,  ja ti poviem, kto si. 

Mojich terciánov aktivita zaujala 

a veľmi spontánne sa dali do 

práce.  Jasnú predstavu  mala 

Simona Hlavinková, ktorá 

projekt riadila. Vydávala presné 

pokyny  k práci. Kristína 

Bakaľárová robila zaujímavé 

fotografie, ktoré si ţiaci 

vymysleli, aby  sa vizuálne  čo 

najpresnejšie charakterizovali. 

Martin Vavrek  zostavil príhovor 

pre ostravských kamarátov, 

všetci usilovne písali anotácie 

kníh, ktoré prečítali a Ivan 

Hliboký so Simonou 

Hlavinkovou  z toho mnoţstva 

materiálu vyrábali  veselú 

prezentáciu. Len tak.  A všetko 

vo svojom voľnom čase. Vlastne 

nie len tak, ale preto, aby 

terciáni z Gymnázia 

v Giraltovciach potešili 

ostravských kamarátov. Bol to 

vianočný  darček. 

Potešiť niekoho, to je len 

jeden rozmer aktivity. Ten 

druhý rozmer nepocítime hneď, 

ale je tieţ veľmi dôleţitý.  Naučiť 

ţiakov robiť  veci s nadšením, 

pracovať na sebe,  duševne sa 

rozvíjať, spolupracovať  v tíme, 

vedieť sa prezentovať...  to 

všetko  učím nielen na 

vyučovaní, ale i mimo neho.  

Naša budúcnosť sú duševne 

vyspelé, vzdelané a vytrvalé deti. 

 

PhDr. Blanka Vaľovská 

Gymnázium Giraltovce 

S 
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dvent znamená pre kaţdého z nás výzvu. Pre niektorých 

výzvu na prebudenie, pre niektorých čas odriekania.             

Pre ţiakov v škole čas, ktorý sa spája s jediným, a to 

s čakaním na prázdniny. Prázdniny, ktoré dostali meno Vianočné.  

V prvom týţdni adventného obdobia sme poniektorí nasmerovali 

svoje kroky do mestskej kniţnice. Keďţe sme veľmi zvedaví 

a rozprávanie o novom je pre nás výzvou, nebolo nutné niektorých 

presviedčať o slušnom správaní sa, pretoţe pracovníčka mestskej 

kniţnice p. Marcinová upútala pozornosť všetkých. Jej pútavé 

rozprávanie o tvorbe Márie Rázusovej Martákovej priviedlo nie jedno 

ţiacke ucho k pozornosti. Záverečné testovanie pozornosti v podobe 

kvízových otázok, tajničky a rozihraných písmen presvedčilo nielen 

ju, ale aj nás, učiteľky, ţe kde je vôľa, tam je aj cesta. Advent mohol 

začať, pretoţe aj táto téma bola priblíţená ţiakom. Dozvedeli sa 

o jeho význame, o dôleţitosti zapaľovania sviečok. 

Druhý týţdeň v škole sa začal prípravami na Vianoce. Rozohriali 

nás spoločné rozhovory o tom, ako sa v jednotlivých domácnostiach 

oslavujú najkrajšie sviatky roka. Farebným týţdňom sme sa 

v jednotlivých dňoch premieňali rad radom na „rovnošatových“ 

ţiakov. Malo to svoje čaro   aj opodstatnenie. Ako ináč prinútiť 

ţiaka, aby aj on svojím pričinením pomohol svoju dušičku naplniť 

očakávaním?  

Tretí týţdeň bol Týţdňom zdravých raňajok a očakávanej 

návštevy. Tento rok sme si raňajky pripravovali sami v triedach 

prvého stupňa. Školská jedáleň sa postarala o pečivo a čaj, mlieko  

či kakao. Jednotlivé ingrediencie nám ponúkli rodičia z domu. 

Kaţdý zo ţiakov priniesol 

doma vyrobený dţem, 

med, nátierky 

a vypestovanú zeleninu  

či ovocie. Bolo zaujímavé 

sledovať ţiakov, ako 

spolupracujú                

pri stolovaní. Veď kaţdá  

domácnosť má zauţívané 

tradície a tie vianočné sú 

predsa o niečo 

zaujímavejšie. 

 

A 
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V piatok sme  očakávali malých ţiakov z MŠ. Prišli v dohodnutý 
deň a v dohodnutom čase, ale miesto uvítania sme tohto roku 
zamenili. Športová hala Igora Nováka sa mohla ukázať 
v preoblečenom šate, pretoţe po usadení divákov sme ju vyuţili ako 
miesto, kde sa Perinbaba spolu s Jakubkom a Alţbetkou rozhodli 

zaslať na zem snehovú 
nádheru. Po rozprávke 
sme sa presunuli        
do reality a v škole si 
poprezerali naše 
triedy, v ktorých 
rozvoniavala vianočná 
nálada.           Pri 
lúčení kaţdému v ruke 
pristála vrtuľka, ktorá 
týmto novým školákom 
ukáţe ten správny 
smer ich budúcnosti. 

 
Foto: E. Tchuríková 

 
Posledná sviečka v adventnom venci dohárala veľmi pomaly. 

