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Kniha, nositeľka slova. 
Mocná ľudstva zbraň.   

Bašta múdrosti. 
Koľko vznešených názvov! 
Koľko slovných vyznaní! 

Pravdou pečatené sú, lebo kniha vzácna je.  
Múdrosť v ruke drţí a po svete ju seje. 
 

V marci kniha sviatok má, priateľka moja od detstva! 
Kedy som ťa, kniha, začala milovať? 
Neviem si spomenúť, ale isto viem,  

ţe uţ veľmi dávno  si začala moje srdce okupovať. 
Kráčame spolu, všetky odpovede ţivota šepká mi. 
Nikdy  nezradí, nikdy nesklame a vţdy verne čaká. 

Kniha - druţka ţivota  - moje dni vypĺňa.  
Aj sa rozprávame, keď zloţité otázky riešime. 
Aj sa smejeme! 

Niekedy plačeme, lebo všetko v knihách je. 
Celý ţivot človeka! 
 Kaţdý jeden deň, kaţdá minúta aj kaţdá myšlienka. 

Všetko múdri otcovia pravdy do kníh vloţili,  
vzácne listy ţivota nám napísali.  
A ty, človek, rozhodni sa, či učiť sa chceš v ich škole ţivota. 

 
Kniha - celý ţivot ju v ruke drţím a opatrne listujem, 
viem, ţe vzácna je, tak ju opatrujem. 

Knihy, moje kamarátky: tiché, múdre,  
vţdy pripravené radu dať. 
Učím sa z nich aj dnes, 

keď ţivot  sa uţ prestal ponáhľať. 
Opäť  v ruke knihu mám, 
tú najmúdrejšiu knihu ţivota - Kniha kníh  volá sa. 
 

                                                           Anna  Mitaľová 
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Tento svoj príspevok začnem pre mnohých moţno tvrdým 

slovenským príslovím Marec, poberaj sa starec. Príchod jari       

a prvé teplé slnečné dni v marci neprinášajú len úsmev na 

tvári, ale aj pre mnohých vekom starších zdravotné problémy. 

Prišli na to uţ naši predkovia, ktorí vravievali: Marec, poberaj 

sa starec. Dlhodobým pozorovaním a skúsenosťou totiţ zistili, ţe 

prvé jarné dni sú pre starších ľudí záťaţou. A práve preto som sa 

rozhodol v tomto príspevku poukázať na úctu k starším. 

Ţivot je Boţí dar a dlhý ţivot a Boţie poţehnanie sa sľubujú 

tomu, kto si uctí svojich rodičov. „Cti svojho otca a svoju matku, 

aby si dlho ţil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“(Ex 20,12) a „Kto 

si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromaţďoval poklady. Kto 

si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vţdy vyslyšaný, keď sa 

bude modliť. „(Sir 3,5-6). Lebo rodičia sú pre nás v istom zmysle 

zástupcovia Pána, čo nám dali ţivot, čo nás uviedli do ľudského 

bytia. Veď po Bohu sú oni naši  dobrodincovia.  

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pruţný krok. Človek je 

krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások             

a bielych vlasov, podľa slov, keď sa ponára v hovore s deťmi do 

rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 

majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť. 

Pápeţ Ján Pavol I (†1978) ešte ako benátsky biskup zašiel 

niekedy do sociálnych domovov. Raz navštívil staršiu chorú pani 

a pýtal sa na opateru, stravu a kúrenie. Tá odpovedala, ţe je to 

dobré. „Teda ste spokojná?“  pýtal sa jej ďalej. „Nie,“  odpovedala 

a rozplakala sa. „Môj syn a nevesta ma nikdy nenavštívia. Rada by 

som videla vnukov.“  „Nestačia  jedlo a teplo,“  dodal uţ ako pápeţ 

pri spomienke na túto udalosť pri svojej prvej všeobecnej audiencii 

6. septembra 1978. „Jestvuje aj srdce, treba myslieť aj na srdce 

našich starých.“ 

Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú 

vzácni. Vzácni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu               

a vďačnosť, pretoţe nám ešte vţdy majú čo dať. Človek sa učí po 

celý ţivot a  najlepší učitelia  sú jeho najbliţší. Rodina.  Rodičia či 

starí rodičia. Úcta a vďačnosť k starším ľuďom by mali byť 

predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho ţivota, mali by byť 

spontánne a nenásilné. Starší ľudia si ich zaslúţia, pretoţe vekom 

nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám mladším. Nemali 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

3 

 

by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, 

zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku  – bez rozdielu veku. 

Láska a úcta k starším ľuďom sú vysoko cenené a dôleţité,  sú 

dokonca prirodzený zákon, ktorý poznajú všetky národy. 

Aj terajší pápeţ František túto pravdu pripomenul pri svojej rannej 

homílii, ktorú slávil v Dome sv. Marty 19.novembra 2013, keď 

zdôraznil, ţe národ, ktorý „nerešpektuje starých rodičov“, je            

bez pamäti, a teda bez budúcnosti. A dodal: „Ţijeme v dobe, keď sa 

so staršími neráta. Je nepekné to povedať, ale sú odsúvaní, nie?  

Staroba je skutočne veľakrát aj trochu škaredá, všakţe?  Pre cho-

roby a všetko, čo so sebou prináša, ale múdrosť, ktorú majú naši 

starí rodičia je dedičstvo, ktoré musíme prijať. A národ, ktorý sa ne-

stará o starých rodičov, národ, ktorý nerešpektuje starcov a sta-

renky, nemá budúcnosť, pretoţe nemá pamäť, stratil pamäť.“ 

  Modlime sa za našich dedkov a babičky, za našich starkých.  

Majme pochopenie  pre  ich neistú chôdzu, trasľavé ruky, zoslab-

nuté  zmysly.  Nezabúdajme na nich, váţme si ich a budeme 

poţehnaní.                                                         Štefan Pacák 

 

 

 

 

 

 

 

Mestská polícia /MsP/  plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona 

SNR č. 564/91 Zb. o Obecnej polícii v znení neskorších noviel, kde 

sú presne a jasne definované jej úlohy a oprávnenia, úlohy uloţené 

primátorom mesta, ako aj úlohy vyplývajúce zo zasadnutia 

mestského zastupiteľstva.    

Celkový počet  protokolárne evidovaných  udalostí, ktoré nastali 

počas výkonu sluţby  v hodnotenom období,  je 446. Udalosti 

evidujeme na základe vlastného zistenia príslušníkov MsP počas  

výkonu pochôdzkovej a hliadkovej sluţby,  ako i na základe 

podnetov občanov, zamestnancov mesta a iných.  

Okrem riešenia priestupku vo forme uloţenia blokovej pokuty   

na mieste je moţné priestupky riešiť formou uloţenia blokovej 

pokuty nezaplatenej na mieste /šekom/, dohovorením, postúpením 

oprávneným orgánom na ďalšie konanie, odovzdaním na  riešenie 

inému orgánu. Ak počas vyšetrovania bolo zistené, ţe vo veci nejde 

o priestupok,  vec sa odloţí a ak nie je známa osoba páchateľa,  vec  

sa uloţí. 
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Samotný výkon sluţby bol orientovaný  na preventívno – výchov-

né pôsobenie, predchádzanie, zamedzovanie a odhaľovanie 

trestných činov, priestupkov a inej protiprávnej činnosti  a postup-

né zniţovanie priestupkovosti a kriminality na území mesta.  

 

 

 

 

 

V súčasnej dobe kamerový systém obsluhujú dvaja 

operátori na pracovisku chránenej dielne. Ich činnosť riadi 

náčelník MsP. Nie sú v stave MsP, ide o pracovníkov mesta, 

zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR. Mesto monitoruje 7 

kamier 24 hodín denne.  Počas  kalendárneho  roku  2014 

operátori mestského kamerového systému zaznamenali 

prostredníctvom kamier celkovo  111  udalostí. Vo väčšine 

uvedených prípadov išlo o porušenie zákona na úseku 

dopravy. Zvyšok  tvorili prípady narušenia verejného poriadku 

neprispôsobivými občanmi, porušenie verejného poriadku 

mladistvými a maloletými osobami. MsKS je vyuţívaný nielen 

na represiu, ale hlavne na prevenciu. Uţ len samotné 

zverejnenie informácie o skutočnosti, ţe mesto je pod stálym 

dohľadom kamier, odrádza potenciálnych páchateľov od reali-

zácie rôznych protispoločenských konaní.   

Sluţbukonajúcemu príslušníkovi MsP počas roku 2014 

operátori MsKS oznámili 28x rôzne narušenie verejného 

poriadku počas jeho výkonu hliadkovej sluţby: 

 

 pitie alkoholu na verejnom priestranstve 

 poškodzovanie majetku mesta a iné 

 verejné pohoršenie 

 vylepovanie plagátov 

 znečistenie verejného priestranstva 

 

Obrazový záznam v šiestich  prípadoch pouţil policajný 

zbor pri plnení ich  základných úloh (objasňovanie trestných 

činov a priestupkov). Takýto záznam je poskytovaný pre po-

treby Policajného zboru SR na základe písomnej ţiadosti 

s uvedením zákonnému dôvodu. 
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OSTATNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE POČAS ROKU 2014 

 

- asistencia pre OO PZ ...................................................................... 8 

- asistencia pri výbere  finančnej  hotovosti z banky ........................ 36 

- asistencia pri vyplácaní sociálnych dávok v hmotnej núdzi ........... 36 

- asistencia pri spoločenských a kultúrnych akciách  ..................     21 

- besedy na tému návykové látky a závislosti  ....................  4x164  

žiakov  

- dohľad  CP prechod pre chodcov,  začiatok šk. roka ................     37 

- dohľad VP ...................................................................................   25 

- kontrola  osôb .............................................................................   35 

- kontrola 219 /1996 -  alkohol  .....................................................      8 

- kontrola objektov  .......................................................................... 17 

- kontrola VZN ............................................................................      11 

- nález podnapitej osoby ...............................................................     3 

- nález veci ..................................................................................     16 

- odvoz podnapitej osoby pre vlastnú bezpečnosť........................     2 

- oznámenia KS ...............................................................................  20 

- oznámenia od občanov ................................................................  95 

- oznámenie o strate veci  ................................................................  8 

- poskytnutie záznamu z kamerového systému pre potreby PZ .......  6 

- požiar -  asistencia s HaZZ............................................................... 7 

- prejednávanie priestupkov z OO PZ  /rieši mesto/ .........................  5 

- rušenie nočného pokoja  ............................................................... 16 

- služobná cesta   .............................................................................. 4 

- uhynutá zver .................................................................................. 13 

- upozornenie .................................................................................   16 

- vlastná činnosť ...........................................................................   122 

- vrátenia vecí majiteľovi  .................................................................  11 

- výzva na odstránenie nedostatku .................................................. 16 

- zistenie nedostatku počas pochôdzkovej a hliadkovej služby  ....... 38 

- zistenie poškodenia majetku mesta ................................................. 5 

- žiadosť o spoluprácu  ..................................................................... 21 

 

- odchyt  túlavých psov  na území mesta v počte:  20 

vrátenie psa majiteľovi     .........................................................    15 

vybavenie dohovorením na mieste  ...........................................    9 

vybavenie  v blokovom konaní na mieste ..................................... 6 

 

V bezpečnostnej situácii na území mesta sa vykonávajú preventívno–

represívne akcie v súčinnosti  s OO PZ v Giraltovciach,  ktoré  boli 

zamerané na dodržiavanie zák. NR SR č. 219/96 Zb. na ochranu           



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

6 

pred zneužívaním alkoholických nápojov - konzumácia alkoholických 

nápojov mladistvými, záškoláctvo ako aj narušovanie verejného poriadku 

v meste celkovo  osemkrát. Počas kontrol bolo prekontrolovaných 26 osôb, 

bez porušenia zákona. 

Samostatne MsP prekontrolovala reštauračné a pohostinské zariadenia  

celkovo šesťkrát.  V uvedených kontrolách bolo prekontrolovaných 23 

osôb. Spolupráca mestskej polície s Obvodným oddelením PZ 

v Giraltovciach je na veľmi dobrej úrovni.  
 
Doručovanie písomností mestskou políciou  
 
- doručovanie   OS, OU     .................................... 56 

- finančné odd. mesta ......................................  1024 

- mestská knižnica   ...........................................    46 

- mestský úrad  .................................................   360 

- oddelenie kultúry .............................................    90 

- oddelenie správy majetku mesta  .....................   256 

- oddelenie výstavby  ............................................ 95 

- spoločný obecný úrad ......................................  224 
 
Spolu mestská polícia počas hliadkovej a pochôdzkovej činnosti v roku 

2014 doručila 2095 písomností, pozvánok, listov, doporučených zásielok 

do vlastných rúk a pod. 

 

Zabezpečenie kultúrno – spoločenských a športových podujatí 
 

V roku 2014 zabezpečovala MsP verejný poriadok na týchto akciách: 

 

- kladenie vencov k pamätníku, dohľad pri priechode pre chodcov, 

kultúrne leto, hasičské preteky,  hudobné slávnosti, začiatok a koniec 

školského roka, letné predajné a remeselnícke trhy, predvianočné trhy, 

vítanie Mikuláša, Silvester a iné podujatia,  kde MsP zabezpečuje verejný 

poriadok. 

Mestská polícia Giraltovce aj v roku 2014 v plnom rozsahu 

zabezpečovala základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 

564/1991 Zb., pričom priority  tvorili zabezpečenie verejného poriadku 

v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života 

a zdravia.  

Správa o činnosti MsP Giraltovce za rok 2014 na základe zákona č. 

333/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR.č.564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov, bola predložená  Ministerstvu vnútra 

SR, Prezídiu policajného zboru, oddeleniu pre dohľad nad mestskými 

a obecnými políciami v Slovenskej republike. 