Dôvodom bolo hneď niekoľko akcií. Najväčšia z nich bola Vianočná 
besiedka. Tá sa uskutočnila 16. decembra vo veľkej sále Domu 
kultúry a po hodinovom vystúpení všetkých ţiakov kaţdému                 
zo zúčastnených rezonovala v hlave jediná myšlienka. Priať kaţdému 
pokoj, lásku a porozumenie v kruhu najbliţších! Ďalšia akcia bola 
súťaţ v prednese povestí Šaliansky Maťko. V troch kategóriách 
súťaţilo spolu 12 ţiakov. Traja, ktorí sa umiestnili na prvých 
miestach, sa ale s povesťou nelúčia. Patrik Kucharík, Timotej Pacák 
a Ivanka Koreňová sa na začiatku nového roka 2015 pokúsia čo 
najlepšie predniesť svoje povesti v obvodnom kole, ktoré sa 
uskutoční v mesiaci január. Drţíme prsty! 

Text: E. Tchuríková 

 

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých 

vecí  ţeláme  vám všetci! 

Veľa úspechov v roku 2015 praje kolektív Súkromnej ZŠ        

v Giraltovciach. 
 

Pozvánka 
Súkromná ZŠ v Giraltovciach vás pozýva na Týţdeň 

otvorených dverí, ktorý sa uskutoční  do 14. 1. 2015 

v priestoroch SZŠ  v čase od 8.00  do 16.30 hod. 

Kolektív SZŠ 
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„Vítame ťa, boţie dieťa, 

z duší našich úprimných. 

Tebe srdcia naše svietia, 

zohrej sa ty, pane, v nich. 

Vojdi k nám, do našich 

domov, zboţných spevov 

počuj hlas. Nech vo svetle 

krásnych stromov ty sám si 

uprostred nás.“  

Vianočný čas, čas, ktorý 

milujú nielen deti, ale aj my 

dospelí. Všetci sa tešíme na tie 

nezabudnuteľné chvíle so 

svojimi rodinami. 

Vychutnávame si to, ţe sme 

spolu, pochutnávame si             

na dobrom jedle, tešíme sa 

z vianočných darčekov. Viac ako 

inokedy sa zastavíme 

a nezabúdame na pravý význam 

Vianoc, ţe sa narodil Jeţiš           

pre všetkých nás. 

V stredu 17. 12. 2014 sme 

sa mohli aj my, rodičia,  

stretnúť, trochu si oddýchnuť 

od beţných povinností 

a vychutnať si vianočnú 

pohodu. Vianočná besiedka, 

ktorú si pre nás pripravila 

triedna učiteľka 3. A  Mgr. M. 

Eliašová sa niesla v príjemnom 

prostredí vynovenej mestskej 

kniţnice. Deti sa predstavili 

rôznymi básňami, piesňami, 

tancom a pásmom Poďme 

k jasličkám, kde vítali 

narodeného Jeţiška. My rodičia 

sme sa zas od pani knihovníčky 

dozvedeli niečo o tvorbe Milana 

Rúfusa a tieţ o jeho básni Moje 

a Tvoje Vianoce. Domov sme 

odchádzali potešení a naplnení 

radosťou a vianočnou pohodou.  

 

Mgr. Marcela Tomková 

za rodičov žiakov 3.A 
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Giraltovský súbor Topľan je v programe RTVS opäť jednotka. 

Zopakoval tak svoju pozíciu spred siedmich rokov.  

Cyklická relácia najlepších tanečných, speváckych a 

zvykoslovných programových čísel z repertoáru slovenských 

folklórnych skupín a súborov verejnoprávnej televízie Kapura 

prebieha prostredníctvom hlasovania v hitparáde. Len čo pred 

Vianocami nasadili v programe videoklip s názvom Šariš                  

z repertoáru nášho domáceho súboru Topľan, okamţite s ním 

dosiahli úspech. Jeho vedúci Pavol Švač nám prezradil, ţe klip 

natáčali v Hanušovciach nad Topľou. Úspech súboru ho teší. „Keď 

som uvaţoval nad názvom, napadol mi Šariš. Je to termperamentný 

a rýchly tanec. Klip sme točili od rána do večera v podniku 

U Hricka, kde sme sa cítili veľmi dobre. Atmosféra bola výborná 

a stále sme šli na plno. Preto sme sa museli do kamery neustále 

usmievať a byť v strehu,“ povedal nám. Uznal, ţe klip aţ príliš 

zostrihali, no výsledok je napriek tomu dobrý. „Dopadlo to veľmi 

dobre, sme milo prekvapení z prvenstva. Ešte dvakrát má byť klip 

v súťaţných kolách.“ Dokopy v ňom účinkuje asi tridsať ľudí - deväť 

tanečných párov, okolo osem hudobníkov a ďalší. Tance snímali         

zo všetkých strán. 
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Jednotky patria k najlepším 

Nakrúcanie bolo podľa neho náročné, ale nie natoľko, ako v roku 

2007. Vtedy v relácii hviezdili prvýkrát a trikrát po sebe získali prvé 

miesto. „Bolo to ťaţšie, pretoţe sme natáčali vonku. Tentoraz sme 

boli vo vnútri s osemčlenným televíznym štábom. Vyslúţili sme si   

od nich pochvalu, ţe patríme kvalitatívne k najlepším súborom, 

s ktorými nahrávali klip,“ dozvedeli sme sa od Pavla Švača. Letnú 

sezónu mali opäť vydarenú, vystupovali na mnohých miestach. „Aj 

tento rok bol pre nás úspešný. Veľmi sa nám páčilo napríklad 

v Turecku. Nechcem to zakríknuť, no budúci rok by sme chceli ísť 

do Číny,“ načrtol najbliţšie plány.      Martina Cigľárová 

 

 

 

 
Stojíme na prahu nového roku. Pri súčasnom počasí je stále 

menej isté, či bude sneh v novembri  alebo trebárs v apríli, čo 
nám veľmi komplikuje naše záhradkárske úsilie a niekedy si 
môţeme pripadať ako Maruška, ktorú macocha poslala 
uprostred zimy po jahody.  

- Prikrmujeme uţitočné vtáctvo, ktoré okrem iného plní 
v záhradke funkciu regulátora hmyzu. 

- Odstraňujeme starú kôru, machy a lišajníky na stromoch. 
- V teplejších dňoch odoberáme vrúble zo zdravých stromov. 
- Aj keď  je vonku chladno, môţeme vytvoriť za oknom malý 

zeleninový kútik s cibuľkou, petrţlenom. 
- Pre deti je fascinujúce pestovanie ţeruchy. Vysievame ju         

na kúsok vaty a uţ na druhý deň vyklíči. O pár dní potom mladé 
rastlinky zberáme priamo na chlieb.  

- Vysievame papriku, prípadne rajčiaky, karfiol, kaleráb, šalát 
alebo reďkovky ako Primara F1, rajčiak Parto, šalát Bremex. 

Pre úspešne zvládnutie rýchlenej zeleniny musíme rastlinám 
zaistiť vynikajúce podmienky, kvalitný substrát a dostatočnú 
priebeţnú výţivu. Nezabudneme na pravidelnú kontrolu chorôb 
a škodcov. Mnohí pestovatelia zeleniny sa iste stretli 
s problémom nadmerného obsahu dusičnanov v konzumnej 
časti. Kaţdý správny záhradkár iste bude chcieť, aby mu 
vyrástla zelenina zdravá a bezpečná. Zo zeleniny hromadí 
mangold, špenát, reďkovka, kaleráb, mrkva, zeler, petrţlen 
a šalát.  

Čím skôr zeleninu rýchlime, tým je na hromadenie 
náchylnejšia. Pomôţeme si jednoduchým spôsobom. Posunieme 
pestovanie náchylnej zeleniny do jarných mesiacov. 

Ľubomír Krupa 
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Karin Capová 

Nikolas Michňák   

Tatiana Šiváková       

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie vášho dieťatka 

prinesie do vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

85 rokov Alţbeta Frištiková 60 rokov Jozef Kovalčík  

     

80 rokov Mária Handzušová  55 rokov Vladimír Maďorán 

                                           Stanislav Katuščák 

75 rokov Alţbeta Majerová    

                             50 rokov Jozef Vaňko 

70 rokov Anna Kristiňaková               Jozef Breja   

                                           Juraj Mitaľ 

65 rokov Anna Ciganová       Mária Germeková  

               Jozef Čajka                   Mária Eliašová 

              Mária Palušová 

               Pavol Švač 

           Ján Kmec  

    

 

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.  

 

 

NAVŢDY NÁS OPUSTILI: 

 

Meno             Rok narodenia        Dátum úmrtia 

Ján Karahuta      1940           02.12.2014 

Ján Lipinský         1930                 25.12.2014 

 

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň, aj tá kalendárna, je uţ za nami. Vo futbalovom 
prostredí je to neklamný znak začiatku obdobia ideálneho        

na podrobné hodnotenie a bilancovanie toho, čo sa                    
na trávnikoch najvyššej regionálnej súťaţe doposiaľ odohralo.  

Ako sa uţ po minulé roky stalo viac menej tradíciou, aj tentoraz 
prinášame detailnú analýzu toho najlepšieho, čo v súčasnosti behá     

po regionálnych trávnikoch. Kým v predchádzajúcich dvoch 
sezónach bola predmetom nášho záujmu IV. liga, tentoraz sa 

situácia čiastočne zmenila a po reorganizácii futbalových súťaţi, ku 
ktorej došlo v letnej prestávke, sme sa zamerali na III. ligu Východ. 

Ide o vítaný servis pre fanúšikov giraltovského futbalu, ktorým sa 
vďaka nemu zobrazia ako na dlani všetky štatistické a faktografické 

údaje nielen o vlastnom tíme, ale aj o jeho súperoch. Podrobný 
materiál mapuje postavenie tímov v celkovej a čiastkových 

tabuľkách, definuje interné tabuľky strelcov, kartových hriešnikov, 
divácky záujem, vývoj umiestnenia, chronologický sled zápasov a 

výsledkov jesennej časti, ako aj podrobnú minutáţ všetkých hráčov, 
ktorí do zápasového diania zasiahli čo i len na skok.  