Juraj Šima, náčelník MsP Giraltovce 
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 počasie vo februári bolo ukáţkovo zimné? Mráz, kopec snehu 

a slnečné dni pretrvávali aţ do tretej dekády, potom sa pomaly 

začalo otepľovať a sneh sa strácal, čo však nikomu neprekáţalo, 

lebo zima by sa mala pomaly schyľovať k svojmu záveru. 

 v priebehu 24 hodín prejde naším mestom cca 5000 áut? Keď sa 

nad tým zamyslíme, určite je to poriadne vysoké číslo. Nie kaţdý 

šofér dodrţuje povolenú rýchlosť, ktorá je v našom meste  

50km/h. Kontrole pomohli aj merače rýchlosti, ktoré boli 

osadené  v polovici mesiaca. Získali sme ich na základe dotácie 

z MV SR.  

 novootvorený bazár v Dome sluţieb na poschodí ponúka pouţité 

veci pre domácnosť? Ak vám do domácnosti niečo chýba,           

za niţšiu hodnotu si to tam určite zaobstaráte.   

 centrum voľného času pripravilo v hodinovej škôlke pekné 

februárové podujatia? Fašiangové obdobie vyvrcholilo 

karnevalom pre mamičky s deťmi, masky boli úţasné a detičky 

sa pekne zabavili. Valentínske posedenie malo pozitívny ohlas, 

veľké srdiečkové lízanky potešili nielen detičky, ale aj mamičky    

a babičky. Srdiečka s fotomontáţou vyrobené deťmi  s rodičmi     

v hodinovej škôlke boli nádherné, veľmi zaujímavé a nielen 

potešili ale aj prekvapili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: 

Mária Osifová, 

foto archív 

CVČ 
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6. marec 1793 – v Párnici sa narodil Adam Hlovík 
So stopami po Adamovi Hlovíkovi sa moţno v Giraltovciach 

stretnúť na viacerých miestach – v centre mesta sa v parčíku 
nachádza jeho socha, na stene evanjelického kostola je na jeho 

pamiatku osadená pamätná tabuľa, na mestskom cintoríne má 
udrţiavaný náhrobný pomník. Pokojne by po ňom mohla byť 

pomenovaná aj jedna z giraltovských ulíc či námestie. Rodák 
z Oravy sa uţ počas svojich štúdií v Banskej Bystrici zoznámil 

s Jánom Kollárom. Kontakt s ním udrţiaval aj neskôr, keďţe mu 
poslal zozbierané piesne z východného Slovenska do diela Národnie 
zpievanky. Po štúdiu teológie v Debrecíne pôsobil ako evanjelický 
kňaz v obci Olosig (v maďarčine Érolaszi) v dnešnom Rumunsku 

a do roku 1831 v Kladzanoch pri Vranove nad Topľou. Potom uţ 
prichádza do Giraltoviec, kde bude pôsobiť aţ do konca svojho 

ţivota. Hlovík udrţiaval styky aj s mladšou generáciou slovenských 
národovcov, štúrovcami. O svojej činnosti ho napríklad informovali 

študenti bratislavského lýcea zdruţení v tajnom spolku Vzájomnosť. 
Adam Hlovík bol členom národného spolku Tatrín, do Štúrovho Orla 
tatranského, prílohy Slovenských národných novín, prispel 
cestopisom Cesta na Oblík, do Zpěvníka evangelického niekoľkými 

piesňami. Zaoberal sa Homérovým dielom, problémami pedagogiky, 
zapisoval si nielen ľudové piesne, ale aj príslovia. Jeho priateľ Jonáš 

Záborský ho spomína vo viacerých svojich dielach, v jednom z nich 
pod názvom Hlovík medzi vzbúreným ľudom vystupuje ako hlavná 

postava. Adam Hlovík preţil v Giraltovciach dvadsať rokov plných 
aktivity v prospech cirkvi a národa. 

6. marec 1907 – v Giraltovciach sa narodil Adolf Olivér Horvát  
Významný botanik, katolícky kňaz, cisterciánsky mních, 

gymnaziálny a univerzitný učiteľ. Je po ňom pomenovaná rastlina 
z čeľade orchideí. Zomrel v maďarskom meste Zirc (+2006). Viac sa 

o tomto giraltovskom rodákovi dočítate v letnom vydaní 
Spravodajcu. 

7. marec 1986 – v Pittsburghu zomrel Rudolf Dilong 
Pochádzal z Trstenej na Orave (*1905). Bol známym slovenským 

básnikom, predstaviteľom literárnej skupiny katolícka moderna, 
príslušníkom františkánskeho rádu a katolíckym kňazom. 

V Giraltovciach pôsobil krátko počas druhej svetovej vojny ako 
vojenský duchovný. Podrobnejšie sa o ňom dozviete v letnom 

dvojčísle. 
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26. marec 1954 – v Modrom Kameni zomrel Ľudovít Medvecký 
Narodil sa v národne uvedomelej rodine vo Zvolene (*1878), veď 

jedna zo sestier jeho otca bola manţelkou známeho zberateľa 
rozprávok Pavla Dobšinského, ďalšou bola Terézia Vansová, 

spisovateľka, ktorá napísala prvý dievčenský román v slovenčine. 
Ľudovít po absolvovaní štúdia na bratislavskom gymnáziu študoval 

právo v Lipsku a Budapešti, ako advokát pôsobil vo svojom rodnom 
meste. Z podnetu Milana Hodţu a s podporou amerických Slovákov 

sa v roku 1906 rozhodol kandidovať za poslanca Uhorského snemu 
vo volebnom okrese Giraltovce. Voľby vtedy prebiehali tak, ţe všetci 

voliči museli prísť odovzdať hlas svojmu kandidátovi len do miesta 
sídla okresu. Do Giraltoviec tak prichádzali šarišskí sedliaci 

podporiť slovenského kandidáta z viacerých, aj vzdialenejších obcí 
okresu. Uhorské úrady však dali pred mestečkom vytvoriť vojenský 

kordón, čím došlo k vedomej manipulácii výsledku volieb 
v prospech maďarského kandidáta. Medvecký sa v tejto situácii 

vzdal kandidatúry. To však nebolo všetko. V súvislosti 
s giraltovskými udalosťami Jozef Gregor Tajovský o Medveckom 

píše, ţe „bol obháňaný, ohroţovaný na ţivote a konečne súdený“. 
Vypočúvanie uţ ale prebiehalo v Prešove. Na konci prvej svetovej 

vojny sa spolupodieľal na príprave zaloţenia Slovenskej národnej 
rady v Martine, po jej skončení pôsobil ako poslanec Národného 
zhromaţdenia v Prahe a člen bankovej rady Národnej banky 
československej. Bol odborníkom na ekonomickú legislatívu.  

29. marec 1851 – v Giraltovciach zomrel Adam Hlovík 
Mgr. Adrián Eštok 

 

Úvodná časť Hlovíkovho príspevku 

Cesta na Oblík, ktorý Ľudovít Štúr 

uverejnil v prvom číslo Orla tatranského 

v roku 1845. 

 

(Autor fotografie: 

 Adrián Eštok) 

 

 

 

 

 
 

Ľudovít Medvecký, slovenský národohospodár, 

advokát a politik  

(Zdroj: nbs.sk) 
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Fašiangy v Giraltovciach priniesli niekoľko prekvapení. 

Hneď v úvode boli členovia JDS oboznámení so vznikom 

denného stacionára. Súčasťou podujatia bolo uvádzanie  

do ţivota  nového CD SS Topľanky. 

 

Na konci fašiangov,  pred začiatkom pôstneho obdobia, sa 

v giraltovskej sále Domu kultúry uskutočnilo Fašiangové 

posedenie, ktoré bolo spojené s krstom druhého CD  

speváckej skupiny Topľanky. Podujatie zorganizovala 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v 

Giraltovciach v spolupráci s mestským úradom. Zúčastnili sa 

ho členovia JDS, vedenie mesta na čele s primátorom Jánom 

Rubisom a prednostom Pavlom Tchuríkom, predsedníčka 

Okresnej organizácie JDS Bardejov Anna Petričová, ktorá sa 

zároveň angaţuje aj v rámci Prešovského kraja a ďalších. 

Akciu viedla predsedníčka Miestnej organizácie JDS 

Giraltovce Mária Osifová. Hlavnou témou v úvode stretnutia 

bolo zriadenie giraltovského stacionára pre seniorov, ktoré 

prevádzkuje nezisková organizácia Jar ţivota. Zriadili ju 

Zuzana Obrimčáková a Daniela Macáková, ktorým za to patrí 

veľká vďaka.  

 

TRADIČNE DOBRÁ AKCIA 

 

Fašiangy sa aj v tomto roku niesli v skvelej atmosfére a 

dobrej nálade v kruhu príjemných ľudí. Na slávnostných 

stoloch nechýbali prípitok, dobré jedlo a koláče. Súčasťou 

bola dobrá muzika, staralo sa o ňu niekoľko hudobníkov, 

ktorí roztancovali prítomných. Program spestril krst druhého 

albumu skupiny Topľanky, ktorým ho zhudobnili členovia FS 

Topľan. Stálym zabávačom a ich sprievodcom bol opäť skvelý 

hudobník Andrej Majer. Aj v tomto roku však zabavil tanec 

členov, ktorí si vytiahli srdiečka s postavami z filmových a roz-

právkových párov a podľa nich si museli nájsť  svojho  partne- 
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ra. Giraltovskí dôchodcovia sa počas fašiangového posedenia 

zabávali, ako sa patrí a z tvárí im sršalo nadšenie. Opäť 

dokázali, ţe sú aktívni dôchodcovia, čo predvádzali aj na 

parkete do večerných hodín. Preţili krásny večer a príjemné 

chvíle, na ktoré určite nezabudnú a zostanú v ich 

spomienkach. Ţeláme im všetko dobré, hlavne veľa zdravia, 

poţehnania a radosti zo ţivota. Veríme, ţe energia a elán, 

ktoré v nich stále sú, ich budú v ţivote aj naďalej sprevádzať. 

                         Text: M. Cigľarová, foto: M. Osifová 

Ďakujeme sponzorom: Mesto Giraltovce,  Mgr. Ján rubis, Mgr. 

Slávka Vojčeková, Ing. Pavol Paľa – Agrosluţby VK Giraltovce, 

Martin Mikula., Vlado Juha, Mikuláš Maťaš, Anna Vaňková  - 

potraviny, Ondrej Oravec, Ján Foltín. 
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Keď pred časom vyšlo 

prvé CD známej giraltovskej 

speváckej skupiny TOPĽAN-

KY a malo veľmi kladný 

ohlas medzi vďač-nými 

poslucháčmi, dalo sa 

očakávať,  ţe čoskoro vyjde 

ďalšie. Čas tento predpoklad 

naplnil a pred niekoľkými 

dňami krstili druhé CD 
 

- A PONIŽEJ GIRALTOVEC... 

 

Stalo sa tak 17. februára počas fašiangového odpoludnia MO 

Jednoty dôchodcov Slovenska v Giraltovciach.  TOPĽANKY totiţ 

organizačne patria do tejto najväčšej spoločenskej organizácie 

v našom meste. Písať o bohatej osemročnej histórií giraltovských 

speváčok, počas ktorej absolvovali mnoho vystúpení v našom 

regióne a v susednom Poľsku, povaţujeme za zbytočné, pretoţe je 

poslucháčom a divákom známa. 

Okrem prítomných seniorov novému CD mnoho úspechov do ţi-

vota a na ceste medzi poslucháčov zaţelali aj krstní rodičia a tí, 

ktorí sa na jeho vzniku podieľali. V prvom rade to bol hlavný 

a jediný sponzor, ktorý celé CD a jeho výrobu sponzoroval, Ing. 

Pavol Paľa, konateľ firmy Agrosluţby VK Giraltovce. Nové CD (ako 

dlhoročný odborník v poľnohospodárstve) pokrstil obilným zrnom. 

Pouţil pri tom porovnanie, ţe tak, ako je zrno základom telesnej 

potravy, malo by byť nové CD základom duchovnej potravy pre tých, 

ktorí ho budú počúvať. Asistovala mu predsedníčka MO JDS Mária 

Osifová,  organizačná vedúca speváckej skupiny. Pripojil sa aj 

umelecký vedúci speváckej skupiny a harmonikár Ondrej Majer. 

Toto CD nahrali v spolupráci s ĽH Topľan na čele s primášom 

Stanislavom Bakaľarom a  umeleckým vedúcim Mgr. Petrom 

Zajacom v zloţení I. Sotáková, D. Billá, E. Matiová (1. husle), J. 

Oravcová (2. husle), L. Michlíková (akordeón), E. Kočišová (cimbal) 

a D. Kozák (kontrabas). 
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Výber pesničiek a dramaturgiu na CD mal na starosti O. Majer, 

aranţmány P. Zajac, zvukovú réţiu a mastering Matúš Varga 

a technickú realizáciu urobilo nahrávacie štúdio W-art Recording - 

M. Varga. CD nahrali v novembri 2014 v Giraltovciach. 

Pri slávnostnom prípitku poprial zdarný ţivot novému CD aj 

primátor Giraltoviec Mgr. Ján Rubis, ktorý prisľúbil Topľankám 

pomoc aj v budúcnosti. 

Kvetmi boli odmenené i členky skupiny, ktoré prípitkom vyslali 

do ţivota výsledok svojej činnosti.  

A tu TOPĽANKY našim čitateľom predstavujeme: Mária Dţa-

laiová, Helena Feňaková, Margita Gazdičová, Helena Homulková, 

Mária Chanasová, Alena Kmecová, Mária Osifová, Mária Paľová st., 

Mária Paľová ml., Boţena Pantlikašová a Mária Vašková. Zabudnúť 

nesmieme  ani na to, ţe súčasťou speváckej skupiny je aj jej 

umelecký vedúci Ondrej Majer. 

Nuţ, čo zaţelať na záver novému CD – darčeku pre milovníkov 

dobrej ľudovej pesničky? 

Beţ dieťatko beţ, prinášaj radosť a pokoj tým, ktorí ťa budú 

počúvať,  tešiť sa z tvojich skladieb a naplň im ţivot krásnymi 

chvíľami ... ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Paľa pokrstil CD obilným zrnom. 

Text a foto: PhDr. František  D ţ a l a i  
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V rámci plnenia zámerov pri poskytovaní čo najširšej palety 

rôznych sluţieb pre obyvateľov Giraltoviec v sociálnej 

oblasti sa v týchto dňoch otvára denný stacionár pre seniorov. 

Bude slúţiť ako miesto, kde v pracovných dňoch bude 

zabezpečená celodenná starostlivosť pre záujemcov z radov 

našich dôchodcov, ktorí tu budú tráviť čas. Ešte pred official-

nym otvorením tohto zariadenia zorganizovali jeho pracovníci 

deň otvorených dverí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako malú prezentáciu si mohli návštevníci poprezerať priestory 

denného stacionára v areáli centra voľného času. Deň otvorených 

dverí zorganizovali pracovníci denného stacionára v pondelok 23. 

februára tohto roku. Malým pohostením a kávou či čajom  privítali 

záujemcov pracovníčky tohto zariadenia Mária Dzuriková (zaradená 

ako opatrovateľka), Valéria Štofková (ergoterapeutka) a Danka 

Macáková z ILB, s. r. o., Poliklinika Giraltovce.  Návštevníci, 

a nebolo ich málo (odhadom okolo ôsmich desiatok), si mohli 
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poprezerať novo a moderne zariadené priestory denného stacionára, 

v prvom rade spoločenskú miestnosť, kde sa bude dať príjemne 

posedieť s priateľmi a známymi, prečítať si knihu alebo noviny, 

časopisy a iné tlačoviny, tráviť chvíle pri rôznych akciách 

pripravovaných pre zmysluplne strávený deň. 