Zápasy: 
Nový ročník odštartoval v piatok 1. augusta. V prvom zápase 

sezóny zdolal Stropkov na domácej pôde Vyšné Opátske 2:1. 
Vrátane tohto stretnutia obsahovala celková porcia 16 odohratých 

kôl dohromady 128 zápasov. Nielen párny počet odohraných 
zápasov, ale najmä zhodný počet stretnutí doma aj u súperov 

mailto:maria.osifova@giraltovce.sk
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(kaţdý tím absolvoval 8 zápasov doma a rovnaký počet vonku) 
umoţnil vygenerovať databázy s pomerne slušnou formou 

porovnateľnosti. 
Z celkového počtu vyhrali domáce tímy  76 duelov (59,3 %), 

hosťujúce celky boli úspešnejšie v 34 prípadoch (26,6 %).                   
Ku kozmetickej zmene týchto štatistík prispela kontumácia zápasu          

10. kola Vranov nad Topľou – Haniska 0:3 (zápas sa pôvodne                 
na ihrisku skončil víťazstvom domácich 2:0). Celková bilancia 

domáci – hostia tak vyzerá nasledovne (za celkovým počtom 
odohraných zápasov nasleduje počet víťazstiev domácich celkov, 

remízy, výhry hostí, skóre a body): 
128 / 76  / 18  / 34  / 214:128  / 246:120 

Tabuľky: 
Najdôleţitejšia z nich je celková tabuľka jesennej časti. V nej si 

najlepšie počínala prešovská juniorka, ktorej sa v 16 zápasoch 
podarilo získať 32 bodov. O dva menej šli na konto Sniny, o štyri 

Stropkova a Lipian. Najmenej dôvodov na radosť mali v Sabinove, 
ktorý bude zimovať posledný so ziskom 10 bodov. O dva body viac 

získalo michalovské béčko, o osem Bardejovská Nová Ves. 
Najdominantnejší celok v domácom prostredí bol Stropkov, 

ktorý pred vlastnými fanúšikmi nestratil ani bod (24). Nasledujú 
Spišská Nová Ves a Lipany so ziskom 21 bodov. Najhoršiu bilanciu 

mali Michalovce B s 5 bodmi, Sabinov s 8 a Plavnica s 11 bodmi. 
U súperov si najlepšie počínal Prešov jun., ktorý „nazbíjal“ 16 

bodov, 12-bodovým „lupom“ sa môţu pochváliť hráči Futury 
Humenné a Giraltoviec. Len 2 body získali Sabinovčania, ktorí 

spolu s Bardejovskou Novou Vsou ako jediné dva tímy vonku ani 
raz nevyhrali. Tím z Horného Šariša získal 3 body, rovnako tak 

Vranov nad Topľou. 

Góly: 

V celkovej porcii 128 zápasov padlo dohromady 342 gólov              
(v tomto počte je uţ zarátaná aj spomínaná kontumácia), čo 

znamená priemer 2,67 gólu na zápas. Na góly najbohatšie bolo 15. 
kolo, v ktorom padlo 31 gólov, najväčšie strelecké suchoty 

predstavovalo        2. kolo, ktoré prinieslo len 14 presných zásahov. 
Absolútne najviac gólov (8) padlo v zápase 14. kola Stropkov – 

Michalovce B 6:2 a 15. kola Michalovce B – Haniska 5:3. Bez gólov 
sa súperi rozišli v 10 prípadoch. 

Pomyselná koruna kráľa strelcov sa zatiaľ vyníma na hlave 
kanoniera Hanisky Pekára, ktorý zaznamenal 12 presných 

zásahov. Za jeho najväčších prenasledovateľov ustanovila jesenná 
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časť Bandţucha z Vyšného Opátskeho a Drobňáka z Lipian, tí 
presne trafili 9-krát. 

Okrem individuálneho prvenstva vládne Haniska gólovým 
štatistikám aj ako kolektív, k 31 presným trefám treba prirátať aj 3 

góly od zeleného stola, ktoré v sumáre dávajú cifru 34. Druhý 
najproduktívnejší útok má Stropkov (30 gólov), tretí Prešov jun. 

(26). Najmenej euforických pocitov po strelení gólu zaţili futbalisti 
Giraltoviec (12), Sabinova a Vranova nad Topľou (15 - keďţe 

Vranovčanom boli dva góly odrátané). 
Strieľanie gólov ešte nemusí byť rozhodujúce, dôleţité je mať aj 

pozornú defenzívu. Najmenej gólov v jesennej časti (10) inkasovali 
gólmani Prešova jun. Vytiahol sa aj lipiansky Bartoš (14 

inkasovaných gólov) a giraltovskí Štefánik s Lukáčom (15). Naopak, 
najčastejšie ťahali loptu zo siete gólmani posledných troch celkov 

tabuľky – Sabinov inkasoval 27 (rovnako aj Veľké Revištia), 
Bardejovská Nová Ves 29 a Michalovce B 33 gólov. 