K tomu, ako nám prezradila pani Štofková, budú organizovať 

pestré formy terapie, ktoré pomôţu seniorom pri udrţiavaní 

kondície, telesných a duševných schopností. Budú to rôzne hravou 

formou realizované činnosti na udrţiavanie pohybových schopností 

a jemnej motoriky, spektrum činností na udrţiavanie psychických 

schopností a podobne. Na to bude slúţiť relaxačná miestnosť, kde si 

budú môcť členovia denného centra precvičovať pod odborným 

vedením ergoterapeutky, a postupne aj ďalších odborníkov, svoje 

telo. Pomáhať im budú rôzne telocvičné zariadenia a pomôcky, 

ktorými bude postupne táto miestnosť zariaďovaná. Nechýbajú tu 

ani lôţka na  oddych. Nezabudlo sa ani na sociálnu časť, kde sú 

sprcha, umývadlo a WC (aj pre imobilné osoby na vozíčku). Bude 

zabezpečená aj zdravotná starostlivosť. Takţe sú tu uţ teraz 

vytvorené materiálno technické, odborné a personálne predpoklady 

na to, aby sa návštevníci denného stacionára cítili čo najlepšie 

a aby čas tu strávený vyuţili zmysluplne pre naplnenie jesene 

svojho ţivota. 

Aby ho netrávili iba v súkromí a samote, ale v spoločnosti 

seberovných ľudí.  

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

 

 

 

 

 

 

 

Umelecké duo Páni Bratia,  alias dirigent Peter Niňaj 

a multiinštrumentalista Róbert Puškár, to sú páni umelci. 

Ich vystúpenie bolo v sále Domu kultúry nabité ţánrovou 

pestrosťou, láskou k hudbe a striedaním nástrojov. 

Program obohatili humornými dialógmi, fotografiami 

a videami. Cez ne sprostredkovali svoje fascinujúce 

cestovateľské záţitky. Previedli nás i krajinami,              

do ktorých beţne ľudská noha nevkročí. 
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Pôsobili ste v niekoľkých hudobných telesách. Ktoré to boli 

a čo všetko vám to dalo?  
 
Niňaj: Na VŠMU som študoval klasickú hudbu, som dirigent, 

skladateľ a klavirista a Robo je huslista. Spolu sme pôsobili 

v Lúčnici, Sľuku, na Novej scéne, v prešovskom divadle a ďalších 

zoskupeniach. Naše cesty sa stále akosi prepletali a prelínali. 

Z kaţdého telesa sme si čosi vzali, čo sa zúročilo aj v tomto 

koncerte. V kaţdom ţánri sa nájde niečo dobré.  Robili sme i ka-

baret s Milanom Markovičom, ktorý nám dodal teatrálnosť a všetko 

to so všetkým dáva jeden veľký balík, čo sme skúsili a čo môţeme 

predviesť v našich predstaveniach.  
 
Ktoré krajiny ste uţ navštívili a kam by ste sa ešte chceli 

dostať?  
 
Puškár: Plavili sme sa na filmovej lodi lásky. Všade sme išli ako 

Lolek a Bolek, v kraťasoch, jeden malý a druhý vyšší a vţdy sme 

predbehli hostí, ktorí prišli z lode. Za jeden deň sme toho pobehali 

viac -  atrakcií, pamiatok a prírodných krás. Kaţdá krajina, ktorú 

sme navštívili, má mnoţstvo toho, čo sa oplatí vidieť. Všade sme sa 

snaţili získať rôzne záţitky, vidieť pôvodnú domácu kultúru a na 

našich koncertoch sme prezentovali slovenský folklór, piesne 

a nástroje.                                                                       
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Niňaj: Úţasná bola Antarktída,  lebo tam sa málokto dostane a je 

tam nádherná príroda. Je to pre nás najexotickejšie miesto. Páčilo 

sa nám v Juţnej Amerike, Čile, Argentíne a na ostrovoch. 

Precestovali sme toho veľa, no Austrália a Nový Zéland nám 

chýbajú. Nedostali sme sa tam, lebo na poslednú chvíľu sme 

nemohli vyraziť na cestu. Veríme, ţe tam ešte pôjdeme.  

Ktorá z nich je pre vás najkrajšia? V čom je Slovensko 

odlišné od cudziny?  

Puškár: Na prvom mieste je určite tá naša. Ak je to moţné, je 

dobré, keď ľudia cestujú. Ale na druhej strane vţdy, keď sa vrátime 

domov, uvedomujeme si, ţe to Slovensko je také úţasné, také 

rôznorodé a také krásne a my tu vlastne máme všetko okrem mora. 

Veľmi radi sa vraciame domov, lebo si uvedomujeme, ţe je to 

nádherná krajina. Kaţdý, kto povie, ţe je na Slovensku zle a ţe je tu 

chudoba, priali by sme si, aby sa všetci tí, čo si neváţia to, čo tu 

máme, išli pozrieť do tých krajín  ako  Peru, India, Madagaskar či 

Juţná Afrika.                     

Niňaj: To si neviete predstaviť. Ľuďom tam stačí mať minimum 

na to, aby boli šťastní, ale vidíte to na nich. Sú chudobní, ale hrdí    

a dajú vám aj to posledné, čo majú.  Pripomínajú  mi Slovensko. 

Keď prichádzam na východ, vţdy mám ten istý pocit. Nie v tom, ţe 

sú tu ľudia chudobní, ale srdečnejší, otvorenejší a vďačnejší. Rád 

sem chodím, a nielen kvôli rodine. Často sa pachtíme za niečím, čo 

nemá vôbec cenu. Ţivot a hodnoty sú o niečom inom. Keď to človek 

vidí, zmení ich a odnesie si z toho niečo pre seba. Pamiatky treba 

vidieť, ale zaujíma nás hlavne ţivot tých ľudí. Zaţili sme však 

aj bohatstvo v arabských krajinách, napríklad je priam 

neuveriteľné, ţe v púšti v Dubaji existuje lyţiarsky svah.  

Prezraďte nám aj nejaké kuriozity z ciest, ktoré ste počas 

nich zaţili.  

Niňaj: Kuriózne je uţ vlastne to, ţe v kaţdej krajine sme pôsobili 

ako turisti. Keďţe sme večer hrávali koncerty, cez deň sme mali 

voľno. Z našich ciest máme rôzne záţitky, ako sme plávali             

so ţralokmi v juţnej Afrike. Boli sme v Indii na krokodílej farme       

s desaťtisíc krokodílmi, od maličkých päťcentimetrových po veľké 

päťmetrové, to bolo zaujímavé. V Peru sme si išli zaplávať             

na ostrovy, kde sú tisícky 500-kilových tuleňov (sea lions lions). Je 

to jediné miesto na svete, kde si s nimi môţete zaplávať vonku 

v prírode. Dali nám neoprény a povedali, aby sme sa k nim 

nepribliţovali a nechytali ich, ony k nám vraj uţ prídu samé. Všade 

naokolo boli vo vode hlavy a pozerali sa na nás. Bol to pre nás veľký 

záţitok.                                                
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Puškár: V Čile sme sa vyviezli na tritisícmetrovú sopku, boli sme 

pod kráterom pár sto metrov. Spúšťali sme sa lanom v Karibiku 

v daţďovom pralese. Malo to tam byť vtedy zatvorené kvôli daţďom, 

ale my sme sa tam dostali. Kúpali sme sa v jazerách v Karibiku, kde 

sa natáčali Piráti z Karibiku. Zaujímavé je, ţe ľudia tam nevedia 

chodiť, celý ţivot ţijú v rytme tanca, s muzikou. Páčili sa nám aj 

argentínske tance gaučov. Sú to spomienky, ktoré človeku ostanú. 

Občas sú naše cesty i nebezpečné, ale sme takí, ţe to musíme 

vyskúšať.  

Ešte nás zaujíma, ako vlastne vznikol názov Páni Bratia, 

odkiaľ pochádza? 

Niňaj: V roku 1991 sme zaloţil spolu Pressburger duo. Keď sme 

začali vystupovať s Markovičom, tento nemecký názov sa mu 

nepozdával, chceli sme niečo slovenské. A tak sme vymysleli Páni 

Bratia. Vznikol tu, moja mama pochádzala zo Ţelezníka a bol som 

ako potomok grófskej rodiny. Pojmom pán brat sa označovali 

zemania (príslušníci niţšej šľachty v Uhorsku,  oslovenie  zemanov  

bolo pán urodzený či pani urodzená  - poz. red.).  

Ďakujeme  za rozhovor aj skvelý hudobný záţitok z koncertu 

a ţeláme veľa úspechov. 

 Martina Cigľárová, foto: Ladislav Lukáč 

 

 

 

 

 

 

 

Je to moţné? Čudujete sa? Áno, doba stále prekvapuje. Čo, alebo 

kto je za tým? Neverili by ste, ale náš mladý „Giraltovčan“ Martin 

Paľa. O jeho úspechoch som sa dočítala na stránkach internetu.  

Tak som sa mu ozvala, pripravila pár otázok. Martin bol rád, 

napriek vysokému pracovnému nasadeniu si našiel čas a tak sa 

môţete oboznámiť s novinkami v oblasti novodobého pestovania 

rastlín.  

1. Ahoj, Martin! Som veľmi rada, ţe si si našiel čas na 

rozhovor. Nás by najprv zaujímalo, kam tvoje kroky z Gi-

raltoviec viedli po strednej škole. Čo si vyštudoval a čomu si sa 

venoval?   

Ahoj.  

Po strednej škole som navštevoval Technickú univerzitu 

v Košiciach, odbor Kybernetika (Bc.) A neskôr externe umelá 
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inteligencia (Ing.) V tom čase som uţ začal pracovať pre te-

lekomunikačný gigant AT&T Global Network Services v Košiciach. 

Po ukončení inţinierskeho štúdia sa naskytla moţnosť pokračovať 

ďalej  doktorandským štúdiom v odbore Umelá Inteligencia – kde 

som v poslednom piatom ročníku. Momentálne je však moje 

štúdium prerušené, pretoţe časovo nie je moţné stíhať aj startupové 

aktivity a školu naraz. V podstate som sa po celý čas predtým 

venoval robotike, ale v posledných dvoch rokoch som získané 

vedomosti aplikoval na automatizáciu procesov v hydroponických 

systémoch. Hydropónia je vlastne pestovanie rastlín bez pouţitia 

pôdy. Ţiviny sú distribuované rastlinkám vo vodnom roztoku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ako si sa dostal k firme CROPTEK  a k takejto forme 

pestovania zeleniny, či ovocia? Kto prišiel s takýmto 

nápadom?   

Ako som spomenul vyššie, začalo sa to počas štúdia, keď sme 

získali grant nadácie Tatra Banky na vývoj automatických 

hydroponických systémov v spolupráci s Košickou botanickou 

záhradou. Nápad, samozrejme, v mojej hlave vznikol na záhradke. 

Nemám problém s manuálnou prácou, ale keď vidím, ako 

neefektívne sa v našich záhradkách pracuje, tak ma to mierne 

rozčuľuje.   
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Spočiatku sme boli len skupinka piatich študentov a tento 

projekt bol taká  volnočasová aktivita. V auguste 2014 sme sa 

rozhodli komercionalizovať výsledky našej práce a zaloţili sme 

spoločnosť CropTek, s.r.o.  

Pre chod firmy je však potrebný nemalý kapitál, ktorý sme v tom 

čase nemali. Takţe začiatky boli ťaţké. Všetci sme sa museli niekde 

krátkodobo zamestnať a zároveň pracovať pre CropTek aktivity. 

V septembri sme sa však prihlásili do súťaţe Startup Awards 2014 

a v novembri sme vyhrali v kategórii Society. Spolu s týmto 

úspechom prišli aj prvé ponuky od investorov. V decembri 2014 

sme uţ mali podpísanú zmluvu s investorom Neulogy Ventures   

a od januára 2015 zarezávame ako 6-členný tím naplno.  

A keď si teraz spomeniem ako som raz pani profesorke na gy-

mnáziu drzo odpovedal na jej otázku, prečo sa tu biológiu neučím, 

ţe ja to v ţivote nebudem potrebovať, ţe budem informatik.. Tak 

mám potrebu sa jej teraz ospravedlniť.   

3. Mohol by si v krátkosti opísať postup alebo princíp 

vášho systému, akým spôsobom môţeme aj inak nadobudnúť 

zeleninu prípadne aj ovocie? Ako inak, neţ v našich 

záhradkách?   

Momentálne pracujeme na indoor hydroponických systémoch, to 

znamená pre človeka jednoduché pestovanie v interiéri. Máme 

rozpracované dva typy. Jeden je podobný akváriu a je vhodný skôr 

na okrasné pestovanie byliniek a podobne. Druhý typ je prakticky 

vertikálna záhradka na stenu. Tu uţ je moţne dopestovať aj slušný 

počet paradajok, šalátu, byliniek alebo aj jahôd. Kreativite sa 

obmedzenia nekladú. Keďţe sme inovatívna firma, všetky tieto naše 

záhradky sú plne automatické. Sledujeme teplotu a vlhkosť okolia, 

cykly zavlaţovania, PH roztoku, rastlinkám dokonca prisvetľujeme 

špeciálnymi LED svietidlami s nízkou spotrebou elektrickej energie.. 

Prakticky tento systém dokáţe upraviť podmienky tak, aby boli 

ideálne pre maximálny rast rastliny. Od človeka sa poţaduje len raz 

za čas doliať alebo vymeniť vodu. Ak sa vyberie na dlhšiu dobu preč 

z domu, môţe si stav svojej záhradky skontrolovať na diaľku         

cez internet.  

4. Táto tvoja práca, práca celej vašej firmy, je pre 

súčasnú spoločnosť a pre budúcnosť, povedala by som, veľká 

výzva, za čo ste  získali aj významné ocenenie. Alebo je tých 

ocenení aj viac? Skús nám niečo o tom povedať.   

Svetová potravinová bezpečnosť je ohrozená a my si to 

uvedomujeme. Preto si myslíme, ţe záhradka patrí do kaţdej 

domácnosti. Avšak nie kaţdý má na to priestorové podmienky 
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a vhodnú pôdu. Pomocou nášho produktu môţete pestovať aj       

na Mesiaci.  Práve tam smeruje naša spolupráca s Ruskou 

spoločnosťou Android Technics.  

Celkovo by sme si priali, aby naša práca mala čo najväčší dopad 

na spoločnosť, asi práve preto sme boli zaradení do skupiny Society 

v súťaţi Startup Awards 2014. V rámci ocenení môţeme ešte 

spomenúť umiestnenie v Startup Centre – akýsi incubator           

pre mladé firmy v priestoroch Centra Technologických Inovácii      

na Technickej univerzite v Košiciach.  

5. Na internete som našla fotku tvojej obývačky, čo 

pestuješ práve teraz doma pri telke ty?   

Haha.. Ten obrázok vznikol z prvého funkčného prototypu. 

Momentálne pestujem rôzne bylinky, ktoré nájdeme v kaţdom 

nedeľnom obede.  

6. Kedy si takýto spôsob pestovania môţeme vyskúšať 

napr. aj my giraltovskí záhradkári? Bolo by to vôbec moţné?   

Komerčný produkt plánujeme spustiť v máji 2015. Ale uţ dnes 

hľadáme testerov, ktorým by sme dodali prvé záhradky v apríli 

2015. Viac informácií môţu záujemcovia nájsť na našom webe – 

www.croptek.sk 

7. O tvojej mamke vieme, ţe je tieţ aktívna záhradkárka, 

vţdy ju vídať  siať a okopávať, záhradka je jej koníček. Čo       

na tvoju prácu a úspechy hovorí ona?  

Zo začiatku boli rodičia trošku skeptickí. Ale uţ pol roka majú 

tento hydroponický skleníček doma a tak sa mi zdá, ţe sa veľmi 

rýchlo stotoţnili s inováciami v záhradkárstve. Ale na to by ste sa 

mali asi opýtať ich.  

 A ešte taká otázka trochu odinakiaľ. Aká bola návšteva        

u pána prezidenta?   

Jeejda.. U prezidenta to bolo v pohode. Ochutnali sme ich 

kuchyňu a víno. Aj keď to neboli zrovna domáce pirohy alebo 

halušky, bolo to v poriadku. Víno som si veľmi neuţil, keďţe som 

bol autom :-) Ale pán prezident je fajn človek a veľmi dobre rozumie 

problémom mladých firiem, takţe veríme, ţe to na Slovensku bude 

uţ len lepšie a lepšie. 

Ďakujeme veľmi pekne, Martin, za rozhovor a tešíme sa     

na ďalšie tvoje úspechy. Do nadchádzajúcich mesiacov 

prajeme tebe aj tvojim spolupracovníkom veľa sily a tvorivých 

nápadov a myšlienok. Ktovie?  Možno že tak o pol roka 

budeme všetci v Giraltovciach testovať prvé záhradky firmy 

Croptek.                    

  Text:  Michaela Marcinová, foto: internet 

http://www.croptek.sk/
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Ţlté spoje RegioJet do-

pravcu Radima Jančuru 

naším mestom prechádzať 

zatiaľ nebudú. V rámci ce-

lého Prešovského kraja dos-

tali červenú. 

 

Stopku má RegioJet aj       

v Giraltovciach. Primátor Ján 

Rubis vyjadril svoj postoj 

k premávaniu „ţltých“ autobusov cez naše mesto. „Najprv sme 

dávali ako mesto kladné stanovisko. Nemali sme informáciu, ţe uţ 

je v cestovnom poriadku samostatná linka Svidník – Kysak. Názor 

mesto zmenilo po porade Prešovského samosprávneho kraja.“ Prečo 

pôvodné stanovisko zmenili? „Trochu sme ho upravili, lebo dopravu 

má zabezpečovať prepravca, ktorý zabezpečuje nielen tie vychytané 

spoje, ale aj tie, ktoré zabezpečujú dopravu našich občanov malých 

obcí do miest. No aby robil iba náhradnú, konkurenčnú dopravu 

SAD, mesto Giraltovce nedáva súhlasné stanovisko. S RegioJet 

podpíšeme zmluvu v prípade, ţe bude zváţať len občanov, ktorí 

budú ďalej cestovať ich vlakom v rámci Slovenskej republiky,“ 

uviedol. Dodal, ţe SAD-ka zabezpečuje nielen diaľkovú, ale aj 

„vysokostratovú“ dopravu.  

ANKETA: 

Privítali by ste u nás prevádzkovanie autobusov RegioJet? 

 

Martina Verčimaková: Určite áno, bolo by to 

skvelé. Myslím si, ţe by mali  chodiť aj na východ, 

ale nám nič také dobré nedajú a tú výhodu nám asi 

neumoţnia. 

 

 

 

Ľubomír Filo: Myslím si, ţe je to dobrý nápad 

zriadiť to. Myslím si, ţe viac moţností dopravy by 

nebolo na škodu. 
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Valéria P.: Ťaţko je mi to hodnotiť, lebo síce som Giraltovčanka, 

ale nebývam tu. Cestujem však na školenia do Košíc týmto spojom 

a som spokojná aj so sluţbami. Povaţujem ho za dobrý, tak prečo 

nie? Čím viac  konkurencie, tým aj viac moţností.  

Kraj konkurenciu odmietol a záujem o prevádzkovanie 

prepravca stiahol.  

 

Prinášame vám vývoj situácie, názory a stanoviská 

ostatných zainteresovaných strán k prevádzkovaniu spojov 

RegioJet. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) licenciu pre súkromnú 

spoločnosť na prevádzku autobusov na linke Svidník - Prešov - 

Kysak a Bardejov - Prešov- Kysak zamietol. „Prvoradá je obsluţnosť 

celého kraja, čo je ročne 28,2 miliónov kilometrov. Keby sme dali 

moţnosť RegioJetu, boli by sme v konflikte s existujúcimi spojmi,“ 

vyjadril sa pre médiá predseda PSK Peter Chudík. Vlaky zadarmo 

na Slovensku uberajú SAD-kám na trţbách a odoberajú im 

cestujúcich zhruba o 10 percent, niekde uţ dochádza i k zniţovaniu 

cien. Povaţovali za neekonomické umoţniť konkurenčnej 

spoločnosti, aby prevádzkovala spoje v blízkych časoch, ako SAD. 

„Nastal by úbytok cestujúcich a pre nás by to znamenalo platiť 

vyššiu dotáciu alebo redukovať spoje. Toto nemá zmysel, lebo aj tak 

by išlo o dotovaný spoj,“ tvrdil ţupan. Problémom bolo, ţe by sa 

preprava dotýkala iba hlavných trás. Straty odhadol na 300 aţ 500-

tisíc eur. Prepravcom RegioJet navrhoval, ţe môţu zváţať 

cestujúcich k vlakom bez licencie na základe platného cestovného 

lístka na vlak, moţnosť neprijali.  

V kraji aj okrese odmietli konkurenciu 

S prevádzkovaním by súhlasilo  len mesto Stropkov. V okresnom 

meste Svidník podali záporné stanovisko. Ani viacerí starostovia z 

obcí nechceli zvýšiť dopravnú obsluţnosť svojich miest. „Mesto 

Svidník vyjadrilo svoj postoj spoločne s ostatnými dotknutými 

mestami a obcami zamietavo. Príchod ďalšieho prepravcu, ktorý má 

záujem len o najrentabilnejšie trasy, by znamenal úbytok 

prostriedkov a riziko prepúšťania či likvidovania spojov,“ vyjadrila 

sa v tlači aj PR manaţérka svidníckeho MsÚ Kristína Tchirová. 

Predtým, neţ prepravcovi PSK licenciu neodobril, stihli od 

svojho záujmu o prevádzkovanie odstúpiť. „Plánovali sme zváţať 

ľudí z okresu, ktorý nemá ani kilometer koľajníc k vlakom. Mesto 

Svidník to však odmietlo. RegioJet vzdáva snahu prevádzkovať spoje 

na trasách zo Svidníka a Bardejova do Kysaku,“ povedal pre 

hnonline.sk Radim Jančura, majiteľ spoločnosti Student Agency, 

ktorej súčasťou je aj súkromná ţelezničná spoločnosť RegioJet. 
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Postoj za okres ešte raz prerokovali 

Prerokovaniu postoja Svidníka k ţiadosti dopravcu RegioJet       

o prevádzkovaní autobusovej linky Svidník – Kysak sa v okresnom 

meste nedávno venovali aj na mimoriadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva. Hlavným z piatich svidníckych poslancov, ktorí 

ţiadosť podpísali a ţiadali ďalšie stretnutie, bol aj Ján Vook. 

„Zastupujeme záujmy okresu. Je to závaţná problematika a myslím 

si, ţe si to občania nezaslúţia. Nedalo mi, aby som v tejto veci 

nepokračoval a neinicioval stretnutie k tomuto bodu. Ľudia uţ 

strácajú chuť cestovať domov, lebo sa uţ boja presunov a čakania 

na stanici,“ povedal počas MsZ vo Svidníku. Podľa jeho slov by mali 

mať všetci cestujúci pohodový príchod domov a moţnosť prichádzať 

načas.  Podľa svidníckeho primátora Jána Holodňáka sa so sta-

rostami zhodli na jednom. „Terajší stav pri tých linkách, taký, aký 

je, je postačujúci a dobrý. Museli by sme zabezpečiť, aby spoje 

nekolidovali s dotovanými a aby autobusy chodili do všetkých obcí 

po hlavnej linke. Pri RegioJete hrozí, ţe odoberie klientelu. Buď by 

potom VÚC zrušila spoje na týchto linkách alebo by chodili prázdne 

a išla by vyššia dotácia zo strany PSK.“ Dotácia by však podľa J. 

Vooka nebola ţiadna a PSK by tým len ušetril. „Teraz sú spoje 

nastavené tak, ţe často majú cestujúci nula minút na prestup a to 

by nestihol ani Superman a aj rodičia vo veľkej miere vozia deti      

na vlak,“ argumentoval. Podľa PR manaţérky Student Agency Radky 

Šťávovej nedotované autobusové linky, ktoré s dotovanými 

nekolidujú, môţu prevádzkovať tisíce dopravcov.  

SAD sa obáva konkurencie 

Linku na trase Svidník – Kysak a späť prevádzkuje SAD 

Humenné.  „Trápime sa na trhu dosť dlho na to, ţe sme si zobrali 

Svidník – Stropkov. Ministerstvo dopravy nám určilo, ţe to máme 

obsluhovať, ešte keď neboli kompetencie na VÚC. Robíme všetko, čo 

je v našich silách. Zveľaďujeme a opravujeme budovy. Obnovili sme 

uţ vozový park na 85 percent. Zamestnávame ľudí vo Svidníku 

a Stropkove v rámci SAD, dávame im prácu,“ tvrdí riaditeľka OZ 

Vranov nad Topľou v rámci SAD Humenné Anna Báčiková, 

ktorá pracuje v oblasti dopravy vyše tridsať rokov. „Nebránime sa 

zavedeniu ďalších spojov, no nikto nás zatiaľ s touto poţiadavkou 

nekontaktoval. Kým nebol RegioJet, neevidujeme za posledné roky 

poţiadavky k úpravám spojov k vlakom,“ skritizoval pracovník SAD 

Radoslav Smetanka. Pripomenul, ţe prevádzkujú tri páry spojov. 

„Ku všetkým je pripojenie. Do Kysaku premávame trikrát denne, je 

tam prípoj k IC. Politika českého prepravcu je postavená na od-

stavení ostatných dopravcov a ovládnutí trhu.“ 

 Martina Cigľárová 
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Prednostom Mestského úradu v Giraltovciach je od februára 

Pavol Tchurík. Dva roky pôsobil ako vedúci oddelenia správy 

majetku mesta, kde ho nahradil predchádzajúci prednosta Ján 

Čabala. Súčasný prednosta prezradil svoje prvé dojmy z novej 

funkcie.   

Čo pre Vás znamenajú nová 

funkcia a fakt, ţe ste od feb-

ruára prednostom MsÚ? 

- Samozrejme, je to pre mňa 

príjemná a pozitívna zmena. 

Beriem to osobne ako výzvu       

a verím, ţe pre mňa prinesie 

niečo nové. Čas však ukáţe, či to 

bola šťastná voľba pána 

primátora, či to bola šťastná 

voľba v mojom prípade a ţe som 

to prijal. No myslím si, ţe         

na správe majetku mesta som sa 

slušne zabehol. Je to tak trochu 

ocenenie mojej práce, aj keď je 

pravda, ţe na mestskom úrade pracujem v porovnaní 

s ostatnými zamestnancami krátko. Som tu dva a pol roka a po 

dvoch rokoch mi bola pánom primátorom ponúknutá pozícia 

prednostu. Dúfam, ţe to bude lepšie aj v prospech mestského 

úradu aj mesta Giraltovce. 

Aké skúsenosti ste získali na predchádzajúcom poste? 

- Bolo to niekoľko rýchlych zmien – najprv som pracoval ako 

referent na oddelení správy  majetku mesta, potom som išiel     

na post vedúceho a teraz prednostu. Človek videl z kaţdej 

pozície niečo nové a niečo iné. Oddelenie správy majetku mesta 

rieši problémy, ktoré sa týkajú bytov a nebytových priestorov     

a dennodenný kontakt vţdy niečo prinášal. Tieţ sa tam riešili 

rôzne problémy, ktoré sa v priebehu času ukázali. Myslím si 

však, ţe som sa vedel s kaţdým, či uţ so sťaţovateľom alebo      

so ţiadateľom, na niečom dohodnúť v rámci moţností a 

mantinelov. 
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Bol to trochu taký hektickejší ţivot, ale bolo to v celku 

zaujímavé.  

Aké sú Vaše prvé kroky a očakávania v novej pozícii? 

- Uvidím, čo všetko obnáša táto práca. Videl som to zatiaľ len 

sčasti ako zamestnanec mestského úradu, ale na tvári miesta sa 

to uţ  predsalen javí trošku ináč. Mestský úrad beriem ako 

inštitúciu, ktorá je tu pre ľudí. Má zastrešovať všetkých 

obyvateľov, má sa o nich tak trochu starať, usmerňovať ich, 

skvalitniť im ţivot v meste. Pre mňa táto práca znamená aj čo 

najlepšiu komunikáciu s ľuďmi a chcel by som, aby sa táto 

komunikácia prehlbovala. Intenzívny kontakt s občanmi mi 

nevadí. Budem sa snaţiť vyjsť im maximálne v ústrety, to je 

mojou prioritou. S ľuďmi som komunikoval vţdy a nebol 

problém, snaţím sa im porozumieť a zistiť, čo ich trápi. Síce 

nepoznám všetky aspekty, no moţno je mojou výhodou, ţe som 

z Giraltoviec.  

Priblíţite nám aj konkrétnejšie plány a vízie do budúcna?  