Okrem klasických gólov sa občas pritrafia aj situácie, keď hráči 
namieria do nesprávnej siete. Z celkového počtu 342 gólov boli 

tentoraz len 3 vlastné – figurovali pri nich mená stropkovského 
Jurča, spišskonovoveského Sedláčka a Hrubovčáka z Hanisky. 

Karty: 
Neodmysliteľnou súčasťou hry zvanej futbal sú aj kartové 

napomínania, prostriedky ktoré slúţia arbitrom na ochranu čistoty 
hry. V 128 jesenných zápasoch bolo udelených 446 ţltých (priemer 

3,48 na zápas) a 16 červených kariet. Najmenej ţltých kariet 
inkasovali hráči Michaloviec B (16), Veľkých Revíšť a Spišskej Novej 

Vsi (po 21). Dohrávať v oslabení z dôvodu kartového trestu 
nemuselo v priebehu jesennej časti šesť tímov – Michalovce B, Veľké 

Revištia, Vyšné Opátske, Vranov nad Topľou, Haniska a Lipany. Na 
druhom konci pomyselného rebríčka sú futbalisti Sabinova, ktorým 

patrí nelichotivý primát v počte ţltých (42) aj červených kariet (4). 
V hodnotení fair play, kde kaţdá inkasovaná ţltá karta 

znamenala jeden a červená dva trestné body, sa víťazom 
a najdisciplinovanejším tímom jesennej časti  stala rezerva 

Michaloviec (16 trestných bodov) pred Veľkými Revištiami (21) 
a Spišskou Novou Vsou (23). Na opačnom póle skončil Sabinov (50), 

na chvoste sa ocitli aj Snina (38) a Stropkov (36). 

Pokutové kopy: 

Za prehrešky v pokutových územiach bolo v jesennej časti 
nariadených dokopy 30 penált. Strelci sa radovali v 21 prípadoch, 

v zvyšných deviatich vyšli zo vzájomných mikrosúbojov víťazne 
brankári. Najviac príleţitostí na skórovanie z bieleho bodu dostali 
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hráči Giraltoviec (4, premenili 2), ani jednu takúto moţnosť 
nedostali tímy Vranova nad Topľou a Spišskej Novej Vsi. Zoči voči 

exekútorom tejto najvýhodnejšej štandardky sa najčastejšie dívali 
ochrancovia svätýň Veľkých Revíšť (6 penált, 5 gólov) a Stropkova (5 

penált, 4 góly). Vranovčania a Spišiaci nemuseli čeliť ani pokutovým 
kopom súpera, spolu s nimi rovnako tak Bardejovská Nová Ves 

a Vyšné Opátske. 

Diváci: 

Priaznivci najvyššej regionálnej súťaţe si cestu na štadión 
nachádzali v rôznych počtoch. 128 zápasov videlo dohromady 

33 921 divákov, čo predstavuje priemer 265 ľudí na jedno 
stretnutie. Ako uţ bolo naznačené, počty priaznivcov sa líšili 

v závislosti od štadióna. Suverénna jednotka v tomto ohľade bola 
Snina, ktorej domáce zápasy videlo 5 950 fanúšikov, čo predstavuje 

priemer 744 ľudí  jeden zápas. Na hlasivky a počty fanúšikov sa 
mohli spoľahnúť aj v Plavnici (priemer 423 divákov) a vo Vranove 

nad Topľou (330). Najmenej ľudí si počas jesene našlo cestu         
na futbal oboch rezervných tímov – prešovskú juniorku videlo 

v domácom prostredí na vlastné oči v priemere len 101 
a michalovské béčko 151 divákov. Paradoxne vyznieva situácia,                

ţe z hosťujúcich tímov lákal najviac do hľadísk posledný Sabinov 
(priemerne 356 divákov), za ktorým sú v závese Vranov nad Topľou 

(328) a Futura Humenné (323). Najmenej priaznivcov chodilo               
na štadióny, kde hosťujúcim tímom boli Bardejovská Nová Ves 

(200), Vysoké Tatry (206) a Giraltovce (216). Pre objektívnosť ale 
treba dodať, ţe tento posledný ukazovateľ je skôr doplnkový, keďţe 

do veľkej miery závisel od vyţrebovania jednotlivých kôl a od 
prostredí, v ktorých sa tímy na jeseň predstavili.  

Hráči: 
Tesne pred samotným záverom sa dostávame aj k tým, ktorí boli         

pre vznik tejto analýzy, najpovolanejší, a to sú samotní hráči. V 16 
jesenných kolách vybehlo na trávnik, bez ohľadu na to, či 

pravidelne, alebo len v rámci taktického striedania, aţ 359 hráčov 
(36 brankári a 323 hráčov), z čoho vychádza priemer na jedno 

muţstvo niečo vyše 22 hráčov. Tradične najviac sa ich premlelo 
kádrami oboch rezervných tímov, ktoré boli v tomto smere 

extrémnymi prípadmi (za Prešov jun. aj Michalovce B nastúpilo 
zhodne po 36 hráčov). S najuţšími kádrami si vystačili v Stropkove, 

Vysokých Tatrách a Lipanoch, kde tréneri nasadili do hry len 18 
hráčov. 