- Konkrétne veci by som zatiaľ nechcel rozvíjať. Mám nejaké 

plány, ale zatiaľ je to veľmi krátko, čo som v tejto funkcii. 

Uvidíme, čo z toho sa bude dať splniť a čo nie, takţe nechcel by 

som vyzerať ako človek, ktorý odrazu vymyslel riešenia na všetky 

problémy. Uvidím, čo všetko to prinesie a aké budú moţné 

riešenia. Nechcel by som nejako ovplyvňovať to smerovanie. Ako 

som uţ spomínal, je to o tej komunikácii, či uţ s poslancami, ale 

hlavne vo vzťahu mestský úrad – verejnosť.  

Prezraďte nám niečo zaujímavé o sebe... 

- Som ţenatý a mám dve deti, dcéra je vo veku 18 rokov 

a mladší syn má 10 rokov. Absolvoval som tu základnú aj 

strednú školu –  Gymnázium v Giraltovciach. Chodil som na vy-

sokú školu, navštevoval som Technickú univerzitu v Bratislave, 

fakultu v Trnave. Študoval som tam päť rokov a  hneď po ukon-

čení som nasledujúce dva roky robil v Spotrebnom druţstve 

Jednota na pozícii informatika a správcu siete. Následne  mi 

ponúkli prácu v súkromnej firme. Venoval som sa tomu aj ako 

ţivnostník a podnikaním som sa zaoberal niekoľko rokov. 

Medzitým sa uvoľnilo miesto referenta na úrade, v čom som sa 

našiel. K mojim záujmom patria beletria a príroda. Občas 

lyţujem, ale športu sa venujem skôr rekreačne. 

Prajeme veľa úspechov v novej funkcii. 
 

Text a foto: Martina Cigľárová 
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Keď som prešiel v sobotu 7. marca 2015 podvečer mestom, 

Giraltovce vládol všade príjemný pokoj. Keďže sa konalo referendum, 

ktorému predchádzala búrlivá a rozporuplná kampaň, bol som 

zvedavý, ako prebieha v našom meste. 

Navštívil som referendové miestnosti, aby som, so súhlasom predsedov 

jednotlivých komisií pre referendum, zmapoval momentálnu situáciu. Aj 

v jednotlivých miestnostiach referendových okrskov vládol pokoj. Ako mi 

potvrdili členovia jednotlivých komisií, takáto pokojná atmosféra  prevládala 

počas celého dňa. Po niekoľkých minútach, ktoré som v referendových 

miestnostiach strávil, prichádzali jednotlivci alebo malé skupiny voličov, aby 

sa referenda zúčastnili. Prevažovali mladší ľudia a hlavne mladé rodiny 

(niektoré aj s deťmi). Po zápise referendovou komisiou si splnili povinnosť 

vhodiť referendový lístok do urny. Keď som sa ich opýtal na ich pocity, 

väčšinou mi odpovedali, že cítili občiansku hrdosť morálnu povinnosť  

vyjadriť sa k jednotlivým referendovým otázkam. 

Nie,  na tomto mieste sa nemienim zaoberať jednotlivými referendovými 

otázkami, ani ich obsahom a tobôž nie rozporuplnými debatami 

a polemikou pred, počas a po referende. Myslím si, že každému, kto sa 

o túto   problematiku zaujíma, sú dostatočne známe. Neprináleží mi ani 

hodnotiť  jednotlivé argumenty, ich pre a proti, plním si iba svoju povinnosť 

reportovať a uvažovať nad niektorými aspektmi konaného plebiscitu. 

V titulku som zámerne použil výraz  (NE)ÚSPEŠNÉ.  Hneď po vyhlásení 

výsledkov referenda sa totiž dve hlavné skupiny, iniciátori  referenda aj ich 

oponenti,  vyhlasovali za víťazov. Skôr by som konštatoval, že sme prehrali 

všetci. Hlavne premárnené finančné prostriedky,  ktoré sa mohli využiť 

zmysluplnšie. 

Oficiálny verdikt ústrednej referendovej komisie znel: Referendum 

nebolo úspešné, zúčastnil sa ho malý počet voličov a nenaplnila sa 

zákonná podmienka účasti viac ako 50 percent oprávnených voličov. 

Podobne dopadlo referendum aj v Giraltovciach. 

Uverejňujeme porovnanie niektorých jeho základných výsledkov. Najprv 

za celé Slovensko podľa výsledkov, uverejnených Slovenským štatistickým 

úradom. 

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch pre hlasovanie: 

4 411 529, počet oprávnených občanov, ktorým vydali hlasovacie lístky:  
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944 674, počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  944 209 a počet odov-

zdaných platných hlasovacích lístkov:  938 135. Účasť v % :  21, 41. 

Na 1. referendovú otázku odpovedalo ÁNO 829 719 občanov zúčast-

nených na referende, čo je 94,5 %, na otázku č. 2 odpovedalo ÁNO  

873 224 občanov zúčastnených na referende, čo je 92,43% a na otázku č. 

3. odpovedalo ÁNO 853 241 občanov zúčastnených na referende, čo je 

90,32%. 

A ako skončilo referendum v Giraltovciach? 

Počet oprávnených občanov v zoznamoch pre hlasovanie: 3 084, počet 

oprávnených občanov, ktorým vydali hlasovacie lístky: 815, počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov: 815 a počet odovzdaných platných 

hlasovacích lístkov:  810.  Účasť v % : 26, 42. 

Na 1. referendovú otázku odpovedalo „ÁNO“ 794 občanov 

zúčastnených na referende, čo je 97,42%, na otázku č. 2 odpovedalo ÁNO 

774 občanov zúčastnených na referende (94, 96%)  a na otázku č. 3 

odpovedalo ÁNO 758 občanov zúčastnených na referende (93%). 

Takže aj v Giraltovciach bolo referendum neúspešné, i keď účasť        

na ňom bola o takmer presne 5% vyššia, ako bol celoslovenský priemer. 

I odpovede ÁNO boli o nejaké to percento vyššie ako na Slovensku. 

Záverom:  máme za sebou ďalšie neúspešné referendum, neúspešné 

po stránke obsahovej, formálnej a organizačnej, ale hlavne, ako               

pri všetkých neúspešných referendách doteraz, s nízkou účasťou občanov. 

Čiže otázniky nad referendami organizovanými na Slovensku zostávajú. 

Je len na našich politikoch, čo urobia, aby sa v budúcnosti  tento 

nepriaznivý trend nezvyšoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: PhDr. František  D ţ a l a i 
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Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak 

sa to traduje uţ od minulosti.  Na svoju  

históriou môţeme byť právom hrdí        

a zvyky našich predkov sú aj pre nás 

príklad ţivota,  ku ktorému sa môţeme 

vţdy vrátiť. Načrieť do našej národnej 

histórie a usporiadať  FAŠIANGOVÝ 

VEČIEROK sa rozhodol aj náš Evan-

jelický cirkevný zbor v Giraltovciach  

pod vedením nášho zborového farára 

Mgr. Martina Fečka.   

Dobrá myšlienka nášho pána  farára 

našla v našom zbore veľkú odozvu        

a 13. februára 2015 o 17.00 bola reštaurácia Panoráma zaplnená 

do posledného miesta. Okolo 150 prítomných vytvorilo milú             

a priateľskú atmosféru, z kaţdej strany zaznievali smiech a dobré 

ľudské slovo. Nie často sa stáva, aby sa nás evanjelikov zišlo také 

veľké mnoţstvo mimo kostola. Ale tento večierok potvrdil, ţe aj 

takéto stretnutia sú potrebné na upevnenie cirkevného 

spoločenstva.  
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   Program fašiangového večierka bol starostlivo zostavený, 

skladal sa z troch častí,  duchovnej, zábavnej a záverečnej, medzi 

nimi boli prestávky na občerstvenie. Úvodná humorná scénka 

navodila pravú fašiangovú atmosféru. Veselá nálada a priateľské 

rozhovory neutíchali, kaţdý si prišiel na svoje. V bohatom programe 

zazneli duchovné slovo, modlitby, hovorené slovo, hostia mohli 

vzhliadnuť vystúpenie detí, spevokolu a mládeţe, pobaviť sa kvízmi, 

súťaţami, hudbou, piesňami a tombolou. Čiţe nechýbalo nič, iba sa 

ponoriť do nádhernej duchovnej atmosféry a na chvíľu sa preniesť 

do radostnejšieho sveta. A ţe to bol fašiangový večierok,  tak 

nechýbala ani pestrá prehliadka masiek našich detí. Zaujali aj 

kvízy, video, báseň a povesť... Organizátori fašiangového večierka  

nič nenechali na náhodu, pamätali  na všetky zborové aktivity. 

V bohatom programe sa nám prihovoril aj tajomník biskupa VD   

Mgr. Peter Mihoč, ktorý na náš fašiangový večierok prišiel spolu 

s manţelkou. Čas na chvíľu zastal, vrátili sme sa  k zvykom našich 

predkov. Ľudskosť sa  vrátila domov, dobré dielo sa podarilo, lebo je 

milé Bohu, keď sa bratia spolu stretávajú.  

    Verím, ţe dobrá nálada a radosť z tohto vydareného podujatia  

budú medzi nami rezonovať ešte veľmi dlho. Vďaka za náročnú 

prípravu, za obetavé ruky, ktoré pripravili toto poţehnané 

stretnutie. Určite to stálo celý organizačný kolektív veľa námahy, ale 

výsledok stál za to. Boh bol s nami a ţehnal nás, lebo úsmev 

a radosť  na tvárach všetkých zúčastnených vydrţali aţ do konca.  

Bol to nultý ročník, ale uţ teraz sa tešíme na prvý ročník 

FAŠIANGOVÉHO VEČIERKA v roku 2016.     

                                                              Anna  Mitaľová 

 

 

 

UČITELIA 

 

Vy učitelia, učiť hotoví, 

ó, tomu sa, hľa, prizerajte vzoru! 

Vám rodič zveril púčok ruţový, 

svoj poklad -  kto mu cenu vysloví? 

Ó, pečujte oň, chráňte od úmoru 

ho nesnáh, peľ mu hájte, studu zoru, 

nech rozvíja sa plným prejavom. 

 

(P. O. Hviezdoslav) 
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O človeku najlepšie hovorí práca. Áno, kaţdý z nás bez rozdielu 

postavenia a povinnosti vyjadruje svoj ţivot predovšetkým prácou. 

Váţime si všetkých, ktorí robia svoju prácu svedomito a ktorí ju 

stavajú na popredné miesto vo svojom ţivote. 

 I mnohí učitelia  ukázali, ţe  sa nevzdali svojich cieľov. Chcú 

niečo  dosiahnuť. Vo svojej práci vyuţívajú pedagogické 

majstrovstvo, talent a schopnosti.  Postupne spoznávajú svojich 

zverencov, objavujú a rozvíjajú ich talent  aj na úkor svojho voľného 

času. Svojou húţevnatosťou a ambíciami vyvolávajú obdiv i úctu 

okolia. Pracujú poctivo, aby sa ich túţby a plány premenili            

na realitu. Svojim ţiakom prinášajú svetlo poznania, odkrývajú 

tajomstvá vied, učia ich byť lepšími – človečenskejšími ľuďmi.  

 Chcem  pripomenúť výrok Jana Amosa Komenského, učiteľa 

národov „Šťastný je ţiak, ktorý sa dostal do rúk svedomitého 

učiteľa.“ Vieme, ţe šťastný je aj učiteľ, ktorý má svedomitého ţiaka. 

 Mnoţstvo úspešných, dobrých a vzdelaných ľudí z Giraltoviec     

a okolia svedčí o tom,  ţe v Giraltovciach  vyučovali a vyučujú 

kvalitní a múdri pedagógovia, ktorí mali a majú svedomitých ţiakov. 

Verte mi, je to nádherný pocit vidieť svojho bývalého ţiaka na poste 

lekára, učiteľa, kňaza, umelca, politika, počítačového odborníka či 

zručného majstra, láskavého rodiča, dobrého človeka... Kaţdý nesie 

v sebe pečať svojho učiteľa, jeho pedagogického majstrovstva, umu  

a  ľudskosti. Veď školské lavice a učitelia nám navţdy zostanú 

v spomienkach. 

Chvíľ na spoločné stretnutia, zastavenie sa a obyčajný ľudský 

rozhovor je čoraz menej. O práci učiteľov by vedeli hovoriť naši 

bývalí aj súčasní ţiaci, ktorí robia dobré meno nášmu mestu doma 

i v zahraničí, ktorí radi spomínajú na svojich učiteľov, 

vychovávateľov. 

Je tu marec a s ním aj Deň učiteľov. Postojme chvíľu! Aspoň 

v duchu sa poďakujme svojim učiteľom za to, čo v mene svojho 

povolania, často nedocenení,  robia. Výsledky pedagogickej práce sú 

nadčasové a tešiť sa zo zrelých plodov práce učiteľa budú aj ďalšie 

generácie. 

Za stovky, tisícky hodín strávených v triede so svojimi ţiakmi,   

za čas venovaný deťom v mimoškolskej činnosti, za prácu pre naše 

mesto a pre ľudí, ktorí  tu ţijú a budú ţiť,  za vašu kaţdodennú 

prácu vám všetkým, milí učitelia, učitelia na dôchodku,  z celého 

srdca ďakujeme. Ďakujeme za lásku, trpezlivosť, zhovievavosť. 

Radosť nad radosť nech ţitím sa vám stále prelína. Nech vás Pán 

Boh poţehnáva a vţdy dobré zdravie dáva. 

           Mgr. Anna Krajňáková, ZŠ Giraltovce  
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Pani učiteľka Soňa Moravčíková ma učila v Základnej škole     

na Budovateľskej ulici v Giraltovciach prírodopis. Zaujať ţiakov 

týmto predmetom v šiestom ročníku moţno nebolo aţ také ťaţké. 

Pamätáte sa ešte na veľké obrázky ţaby, rysa ostrovida či 

kadejakých druhov rýb? Alebo keď senný nálev v triede dosť 

výrazne dával vedieť o tom, ţe je uţ pripravený pod mikroskop? 

Tieto hodiny naozaj bavili kaţdého. Ale namotať si ţiakov pri ne-

ľahkej anatómii človeka či geológii, na toto musíte mať niečo 

navyše. No a pani učiteľka toto „navyše“ jednoznačne mala. 

 „Sľuda, kremeň, pieskovec... A viete čo, poďme si to ukázať 

priamo v teréne,“ zahlásila a my natešení, ţe nemusíme trčať 

v triede, sme si to namierili na bagrovisko v kopci nad telocvičňou. 