V amatérskych podmienkach nie je jednoduché nastúpiť             
na všetky stretnutia, fluktuácia hráčov je počas rozbehnutej sezóny 
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pomerne veľká. Do elitnej spoločnosti, ktorá zaknihovala 
kompletnú 1440-minútovú porciu 16-zápasovej jesennej časti sa 

zaradilo celkovo 16 hráčov, z toho 3 brankári - Bartoš (Lipany), 
Fedor (Haniska), Tököly (Spišská Nová Ves) a 13 hráčov do poľa - 

Lukáč, Hišem (obaja Snina), Pet. Šulák, Mihok (obaja Futura 
Humenné), Dargaj, Paulovčák (obaja Veľké Revištia), Pončák 

(Lipany), Kolbas (Haniska), Sedláček (Spišská Nová Ves), Tomko 
(Giraltovce), Pitoňák (Vysoké Tatry), Fröhlich (Plavnica), Jaš 

(Bardejovská Nová Ves). Len dve minúty chýbali k naplneniu plnej 
kvóty Verešpejovi (Plavnica), sedem Dolutovskému (Stropkov)              

i Koscelníkovi (Veľké Revištia), osem Beckovi (Haniska) a desať 
Kerestešovi (Prešov jun.) i Pekárovi (Haniska). 

Tréneri: 
Na tejto úrovni nie je vţdy jednoduché jednoznačne identifikovať 

šéfa lavičky, preto sme vychádzali z oficiálnych zápisov 
o stretnutiach. Napriek tomu bolo jasné, ţe v niektorých prípadoch 

koučujú tímy oficiálne asistenti trénerov (Solotruk v Plavnici či od 
10. kola Andraščík v Sabinove). Trénerské stoličky boli v jesennej 

časti vo väčšine prípadov stabilné, aţ v 12 kluboch si vystačili 
s jediným trénerom. Ku klasickej trénerskej rošáde došlo prakticky 

len v Bardejovskej Novej Vsi, kde Fabiána od 5. kola vystriedal 
Ţofaj. V Sabinove počnúc 10. kolom prevzal pozíciu šéfa lavičky 

Andraščík, v tomto prípade však šlo len o dočasnú misiu do konca 
jesene. V Michalovciach odkoučovala zápasy béčka dvojica Kozár – 

Devečka,  v prešovskej juniorke za stabilného Karaffu zaskočil v 8. 
kole Mihalík.   

 Prebrané z web portálu VsFZ 

 

 

 

 

Analýza jesennej časti účastníkov III. ligy Východ 

Postavenie v tabuľke: 

Celkovo:  8.   16   8  1  7  12:15  25   

Doma:  13.    8          4      1  3       8:7        13 

Vonku:   3.         8          4    0    4    4:8      12 
  
Plus/mínus: 

+1 (6. - 9. miesto) 
  
Góly (12): 

5 – Verčimák 

2 – Čabala, Vojta 
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1 – Digoň, Pankuch, Tomko 
  
Karty (31 + 2): 

Ţlté karty (31): 

6 – Fiľakovský 

4 – Digoň, Verčimák 

3 – Cauner, Čabala, Roba, Vojta 

2 – Kuriplach 

1 – Čurlík, Kaţimír, Kočiš 

Červené karty (2): 

1 – Čurlík, Kaţimír 
  
Fair  play (ţltá karta 1 bod, červená karta 2 body): 

13. miesto – 35 bodov 
 
Pokutové kopy: 

Pre (4 nariadené / 2 premenené): 

premenili – Čabala (Stropkov, d), Vojta (Futura Humenné, v) 

nepremenili – Čabala, Vojta (obaja Prešov jun., d) 

Proti (1 nariadený / 1 premenený): 

premenil – Drobňák (Lipany, v) 

* d – doma, v - vonku 
  
Diváci: 

Doma: 

Celkovo: 1 470, priemer 184 (12. miesto) 

Vonku: 

Celkovo: 1 730, priemer 216 (14. miesto) 
  
Všimli sme si: 

 Pomaly aţ neuveriteľne vyznieva bodová bilancia 

Giraltovčanov vzhľadom na ich celkové skóre - dvanásť strelených 

gólov im totiţto stačilo na zisk 25 bodov. Hoci na súperových 

ihriskách rozvlnili siete súperov dokonca len štyrikrát, zaznamenali 

vďaka nim rovnaký počet víťazstiev, čo je priam aţ unikát! 

 Aţ polovica (osem) zápasov tohto celku sa skončila 

výsledkom 1:0. Šesťkrát priniesol tento rezultát plný bodový zisk 

hráčom Slovana, dvakrát ich súperom. 

 Najmenší absolútny počet gólov v giraltovských zápasoch 

(27, nasledujú Lipany s 32 gólmi) indikuje aj málo priepustnú 

defenzívu, tá je s 15 inkasovanými gólmi tretia najlepšia v súťaţi 

 O vyrovnanosti a minimálnych rozdieloch v tabuľke 

najvyššej regionálnej súťaţe sa zverenci ostrieľaného kormidelníka 

Rusnáka presvedčili na vlastnej koţi. Po víťazstve v Michalovciach 
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v zápase 5. kola sa dostali na čelo tabuľky, ale uţ čoskoro, po 

minisérii troch prehier, bolo všetko inak a Giraltovce sa zrazu ocitli 

aţ na desiatej pozícii. Od tohto okamihu sa aţ do záveru jesennej 

časti pohybovali medzi 7. – 9. miestom. 
 

Klubový dotazník:  

Vladimír Rusnák, tréner MFK Slovan Giraltovce 

 Jesenná časť súťaţného ročníka 2014/15 

Hodnotenie vlastného tímu 

„Do súťaţe sme vstupovali s určitými obavami, lebo pracujeme v 

skromných podmienkach. Napriek tomu nám úvod súťaţe vyšiel a z 

piatich zápasov sme získali 12 bodov. Po piatom kole sme boli na 

čele tabuľky, a to sme ešte nešťastne prehrali v Haniske, kde sme 

jediný gól zápasu inkasovali v 87. minúte. Potom prišla slabšia séria 

a z ďalších šiestich zápasov sme získali len 4 body. Hlavnú príčinu 

slabších výkonov vidím vo veľkej absencii v tréningovom procese 

z dôvodu pracovného zaneprázdnenia viacerých hráčov. Od 12. kola 

sme sa opäť vrátili k našej kombinačnej hre, prinieslo to striedavé 

výsledky. Viac sa nám darilo vonku, vyhrali sme vo Vysokých 

Tatrách a v Humennom. O lepšie umiestnenie v tabuľke nás 

pripravila nešťastná prehra v poslednom kole s prešovskou 

juniorkou, pričom ešte za stavu 1:0 pre nás sme zahodili dva 

pokutové kopy. Napokon sme skončili na 8. mieste so ziskom 25 

bodov. V tabuľke pravdy máme jeden plusový bod a skóre 12:15, 

ktoré je pre mňa nepochopiteľné. Naše umiestnenie mohlo byť 

lepšie, ak by sme zvládli niektoré domáce zápasy. Postrácali sme 

v nich aţ jedenásť bodov, na druhej strane vonku sa nám podarilo 

získať dvanásť.“ 

Hodnotenie kvality a úrovne novovzniknutej III. ligy Východ 

„Úroveň III. ligy je dobrá a myslím si, ţe postupne bude ešte 

kvalitnejšia. Je tu veľa mladých hráčov, ktorí môţu rásť po boku 

starších a skúsenejších.“ 

 Zimná príprava 

Plánovaný termín začiatku 

„Zimnú prípravu začíname 14. januára 2015. O 17.00 hod. 

máme otvorenie a následne prvý tréning.“ 

Plány a hlavné ciele 

„Celú zimnú prípravu absolvujeme v domácich podmienkach, 

kde budeme na tento účel vyuţívať terén, posilňovňu a malú umelú 

trávu. Príprava bude celkovo trvať deväť týţdňov, v tomto období 

odohráme osem prípravných zápasov. Čo sa týka konkrétnych 

plánov, štyri týţdne budú zamerané na kondičnú prípravu, jeden  
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bude regeneračný a ďalšie štyri vyplní herno-vylaďovací 

mikrocyklus.“ 

 Odvetná časť súťaţného ročníka 2014/15 

Ciele tímu v jarnej časti 

„V jarnej časti chceme hrať ofenzívnejšie, strieľať viac gólov, 

vylepšiť hernú disciplínu, pokračovať v dobrých výkonoch na 

ihriskách súperov a vyvarovať sa skratových situácií v domácich 

zápasoch, kde sme dvakrát dokázali prehrať zápasy, v ktorých sme 

viedli a stratili ich v priebehu pár minút.“ 

Čoho by ste sa, naopak, nechceli doţiť 

„Domácich prehier a váţnych zranení hráčov (Čurlík ).“ 

 

 

 

  

ýchodoslovenský futbalový zväz pravidelne organizuje 

vyhodnotenie najlepšej jedenástny najvyššej regionálnej 

súťaţe. V tomto roku to uţ bol 17. ročník a slávnostné 

dekorovanie hviezd sa uskutočnilo v košickom hoteli Gloria Palace. 