„Toto všetko sú treťohory a keď sa budete lepšie pozerať, moţno tam 

nájdete aj odtlačky skamenených rastlín,“ povedala tajomne a uţ 

sme hrabali ako hraboše zo šiestackej učebnice.  

 V ôsmom ročníku ma pani učiteľka pripravovala na súťaţ 

v zoológii Poznaj a chráň. Názvy isoperla grammatica či bufo bufo si 

pamätám doteraz. Zakaţdým, keď som prišiel do kabinetu            

na preskúšanie, bol to iný svet – trilobity, modely bunky, vypchaté 

zvieratá. Nakoniec som vďaka jej veľmi dobrej príprave vyhral 

okresné aj krajské kolo. Cesty za detským „vedeckým“ úspechom sa 

tak predĺţili aţ do Bratislavy.   

 Raz mi darovala pani učiteľka staré učebnice prírodopisu. 

Najviac ma však zaujal jediný list papiera poloţený navrchu – 

vyradená vojenská mapa s okolím nášho mestečka. Študoval som ju 

neustále a nielen preto, ţe má v rohu napísané v stručnom 

vojenskom speaku: Tajné. Sú na nej zakreslené obce, ktoré sú dnes 

pod hladinou vodnej nádrţe Domaša. Darovanie mapy nebola 

náhoda, vďaka pani učiteľke sme sa so spoluţiakmi stali členmi 

Klubu slovenských turistov. Zúčastnili sme sa celoslovenských 

letných zrazov turistov v Bardejove a Lučenci, ďalšie viacdňové 

akcie strávili v Tatrách, Slovenskom rudohorí, vo Vihorlate,          

na Dukle a v Nízkych Beskydách. Prespávali sme v telocvičniach, 

triedach, stanoch, chatách či bungalovoch. No a k tomu kopec túr 

do blízkeho okolia, nočné pochody s baterkou v ruke či najrôznejšie 

súťaţe. V prírode sme mali piatacku učebnicu prírodopisu v 3D 

verzii v podobe rozkvitnutej lúky a lesa. Pozorovali sme meňavky 

pod kameňom v potoku. Učili sme sa rozoznávať zvuky vtákov, 
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viazať uzly, rozkladať stan a urobiť si zo zápalkovej škatuľky 

„krabičku poslednej záchrany“.  

Moje spomienky na pani učiteľku Moravčíkovú sú zaznamenané 

nielen v detskom turistickom záznamníku plnom pečiatok 

z najrôznejších miest Slovenska. Neraz si na ňu spomeniem pri štu-

dovaní mapy s mojimi študentmi. Aj ja mám uţ niekoľko rokov 

v našej škole turistický krúţok. Keď sa ma raz za čas študenti 

pýtajú, prečo som ochotný s nimi niekam vyraziť cez víkend, 

usmejem sa a poviem, ţe len vraciam poţičané. Ostatné uţ viete. 

 

Mgr. Adrián Eštok,  

učiteľ slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na Gymnáziu 

Ivana Horvátha v Bratislave  

 

Tento príspevok uverejňujeme pri príleţitosti Dňa učiteľov. 

Bol publikovaný v septembri 2014 v mesačníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

„Mami, máme karneval!“  

Aj vaša ratolesť pribehla zo školy s týmto zvolaním?  Radosť        

v detskej tvári dáva tušiť, čo bude doma nasledovať. Musíte nájsť 

vhodný kostým...  Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu 

v dobrej nálade zabávajú čarodejnice s ninja bojovníkmi, pavúčí 

muţ s neţnou princeznou, zvieratká s kovbojom, tiger s indiánom, 

krehká víla s pirátom…  

Tak to bolo aj vo vyzdobenej Základnej škole v Giraltovciach 6. 

februára 2015, keď sa po úvodnom sprievode masiek rozpútala 

veselá zábava a v tanci sa vykrúcali deti spolu so svojimi  

učiteľkami. Aby sme sa trocha vydýchali a nabrali silu, striedali 

sme sa v triedach pri zaujímavých súťaţiach a tak si spríjemnili náš 

maškarný ples. Všetci sme sa vyzvŕtali, smiali sa, radovali  a ako to 

uţ na kaţdom našom karnevale býva dobrým zvykom, kaţdá maska 

dostala milý darček.  

      Mgr. Miriam Eliašová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

34 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE 

 

Guľovačka, stavanie snehuliakov a sán-

kovanie, patria k tradičným a obľúbeným 

hrám detí v zimnom období. No deviateho 

februára, počas športového popoludnia    

na klzisku vo Svidníku, ţiaci našej školy 

ukázali ako sa im darí v korčuľovaní. 

Niektorým sa darilo viac, iným menej ale 

všetci boli hrdí na svoje výkony. Usmiate 

tváre a veselá nálada na ceste späť, len 

potvrdili, ţe pobyt na čerstvom vzduchu 

robí zázraky.  

Text a foto: Mgr. T. Sabolová     

NÁVŠTEVA REŠTAURÁCIE ALFA 

Ani našim štvrtákom ZŠ v Giraltovciach neunikla rekonštrukcia 

reštauračných a ubytovacích priestorov s názvom Alfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto stavba skrášľuje  naše mestské námestie. Zvedavosť 

neostala iba pri vonkajšku. Na návšteve interiéru sa ţiaci dozvedeli 

o práci recepčnej, šéfkuchára, čašníkov a prevádzkovej vedúcej. 

Tieto chvíle spríjemnilo  občerstvenie ,,horúcimi bozkami“ – 

zmrzlina so šľahačkou a horúcimi malinami -  pre nás nachystal 

barman. Príjemný a ústretový kolektív nám dovolil nahliadnuť      

do priestorov, ktoré nie sú oku beţného zákazníka dostupné. 

Ďakujeme majiteľom a personálu za túto príjemnú chvíľu.  

                                             Text a foto: PaedDr. A. Galíková     
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SPRAV NIEČO PRE SEBA  

 …super akcia sa nám 

podarila vo štvrtok 12. 

februára 2015, keď sme 

navštívili mestskú posil-

ňovňu Spider′s gym. 

Ţiaci cvičenie brali 

váţne a s nadšením. Do-

dalo im energiu, elán 

a posilnenie ich pohy-

bového aparátu. Dozve-

deli sa aj zaujímavosti 

zo sveta zdravého ţi-

votného štýlu. Sľúbili sme si, ţe toto miesto ešte navštívime. Za 

pekné popoludnie ďakujeme Beátke a Marekovi......  

      Text a foto:  Mgr. M. Eliašová 

 

BESEDA SO ŠTVRTÁKMI  
 
 

Do ZŠ v Giraltovciach prišla vo štvrtok 12.2.2015 návšteva 

z Košíc. V osnove predmetu Vlastiveda máme tému  Baníctvo 

a hutníctvo, a kto by nám o tom vedel najlepšie porozprávať? 

No predsa odborník z „fachu“,  z Košického banícko - 

hutnického cechu, z fakulty BERG  technickej univerzity 

v Košiciach, Doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD., ktorý rád prišiel 

medzi nás a zaujímavo prednášal o baníctve a hutníctve a ich 

potrebe a význame pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Deťom pútavou formou vysvetlil, ako uhlie a iné nerasty 

získavajú baníci zo zemskej kôry. Doniesol vzorky nerastov,  

uhlie, siderit, ţulu, ametyst a iné a kaţdý ţiak si ich mohol 

chytiť do ruky a tak nielen počuť, ale aj vidieť, čo je zmyslom 

najstarších odvetví nášho a svetového priemyslu. 

Stretnutie s ním bol veľmi dobrý  prínos  pre deti dnešnej 

„počítačovej“ doby, keď napr. uhlie a iné nerastné suroviny 

nemajú moţnosť priamo vidieť a poznať. Navyše jeho banícka 

uniforma ich veľmi potešila a zaujala. 

V závere  prebehla aj krátka diskusia.  Rozlúčili sme sa,   

ako inak, baníckou piesňou „Vstávaj,  Hanzo, hore...“ 

a poďakovali  sa za odbornú a zaujímavú prednášku. 

 

Besedu zorganizovala a pripravila Mgr. Eulália Prazňáková 
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Po dvoch rokoch sa ţiaci Súkromnej strednej odbornej 

školy a Súkromnej základnej školy v Giraltovciach zúčastnili 

exkurzie pod názvom Viedeň - Bratislava 2015, ktorá sa 

uskutočnila v dňoch 29. – 30. januára 2015.  

V skorých ranných hodinách autobus nabral smer            

na Viedeň. Po siedmich hodinách sme vystúpili                    

na Schwedenplatzi  vo Viedni, tu sa totiţ začínala exkurzia    

do historického centra mesta. Prvá zastávka bola pri Dóme 

Sv. Štefana (Stephansdom), ţiaci mali moţnosť nahliadnuť aj 

do interiéru tohto chrámu. Trasa pokračovala k Hofburgu, 

sídlu Habsburgovcov a v súčasnosti sídlu prezidenta 

Rakúska. Pri budove rakúskeho parlamentu si ţiaci mohli 

pozrieť architektúru  gréckeho  štýlu, keďţe práve Grécko je 

povaţované za kolísku demokracie. Pokračovali sme k radnici 

a okolo Votiv Kirche sme sa vrátili na Stephansplatz, kde ţiaci 

mali moţnosť urobiť si zopár fotografií a na vlastnej koţi si 

vyskúšať svoje vedomosti z nemeckého jazyka pri nákupe 

suvenírov a občerstvenia.  

Ubytovali sme sa v školskom hoteli Súkromnej strednej 

odbornej školy v Šamoríne a ţiaci si dopriali večeru 

a odpočinok po náročnom dni. Na druhý deň nás totiţ čakala 

exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky.  

V NR SR nás očakával zamestnanec odboru komunikácie 

NR SR Mgr. Adamišin. Exkurzia sa začala bezpečnostnou 

prehliadkou, následne sme sa presunuli do vestibulu, kde sa 

nachádzajú všetky štátne symboly SR. Po krátkej prezentácii 

sme sa presunuli na balkón. Tohtoročná exkurzia v  NR SR 

bola trochu špeciálna, keďţe ţiaci mohli z balkóna naţivo 

sledovať zasadanie poslancov parlamentu SR.   

Po exkurzii v NR SR sme sa cez zasneţenú Bratislavu 

presunuli do Incheby na  výstavu ITF Slovakiatour 

a Danubius Gastro 2015. Ţiaci sa tu  mohli stretnúť 

s rôznymi vystavovateľmi z oblasti gastronómie, cestovného 

ruchu, poľovníctva atď. Okrem nadobudnutia cenných 

skúseností a informácií z daných oblastí mohli ţiaci ochutnať 
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rôzne výrobky, ktoré prezentujúci ponúkali, vyskúšať si svoje 

zručnosti pri streľbe na divú zver z laserovej pušky, ale aj 

kúpiť si výrobky, ktoré predávali vystavovatelia. 

Do Giraltoviec sme sa vrátili po dlhej ceste,  sťaţenej 

snehom a daţďom po polnoci. Ţiaci boli síce unavení, ale plní 

záţitkov a nových skúseností.  

      Text a foto: Mgr. Martin Škutka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SSOŠ GIRALTOVCE  

 

V piatok trinásteho by sa poverčivý človek nevybral na ďa-

lekú cestu lietadlom, v ten deň by neinvestoval, netipoval, 

moţno sa ani neoţenil. Trinástka je trinástka a v kombinácii 

s piatkom neveští nič dobré.   

Ale my v SSOŠ Giraltovce sme sa rozhodli dať tomuto dňu 

šancu. Dvere školy sme otvorili dokorán a 13. 02. 2015 sme 

v nej  privítali ţiakov a učiteľov  základných škôl. Deviataci    

zo SZŠ  Giraltovce, zo ZŠ Giraltovce, z Hanušoviec              

nad Topľou, Okrúhleho, Lomného, Kračúnoviec, Kurimy 

a Marhane uţ od rána prechádzali učebňami našej školy, 

ochutnávali, súťaţili, obzerali... 
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DOD bol u nás uţ tradične veselý, rôznorodý, voňavý 

a farebný. Ţiaci základných škôl si v učebni anglického jazyka 
mohli vyskúšať  interaktívne hry na tabletoch, v školskej 
kniţnici si pozreli scénku Dosť bolo hovorenia, nastal čas 
hutoreňa, ktorú pre nich pripravili študenti 4. A triedy, 
prezentáciu z návštevy študentov našej školy vo Viedni zas 
mohli vidieť v učebni nemeckého jazyka.   

Vôňa flambovaného ovocia dráţdila zmysly a lákala 
návštevníkov k stolom s koláčikmi a bagetkami. Miešané 
nápoje z rúk študentov nadstavbového štúdia doplnili obraz 
príjemného dňa farbami exotického ovocia. Po príjemnom 
osvieţení zaviedli sprievodcovia - vybraní študenti školy - 
hostí do ďalších učební. Absolvovali tam prehliadku dvoch 
cvičných firiem študentov tretieho a štvrtého ročníka, 
prezentáciu odborných predmetov – ekonomiky, podnikania, 
marketingu a manaţmentu. Prostredníctvom programu Alf 
spoznali bliţšie problematiku týchto predmetov.  

Výchovná poradkyňa našej školy predstavila deviatakom – 
moţno budúcim študentom SSOŠ Giraltovce – študijné 
a učebné odbory, ktoré pre nich v školskom roku 2015/2016 
otvárame. 

Príjemné bolo aj stretnutie učiteľov obidvoch typov škôl. 
Bez stresu, v priateľskom rozhovore o pracovných i iných 
starostiach učiteľského ţivota.  

Pred poludním ruch ustal. Poslední hostia odišli, pulírovali 
sa poháre, vypínali počítače. Len jemná vanilková vôňa ešte 
dlho popoludní ostávala v chodbách školy.  

Deň otvorených dverí v SSOŠ Giraltovce sa vydaril. Prispeli 
k tomu spoločne učitelia i študenti. Moţno príjemný záţitok 
z DOD pomôţe deviatakom správne sa rozhodnúť... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. A. 
Kalafová 
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 „Keď Gašparko sviatok mal, usporiadal karneval, pozval kŕdeľ 

zvieratiek, pohyb je vraj dobrý liek.  
V maskách prišli z lesíčka, zvábila ich pesnička, nikto chvíľu 

nepostál...“ 
Slová tejto známej detskej pesničky sa naplnili 6. februára, keď 

sa ţiaci premenili rad radom na všakovaké zvery, hrdinov, bytostí 
z doby známej i neznámej. A veru, zábava a vrava sa ozývali celou 
športovou halou Igora Nováka. Práve tam smerovali kroky všetkých 
ţiakov prvého stupňa (1. - 4. ročníka) našej školy. DJ Elly sa 
postaral o spestrenie dopoludnia rezkou chytľavou hudbou, šašo, 
dospelák  a tri kovbojky  zase o súťaţe postarali a usmerňovali 
všetkých, ktorí sa pričinili o super zábavu.  