Pre MFK Slovan Giraltovce bolo veľkou poctou, ţe medzi najlepších 

vybrali odborníci aj JAKUBA VERČIMÁKA, ktorý bol v tejto elitnej 

spoločnosti najmladší. Tento 21- ročný odchovanec Slovana si tento 

úspech zaslúţil za stabilne kvalitné výkony počas celého roka a 

pozornosť verejnosti upútali aj jeho „smrtiace“ góly, ktorými 

zabezpečil pre svoje muţstvo dôleţité body. Bolo to v zápasoch           

v Prešove, Vysokých Tatrách a doma s Vranovom. Jakub Verčimák 

patril medzi opory Slovana a počas svojej kariéry si to skúsil           

v mládeţníckych druţstvách Dubnice a Michaloviec. V súvislosti        

s anketou poskytol svoje vyjadrenie: „V súťaţi mi chýbali väčšie 

návštevy na jednotlivých zápasoch, ktoré boli vyrovnané, čo 

charakterizuje aj celú súťaţ. Potešilo ma, ţe som dostal dôveru 

trénerov, lebo sám svoje výkony nerád hodnotím. Tento rok nebol        

z mojej strany ideálny, lebo hral som uţ aj lepšie. Ak sa darí 

muţstvu, tak aj mne sa hrá lepšie,  všetko sa totiţ odvíja od toho, čo 

sa deje za mnou. Nedokázali sme si udrţať dlhšie vyrovnanú 

výkonnosť, preto je ťaţké menovať,  s kým sa mi hralo v tíme 

najlepšie. Príchod muţstiev bývalej tretej ligy priniesol oţivenie, no 

niektoré príliš neoslnili."  Jakubovi Verčimákovi k oceneniu 

blahoţeláme a dúfame, ţe mu to v roku 2015 bude sypať ešte lepšie 

a potiahne svoj tím v tabuľke vyššie. 

 Miroslav Deutsch 

 

V 
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CVČ v Giraltovciach zorganizovalo v sobotu 6.12.2014 pre športovcov a 
širokú verejnosť netradičného prvý ročník Mikulášskeho futbalového 
turnaja. 

Turnaja sa zúčastnilo šesť druţstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín. Hralo sa v skupinách systémom kaţdý s kaţdým. V skupine          
A bojovali: Toplianski parobci, Pušovce 1 a Pušovce 2. V skupine         
B štartovali: Fijaš, 112 a Kračúnovce. 

Víťazi skupín hrali o prvé miesto, druhí zo skupín  o 3.  a poslední  
o 5.-6. miesto. Druţstvá pred začatím turnaja prišiel pozdraviť samotný 
Mikuláš, ktorý odovzdal sladkosti a balíčky od organizátora turnaja. 
Hlavným rozhodcom bol Martin Moroz z Kručova. Víťazom prvého 
ročníka sa stalo druţstvo  112, ktoré zvíťazilo vo finálovom zápase 
s druţstvom Pušovce 1. Tretie miesto získalo druţstvo Fijaša, ktoré 
porazilo druţstvo Toplianskych parobkov. 

Celkové poradie: 
1. 112 
2.  Pušovce 1 
3.  Fijaš 
4. Topliansky parobci 
5. Pušovce 2 
6.  Kračúnovce 
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Organizátor tejto akcie verí, ţe  turnaj si získa svojich priaznivcoch 
a v budúcnosti sa  2. ročníka zúčastnia viaceré druţstvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Tomko, CVČ Giraltovce                 Foto: L. Lukáč 

 

 

 

 

 

28.11.2014 sa v SPIDER´s  GYM-e uskutočnila súťaţ, ktorej sa 

mohli zúčastniť študenti do 20 rokov. Túto moţnosť vyuţili 9 

študenti od 13 do 20 rokov. Súťaţilo sa v tlaku na lavičke 

s polovičnou váhou pretekára na maximálny počet opakovaní. Ceny, 

ktoré boli pre kaţdého veľmi lákavé, do tejto súťaţe venovali CVČ 

Giraltovce a SPIDER´s GYM Giraltovce. Najprv sme našich 

pretekárov odváţili, aby sme im na činku vedeli naloţiť tú správnu 

váhu,  potom si vylosovali poradie. Medzi veľkých favoritov na výhru 

patril reprezentant SPIDER´s GYM-u v kulturistike Pavol Vojtek. No 

vyčerpaný z predchádzajúcich tréningových dní zapísal 43 platných 

pokusov. Veľmi prekvapivo sa darilo Jozefovi Juházymu 

z Giraltoviec, ktorý zdvihol svoju polovičku váhy štyridsaťšesťkrát, 

no ani tento pokus nebol ten najúspešnejší. Víťazom sa stal Marcel 

Štefaník z Okrúhleho, pri telesnej hmotnosti 110 kilogramov 

vykonával tlak s váhou 55 kilogramov. Túto váhu sa mu podarilo 

zatlačiť 51-krát a týmto pokusom zaslúţene získal 1. miesto.  
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Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme k úspechom!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky:       Váha na činke     Počet opakovaní 

 

1. Marcel Štefaník /Okrúhle/      55 kg                  51  

2. Jozef Juhazy /Giraltovce/      39 kg                  46 

3. Pavol Vojtek /Kuková/       38 kg                 43 

4. Jakub Brehuv /Kochanovce/  49 kg                42  

Šimon Bandţak /Kračúnovce/   32 kg                         42 

5. Emanuel Maťaš /Ţelmanovce/  40 kg               40 

6. Adrián Belák /Kalnište/    31 kg                         37 

7. Jakub Pavluv /Stročín/    38 kg                        32 

8. Jaroslav Vaňko / Giraltovce/  25 kg               15 

 

Zúčastneným srdečne blahoţeláme SPIDER´s GYM & CVČ 

Giraltovce 

Autor: SG 
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