Vo februári sa udialo veľa zaujímavého a spomienkového. 
Dočkali sme sa verdiktu a február uţ bol zhovorčivejší. Prezradil 
nám niečo, čo január nechcel. Dozvedeli sme sa ako sa ţiačka   6. 
A triedy našej školy Ivka Koreňová popasovala so zaujímavou 
povesťou.  

Porota rozhodla nasledovne: „V 3. kategórii sa na 2. mieste 
umiestnila recitátorka s usmiatymi očami Ivana Koreňová“. „Ivanka, 
blahoţeláme!“, to sme uţ dodali my, lebo vieme, ţe to bolo pre 
porotu ťaţké, ale Ivankin potenciál neostal bez povšimnutia. A to 
sme radi a ceníme si to! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. E. Tchuríková  
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Tohtoročný karneval bol pre deti,  navštevujúce Materskú školu 

v Giraltovciach, vskutku rozprávkový. Všetci – deti, rodičia, učiteľky -  sa 
v stredu  4.2.2015 presunuli do sály Domu kultúry, kde sa zrazu premenili 
na rôzne neznáme bytosti, rozprávkové postavy a ocitli sa tak v rozprávke 
Snehulienka a sedem trpaslíkov. Samozrejme,  nechýbala ani zlá kráľovná, 
ktorá ukryla Snehulienku na svojom hrade. Aby jej neušla, zobrala jej 
oblečenie, ktoré mala na sebe. Vyslobodiť ju mohli iba trpaslíci, učiteľky 
a karnevalové masky – deti, a to tak, ţe museli zlú kráľovnú naučiť rôzne 
tance. Masky z jahodovej triedy sa predviedli tancom o ţabkách. Naučili 
tanec aj kráľovnú a predstavte si, získali pre Snehulienku jednu topánku. 
Druhú topánku odovzdala zlá kráľovná trpaslíkom a maskám z čerešňovej 
triedy, pretoţe ju roztancovali uprostred sály vo veľkom kruhu. Vo vláčiku si 
zlá kráľovná zatancovala s deťmi z jablkovej triedy, a tak pokračovala 
v rozdávaní oblečenia pre Snehulienku. Masky z hruškovej triedy zaviedli 
kráľovnú do zlatej brány, kde sa veru dlho tancovalo a bolo ţe to radosti, keď 
trpaslíci a deti opäť dostali ďalšiu časť oblečenia. Masky z marhuľovej triedy 
naučili kráľovnú tanec, pri ktorom sa dotýkala celého tela a poriadne sa 
pritom ohýnala. Zopár tanečných prvkov naučili kráľovnú aj masky               
zo slivkovej triedy a trpaslíci od radosti, ţe získali pre Snehulienku oblečenie 
a slobodu, vyzvali do ľudového tanca všetkých rodičov a masky. Tak 
pokračovali karnevalové šantenie a tancovanie uţ s krásnou Snehulienkou. 
Tá s radosťou vytancovala masky a odmenila ich fašiangovými šiškami 
a prekvapením v balíčku za to, ţe ju vyslobodili. Na tento rozprávkový 
karneval budeme dlho spomínať a tešíme sa, ţe radosť, úsmev, tanec 
a dobrá nálada sprevádzali všetky deti, rodičov a učiteľky počas celého 
kúzelného, čarovného a rozprávkového karnevalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Beáta Miňová 
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Vyučovanie sa začalo v tento deň netradične o štvrť na deväť. 

Jedna vyučovacia hodina trvala 30 minút a v rozvrhu hodín bolo len 

päť vyučovacích predmetov: chémia, biológia, fyzika, anglický jazyk 

a telesná výchova. Na ţiadnej vyučovacej hodine sa neskúšalo, 

nezapisovali sa chýbajúci a vyučovanie prebiehalo v príjemnej 

atmosfére plnej zaujímavých aktivít. Vyučovali nielen učitelia, ale aj 

ţiaci. Na desiatu sa podávali pečené moravské koláče a prestávky 

medzi vyučovacími hodinami spestrovalo vysielanie školského 

rozhlasu. Ţiakmi boli tentoraz deviataci okolitých základných škôl, 

ktorí sa 27. januára 2015 zúčastnili Dňa otvorených dverí 

Gymnázia v Giraltovciach. 

Jedna z účastníčok zhrnula svoje dojmy z tohto dňa takto: 

„Páčilo sa mi, ţe pracujete s tabletmi a interaktívnou tabuľou. 

Zaujalo ma vybavenie laboratória chémie, pokusy v laboratóriu boli 

fajn. Výhoda je, ţe máte nielen telocvičňu, ale aj posilňovňu. Ţiaci 

tak môţu hrať loptové hry, posilňovať alebo tancovať zumbu. Veľmi 

dobrý dojem na mňa urobili vzťahy medzi učiteľmi a ţiakmi. Aj 

školský rozhlas bol super.“ 

A čo konkrétne sa dialo na vyučovacích hodinách? Angličtinári 

zapojili ţiakov do aktivít prostredníctvom interaktívnej tabule, 

tabletov a počúvania nahrávok v anglickom jazyku. Na hodine 

fyziky si deviataci vyskúšali Van de Graaffov generátor a overili si 

pôsobenie gravitácie. Chémia ponúkla teoretickú aj praktickú časť. 

V praktickej časti sa vyrábali prskavky, slonia pasta a bengálske 

ohne. V učebni biológie si ţiaci základných škôl spolu s našimi 

maturantmi vyskúšali prácu s mikroskopom, precvičili si 

fungovanie bránice a mozgu. Súčasťou hodiny boli tieţ ukáţky prvej 

pomoci, ktoré predviedli ţiaci gymnázia - členovia Červeného kríţa. 

Na hodine telesnej výchovy si  deviataci zahrali volejbal a basketbal 

a zacvičili si v posilňovni. A na pamiatku dostal kaţdý z nich 

suvenír s logom školy. 

Aj tento rok sme sa snaţili my, študenti gymnázia, pod pat-

ronátom  učiteľov pripraviť Deň otvorených dverí tak, aby sme 

ţiakom okolitých základných škôl ukázali, ţe štúdium v našej škole 

je síce náročné, ale býva aj zábavné a prináša veľa zaujímavých 

podnetov a záţitkov.  

Veríme, ţe s mnohými z vás, milí deviataci, sa uvidíme opäť 

v septembri uţ ako s členmi našej gymnaziálnej rodiny. 

Kristína Katuščáková, ţiačka 2. A triedy, Gymnázia v Giraltovciach, 
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Pokusy 

v laboratóriu 

chémie 

 

 

 

 

Aktivity 

v učebni 

anglického 

jazyka 

 

  

 
 
 

   Foto: 

Kristián 

Breja, 

2. A trieda 

 

 

 

 

Je sobota. Na tento deň sme sa obzvlášť, celá rodina, tešili. 

Napriek tomu, ţe sme s manţelom mali dosť pracovných povinností, 

neváhali sme všetko nechať tak, keď nám Elenka oznámila: „Mami, 

oci, v sobotu bude škola otvorená pre všetkých!“ Práca predsa 

neutečie a takáto sobota nie je často, alebo vôbec uţ takáto bola? Ja 

si na to nespomínam. Elenka je prváčka, moje školské roky sú uţ 

dávno preč  a odvtedy priestory školy prešli veľkou zmenou. A tak 
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sme boli radi, ţe si môţeme v pokoji prezrieť miesto, kde naše dieťa 

trávi väčšinu času.  

14. február 2015 bol dňom otvorených dverí základnej školy 

nášho mesta. Vedenie školy spolu s učiteľkami si pripravilo pre ši-

rokú verejnosť  predstavenie vízie, ako by škola mala v budúcnosti 

vyzerať. A ako táto vízia funguje uţ teraz. Otvorenie sa konalo 

v telocvični, kde sa ţiaci školy rozdelili do jednotlivých druţstiev 

a ukázali nám aktivity, ktoré sú obsahom športových krúţkov. Tie 

základná škola otvorila od druhého polroka. Deti s radosťou 

a športovým nadšením súťaţili a my rodičia sme ich povzbudzovali. 

Keďţe deti boli športom zamestnané, mohli sme si obzrieť ďalšie 

priestory školy, jednotlivé triedy, jedáleň, spoločenskú miestnosť. 

V triedach nám pani učiteľky predstavili jednotlivé predmety 

a spôsob výučby.  V spoločenskej miestnosti nás čakalo malé 

pohostenie,  mohli sme si tam  posedieť a podebatovať s pánom 

riaditeľom, s niektorými vyučujúcimi, ale aj rodičia medzi sebou. 

Nesmiem zabudnúť ani na pána primátora, ktorý bol taktieţ 

prítomný a ochotný predebatovať s rodičmi a občanmi mesta rôzne 

otázky.  

Deň otvorených dverí je spôsob, ktorým škola alebo ktorákoľvek 

organizácia chce ukázať svoje fungovanie, svoje moţnosti. Je to 

príleţitosť, keď sa môţeme presvedčiť  o správnosti či nesprávnosti 

fungovania.  Druhá februárová sobota bola príleţitosťou pre nás 

rodičov, aby sme sa uistili v tom, ţe naše rozhodnutie bolo správne, 

ţe sme dieťaťu vybrali vhodnú školu. S veľkým sklamaním však 

musím skonštatovať, ţe mnohí z nás tak neurobili.  Pýtam sa 

prečo? 

Ja ako rodič som si pokladala za povinnosť byť v túto sobotu     

na mieste, ktoré naše dieťa navštevuje kaţdodenne, ktoré ho 

vychováva a vzdeláva. S manţelom sme boli radi, ţe máme moţnosť  

spoznať aj inak ľudí, ktorí v škole pracujú veď im dennodenne 

zverujeme svoje dieťa.  

Takáto forma ľahostajnosti sa v dnešnej spoločnosti uţ asi 

udomácnila. Nič nie je dôleţitejšie, ako moje záujmy, ani moje dieťa. 

Takýto pocit som mala ja, ako rodič, túto februárovú sobotu, ktorá 

bola určená nám, rodičom a deťom. A ak to tak pôjde ďalej, tak sa 

milí rodičia nedivme, ţe o pár desiatok rokov, budeme čakať          

vo svojom dome pri okne na naše deti. A čakanie bude nekonečné, 

pretoţe sa budú správať presne tak, ako my teraz. A dosť často si 

opakovať takú známu vetu naučenú od nás: Nejdem,  načo? Nemám 

čas... 

      Michaela Marcinová  
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Záţitkové čítania: 

 

Pre MŠ:  Môj kamarát KRTKO  

Pre ZŠ:  

1. ročník ZŠ –  Mária Ďuríčková: DANKA A JANKA  

2. ročník ZŠ –  Ľudmila Podjavorinská – ČIN-ČIN 

3. ročník ZŠ –  Marianna Grznárová – MAŤKO A KUBKO 

4. ročník ZŠ –  Daniel Hevier – PÄŤKA Z NUDY   

5. ročník ZŠ –  Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich 

   morí   

6. ročník ZŠ – Indiánskym chodníkom  

7. ročník ZŠ – Jozef Cíger Hronský a jeho všestrannosť  

8. ročník ZŠ – Martin Kukučín: „Osud si ma vybral, aby ma 

dobre popreháňal“ 

9. ročník ZŠ – KNIŢNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY  

 

Pre SŠ: Martin Kukučín: „Osud si ma vybral, aby ma dobre 

popreháňal“ 
 

KNIŢNICA SLOVENSKEJ LITERATÚRY 
 

09. 03. 2015 – 10. 04. 2015 - Výstava výtvarných ţiackych prác 

na tému – Rozprávky Pavla Dobšinského  

 

Ďalšie dôleţité podujatia: 

16. 03. 2015 – Deň ľudovej rozprávky – deň s ľudovou 

rozprávkou v mestskej kniţnici  

23. 03. 2015 – 28.03.2015 – Týţdeň slovenských kniţníc – 

pripravujeme podujatia:  

Číta celá škola – vytvorme si svoj vlastný školský rekord,  čo 

najviac čítajúcich detí v škole 

Moja obľúbená kniha  - beseda pre malých aj veľkých,  prineste    

do kniţnice svoju obľúbenú knihu a porozprávajte nám o nej  

Beseda so spisovateľom pre deti 

Rómska rozprávka spisovateľky Eleny Lackovej  

Dvere kniţnice dokorán – podujatie pre znevýhodnené skupiny  

27. 03. 2015 – Noc s Andersenom – strávte noc v kniţnici, spolu 

s rozprávkovými bytosťami a zábavnými aktivitami.  

Bliţšie informácie v Mestskej kniţnici Giraltovce. 

Michaela Marcinová, mestská kniţnica Giraltovce 
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V minulom čísle sme vám 

predstavili rubriku,  v ktorej vás 

budeme oboznamovať   so šaris-

skými výrazmi. Niektoré pomaly 

upadajú do zabudnutia a ich 

význam je známy uţ len starším 

ročníkom.  Pravidlá tohto náre-

čia sú pomerne jednoduché.       

U šarištiny  najviac poteší  fonetický pravopis – píš, ako počuješ.  

V tomto nárečí neexistuje ypsilon. 

Spoluhlásky n, l pred 

e, i sa vyslovujú tvrdo, 

ak sa majú vysloviť 

mäkko, píšu sa 

s mäkčeňom. 

V šarištine nie sú ani 

dvojhlásky, ia a iu sa 

zmenili na samohlásky a 

a u, pričom predchá-

dzajúca spoluhláska je 

mäkká. Namiesto dvoj-

hlásky ie je najčastejšie i. 

Všetko sa vyslovuje 

krátko a prízvuk je       

na predposlednej slabi-

ke. 

 

kebiľem – keby len 

fodra - volán 

kilavi – chromý 

obisce – obydlie, domov 

ňigda – nikdy 

mira – miera 

nabic budze padac – asi 

bude pršať 

 

Manţelia 

Anna a Tomáš Kmecovci 

– začiatky 50. rokov 
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ZÁHRADA V MARCI  
 
 Vápnime pôdu, ak vykazuje kyslú 

reakciu. 

 Dokončujeme predjarný rez jabloní 

a hrušiek. Väčšie rany ošetríme proti 

chorobám  buď stromovým balzamom alebo 

štepárskym voskom. 

 Čistíme trsy jahôd od starých, zaschnutých a nemocných 

listov a prihnojíme ich kompostom  alebo kombinovaným hnojivom 

na jahody Cererit. 

 V teplejších oblastiach vysádzame niektoré ovocné dreviny. 

Broskyne sadíme, aţ keď začínajú rašiť, preto sa neponáhľajme 

s výsadbou. Úspešná je aj výsadba marhúľ a malín. Ihneď po vý-

sadbe sú potrebné hlboký rez korunky a výdatná zálievka. 

 Je účelné, ak v marci máme uţ ukončený predjarný rez viniča. 

Pri neskoršom reze je nebezpečenstvo, ţe réva bude slziť (tak 

dochádza k strate miazgy a oslabeniu viniča). 

 V parenisku robíme ďalšie výsevy hlúbovej zeleniny – karfiolu, 

brokolice, kapusty, kelu, šalátu, rajčiakov, papriky a uhoriek. 

V druhej polovici marca sejeme vodné a cukrové melóny. 

Rozsádzame sadby vţdy len do kvalitnej zeminy a čistých nádob. Ak 

to počasie dovolí a pozemok znesie urovnanie povrchu, prevádzame 

výsevy cibule, mrkvy, petrţlenu, reďkovky a tieţ špenátu. 

 Trávnik začína rašiť, je najvyšší čas na vyhrabanie machu 

a odumretých zbytkov. Potom môţeme trávnik prevzdušniť. 

 Ak sme zimovali niektoré balkónové rastliny ako muškáty  či 

fuchsie, je práve marec vhodný na ich privykanie na svetlo a vyššie 

teploty. Rastliny po zime zostriháme a presadíme do nového 

substrátu.  

 Ruţe reţeme na konci marca. Najvhodnejší termín je, keď 

kvitne zlatý dáţď. Najprv odstránime zmrznuté a suché vetvy. Rany 

sa ťaţko hoja, preto reţeme ostrými noţnicami asi pol centimetra 

nad púčikom. Veľkokveté reţeme pribliţne na výšku 20 cm, 

necháme 2 – 5 púčikov. Silne rastúce odrody skrátime menej, slabo 

rastúce viac. Hlboký rez viac podporí rast a kvitnutie. 

 Koncom mesiaca odhrnieme zem od kríkových ruţí, 

stromčekové ruţe uvoľníme zo zimného krytu a priviaţeme ku ko-  

líkom.                                                           Ľubomír Krupa 
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Zara Hrušková 

Leo Dreveňak 

 

Rodičom srdečne blahoţeláme, nech narodenie vášho dieťatka 

prinesie do vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

80 rokov Mária Lazorová 60 rokov Andrej Šváč 

                                                Anna Verčimáková 

75 rokov Anna Tkáčová                    Ján Goč 

              Juraj Paľa                        Marta Vasiľová 

              Emília Jurášová   

                                 55 rokov Mgr. Daniela Macáková

               Dagmar Sopková 

70 rokov Ján Švač       Jozef Terkanič 

                            Jozef Jurč 

65 rokov Ing. Ján Kaňuch  

          Jozef Tkáč  

           Tomáš Jurč    50 rokov   Peter Imre 

           Jozef Krokker            Mgr. Ľuboslava Mikulová 

           Boţena Študyová           Bc. Viera Havrilová 

                                  Pavel Vachaľ 

Váţení jubilanti, pri príleţitosti vášho ţivotného jubilea vám 

ţeláme do ďalších rokov ţivota veľa zdravia, šťastia, elánu, Boţieho 

poţehnania a veľa dobrej nálady do kaţdého dňa.  

 

NAVŢDY NÁS OPUSTILI: 
 
  Meno      Rok narodenia        Dátum úmrtia 

 Pavol Janovič   1945           29.01.2015 

 Jozef Kovaľ    1935           15.02.2015 

 Michal Štefanik 1935           17.02.2015 

 Anna Nováková 1934           20.02.2015 

 Anna Sokolová 1932           22.02.2015 

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. 
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Na futbalovom štadióne v Giraltovciach je každý deň čulý ruch. Nečudo. 

Príprava futbalistov MFK Slovan Giraltovce prešla do záverčnej fázy a to je  

jasný dôkaz toho, že jarná časť III. futbalovej ligy už klope na dvere. Ak to 

počasie dovolí, tak Giraltovčania 15. marca vybehnú na zelený trávnik 

Tesly Stropkov v susedskom derby zápase. O zimnej príprave, o situácii 

v kádri  aj prognóze pred odvetou nám porozprával kormidelník MFK 

Slovan Vladimír Rusnák: „Celú zimnú prípravu sme mali rozdelenú do troch 

častí. V tej prvej sme sa venovali fyzickej príprave. Bolo to pre chlapcov 

veľmi náročné. Počas štyroch týždňov hráči poctivo pracovali a s ich 

prístupom som bol spokojný. Fyzicky sú na tom veľmi dobre a dokázali to 

už v prípravných zápasoch. Po tejto zaberačke sme potrebovali záťaž 

uvoľniť, a tak nasledovala herno-regeneračná druhá časť, ktorá slúžila      

na obnovu síl. No a nakoniec to už bola herná časť s vyššou  frekvenciou 

prípravných zápasov. Myslím si, že všetko naplánované sme aj splnili    a 

som presvedčený, že moji zverenci budú na odvetnú časť pripravení      na 

požadovanej úrovni. V kádri sa zvýšila konkurencia príchodom Ondreja 

Čušku, ktorý sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle. Výrazne ožil Patrik 

Kuriplach. Škoda vážneho zranenia Patrika Čurlíka, ktorý v Poprade 

podstúpil plastickú operáciu kolenného krížneho väzu. Zranil sa aj Peter 

Cauner,  trápi ho natiahnutý stehenný sval. Dúfam, že ostatným sa budú 

zranenia vyhýbať. Odohrali sme niekoľko prípravných zápasov. Plavnici      

v Lipanoch sme podľahli 0:2, silnú bardejovskú devätnástku sme porazili     

v Bardejove 3:2,  dva góly dal J. Verčimák a jeden M. Digoň. V Spišskej 

Belej sme nastúpili proti druholigovému Popradu a konečná remíza 1:1 je 

cenná. Gól dal J.Čabala. Čakajú nás ešte súboje s poľskou Muszynou, 

lídrom IV. ligy Šacou a s Raslavicami. Naše ciele sú vyhnúť sa boju             

o záchranu, zlepšiť herný prejav a hlavne výrazne zlepšiť výsledky           

na domácom ihrisku, veď tu hráme pred svojimi priaznivcami. Súťaž bude 

veľmi náročná. Čaká nás ťažký úvod, avšak my chceme uspieť a pokojne 

hrať v hornej polovici tabuľky. Nikto nechce zostúpiť a o postup sa pobijú 

Spišiaci s Lipanmi. Sám som zvedavý,  ako sa bude súťaž vyvíjať.              

V každom prípade môžu vypadnúť až tri mužstvá a postúpi jedno. Futbaloví 

fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na zaujímavé zápasy."                

      Miroslav Deutsch 
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Šport má v Giraltovciach veľkú tradíciu. Na prvom mieste je, 

samozrejme,  futbal, ale postupne dali o sebe vedieť aj iné druhy 
športových odvetví. Niektorí Giraltovčania vynikli vo viacerých športoch      
a svoj talent rozvíjali v prospech giraltovského športu.  Jeden  z nich je 
vlastne aktívny ešte aj dnes,  po skončení aktívnej činnosti už vyše tridsať 
rokov odovzdáva svoje služby futbalistom MFK Slovan Giraltovce. Tento 
všestranný športovec je Ján ŠVAČ, ktorý v týchto dňoch oslávi 
sedemdesiatku. Ján Švač začínal v doraste Slovana a už vo veku 17 rokov 
obliekol dres A  mužstva. Jeho sľubnú kariéru však pribrzdilo vážne 
zranenie, v zápase s Duklou Prešov mu protihráč zlomil nohu. Na trávnik 
sa vrátil a dlhé roky reprezentoval Slovan. Okrem futbalu sa venoval aj 
atletike, plávaniu aj volejbalu v TJ Iskra KZ. Preborníkom však bol               
v stolnom tenise. Tento šport mu priniesol veľa ocenení, v roku 1972 sa 
stal majstrom okresu Bardejov a spolu s Pavlom Matim hrali aj druhú ligu. 
Keď sa v roku 1980 stal trénerom Slovana Igor Novák,  na jeho podnet stal 
populárny  „Janek " masérom v MFK Slovan. Absolvoval masérsku školu     
a má certifikát  profesionálneho maséra. Počas zimných sústredení                
v horských zariadeniach to prakticky prezentoval, k všeobecnému údivu 
hotelových masérov. Túto činnosť vykonáva aj dnes a on sa vlastne            
v Giraltovciach stal priekopníkom v oblasti regenerácie futbalistov. Jeho 
rukami  prešla celá plejáda skvelých giraltovských hráčov. Šport je stále 
jeho  srdcovka  a aj zdravý pohyb v prírode v jeho dennom programe nikdy 
nechýba. Janek Švač stál pri najväčších úspechoch giraltovského futbalu        
a právom mu patrí poďakovanie so želaním pevného zdravia, šťastia 
a spokojnosti v kruhu  najbližších.                          Miroslav Deutsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Švač – dolný rad štvrtý zľava. 
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Január je pre silákov mesiacom naberania svalovej hmoty a sily. SPIDER´s 

GYM v spolupráci s CVČ Giraltovce pripravil pre týchto silových nadšencov súťaž v 
mŕtvom ťahu. Prihlásiť sa mohli amatéri aj profíci rôznych vekových a 
výkonnostných skupín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií  -  profi, amatéri do 
18 rokov a amatéri nad 18 rokov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 13 pretekárov z 
rôznych miest a obcí. Medzi týmito silákmi sa predstavila aj jedna osoba 
nežnejšieho pohlavia, ktorá si počínala veľmi dobre. Anna Nazarejová /Kračúnovce/ 
si zapísala platný pokus 105 kg. Pokúšala sa aj o 115 kg, ale táto váha odolala jej 
sile.  

  V kategórií profi sa predstavil Lukáš Knašinský  / Hanušovce nad Topľou /, 
ktorý túto kategóriu vyhral výkonom 205 kg a ziskom 216,07 reshel. boda. 
Zaujímavé súboje zvádzali súťažiaci aj v kategórii amatéri nad 18 rokov. Výsledné 
hodnotenie ukázalo veľmi tesný bodový rozdiel. Túto kategóriu vyhral Tomáš Hricko 
/Hanušovce nad Topľou/ výkonom 200 kg a ziskom 197,4 reshel. boda. Tesne za 
ním skončil Dávid Havira  / Giraltovce /, ktorý zdvihol taktiež váhu 200 kg, ale jeho 
telesná hmotnosť bola vyššia a konečný počet bodov mal hodnotu 188,4. Napínavý 
duel v kategórii amatéri do 18 rokov predviedli Marcel Štefaník /Okrúhle/ a Daniel 
Dzurišin /Marhaň/. Prvý menovaný si v treťom pokuse výkonom 190 kg a ziskom 
166,25 reshel. boda udržal prvé miesto. Daniel Dzurišin nezapísal v treťom pokuse 
160 kg a musel sa uspokojiť s druhým miestom.  

   Pre väčšinu pretekárov to bola prvá súťaž v tejto disciplíne, no aj napriek tomu 
mnohí pokorili svoje osobné rekordy. Výhercom gratulujeme, všetkým pretekárom 
ďakujeme za účasť a veríme, že už teraz sa tešíte na ďalšiu súťaž v SPIDER´s 
GYM-e, ktorá sa bude konať koncom februára.        

    Autor: Bc. Marek Pavúk, foto: L. Lukáč 
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Nie vţdy sa podarí odhaliť 

páchateľov rôznych vandalstiev. 

V tomto prípade však kompetent- 

ní  s veľkou slávou prezentovali 

dôkaz nájdený na mieste činu. 

Ţeby bol obsah príčiny činu nepriamo úmerný obsahu mozgu 

páchateľa??? 

             Text a foto: Mária Osifová 

 

 

 

 

 

Je ešte mnoho vecí, s ktorými sa denne stretávame 

a z ktorých nás niektoré uspokojujú, tešia a iné zas zlostia 

a hnevajú. Sporadicky na niektoré upozorňujeme aj na strán-

kach  Spravodajcu mesta Giraltovce. Tak to robíme aj teraz. 
 
Niekoľkokrát  sme písali o tom, ako sa zodpovední ľudia 

a pracovníci  drobných obecných sluţieb a aktivačných prác sa 

starajú o poriadok v našom meste. Je väčšina obyvateľov, ktorá má 

záujem o to, aby upravenosť parkov, ulíc a verejných plôch ostala 

v takom poriadku, ţe  Giraltovce budú patriť k najkrajším mestám 

široko ďaleko. A to nás teší. Pretoţe upravenosť nášho mesta ma 

dobrý cveng aj medzi ľuďmi, ktorí v Giraltovciach neţijú. 
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A čo nás hnevá ? 

Za fasádou krásy sa ešte skrývajú aj nedostatky. Sú medzi nami 

okrem iného  malé skupinky ľudí, ktorí svojím egoizmom 

a neprispôsobením sa kazia dobrý dojem z upravenosti nášho 

spoločného ţivotného prostredia. 

V prvom rade sú to fajčiari, ktorí zvyškami cigariet „skrášľujú“ 

rôzne zákutia medzi bytovými domami namiesto toho, aby 

pozostatky po svojom nezdravom zlozvyku odhodili do odpadkových 

košov. A to uţ nepíšeme o tom, ţe niektorí jednotlivci fajčia aj tam, 

kde je to zákonom zakázané (napr. na zastávkach autobusovej 

stanice a pod.). 

Iná oblasť, ktorá hnevá,  je to, ţe skupinky sociálne slabších 

obyvateľov mesta „prečis-

ťujú“ odpadkové koše 

a kontajnery. Nie, nie sme 

proti tomu, aby tak robili. 

Veď v odpadkoch sa nájdu 

aj veci, ktoré im na chvíľu 

ešte môţu slúţiť. No hnevá 

to, ţe po takých „nájaz-

doch“ na odpadkové koše a 

kontajnery ostáva okolo 

nich taký neporiadok. Aţ 

súdnemu človeku ostáva 

rozum stáť. 

Tak, čo vy na to, milí 

naši čitatelia ? 

Dajte nám vedieť, čo vás 

teší a čo hnevá v Giral-

tovciach.  Radi na to upo-

zorníme. 

 

 

Text: PhDr. František  Dţalai ,   foto: Mgr. Martina  Cigľarová  
 

 

 

 

Predám rodinný dom na ulici Bardejovská so súpisným 

číslom 252/38 za 40 tis. Eur. Dohoda možná.  
 
                                                           Kontakt:  0949 658 160 


