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Milí čitatelia! 
Po prelistovaní niekoľkých módnych 
časopisov som zistila, že tá naj farba 
pre túto jarnú sezónu je zelená, 
zelená je pre jar 2017 tá in. Potom 
som si uvedomila, že to predsa nie je 
žiadna novinka, veď zelená farba je tá 
naj pre jarné obdobie každého roka. 
Predsa tú naj zelenú farbu majú naše 
lúky práve v jari, v týchto nadchádza-
júcich mesiacoch, ktoré nás čakajú. 
Rôzne odtiene tejto farby môžeme 
vidieť aj v našich lesoch, ktoré sa opäť 
stanú obľúbenými miestami, keďže 
dni jari a leta sú na prechádzky a  
pobyty v prírode ako stvorené.

Zelená je farba nádeje. Je nádej in 
alebo out, čo myslíte? Je nádej tá vlast-
nosť, črta, prvok, ktorý vo svojich 
životoch považujeme za dôležitý, 
prvoradý? Kráča nádej v živote 
moderným krokom, alebo sme ju 
úplne vypustili z našich dní? Verím, že 
každý z nás si nádej nesie v sebe, je to 
viera v niečo, k čomu ľudské každo-

denné bytie a žitie smeruje, čo udr-
žuje a utužuje... Samozrejme, je to 
veľmi subjektívne. Každý svoju nádej 
smeruje k niečomu alebo niekomu. 
Napríklad v lepší deň, nový začiatok, 
uzdravenie, obrátenie, polepšenie 
atď. Aj aprílové veľkonočné dni budú 
dôkaz nádeje vzkriesenia a viery. Aj 
jar, ktorá už ukazuje svoju krásu je 
nádej pre milovníkov záhrad, rôznych 
druhov športov, nádej pre nový život 
rastliniek a zvieratiek. Slnečné lúče 
postupne zohrievajú naše telá a prí-
bytky. Ale svetlo nesmeruje len         
do vnútra. Myslím si, že existuje aj 
nádej na ľudské vnútorné svetlo, 
ktoré smeruje von. U niekoho je jasne 
viditeľné, u niekoho iba tak bliká.         
A ako to povedala Kristina Mattes, 
známa filantropka – najsilnejšie vnú-
torné svetlo, je u človeka vtedy, keď je 
verný sám sebe, vyrovnaný sám so 
sebou a dodržiava isté morálne zása-
dy. Vtedy svojím vnútorným svetlom, 
môže zasiahnuť  veľkú masu ľudí.

Preto vám prajem milí 
čitatelia  aby ste v apríli 
prejavili svoje vnútorné 
svetlo, odokryli nádej a 
vieru v seba, v dobro 
svojich blízkych, aby sme 
do nového ročného obdo-
bia vkročili možno aj              
v zelených topánkach.

To už nechám na vás,       
ale určite s nádejou...

o Michaela Marcinová   
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Rokovanie 16. zasadania 
Mestského zastupiteľstva 
v našom meste sa konalo 
28. marca 2017 za účasti 
všetkých poslancov. Pro-
gram zasadnutia obsaho-
val 19 bodov. Po procedu-
rálnych  bodoch a kontro-
le uznesení, primátor 
mesta informoval prítomných 
poslancov o projekte vybudovaniu 
stojísk MRK a sanácii nelegálnej 
skládky v meste v hodnote cca 57 000 
eur, ktoré by sme mali získať cez Ope-
račný program ľudské zdroje z 
Ministerstva vnútra s 5 percentnou 
účasťou mesta.  Sanácia nelegálnej 
skládky mesta bude zastrešovať 12 
kontajnerov. 

Informatívnu správu o stave súdnych 
sporov a súdnych podaní, v ktorých je 
účastník naše mesto predložil JUDr. 
Sergej Romža, /právny zástupca 
mesta/. Poslanci ho požiadali, aby  
pripravil podrobnejšie informácie o 
jednotlivých prípadoch, v ktorých má 
mesto súdne spory .

Vedúca finančného oddelenia predlo-
žila poslancom záverečný účet mesta 
spolu so stanoviskom audítora, ktorý 
konštatoval, že neboli porušené záko-
ny a predpisy. K záverečnému účtu 
bolo prezentované aj stanovisko 
hlavného kontrolóra Jozefa Kozáka. 
Zisk 32 557,29 eur je potrebné pre-

viesť do rezervného 
fondu a účelovo zaviazať 
načo majú byť prostried-
ky použité.

O úprave rozpočtu roz-
počtovým opatrením č.1 
nás informovala opäť 
vedúca finančného odde-
lenia a tá sa týkala týchto 

položiek: zvýšenie príjmov na pod-
položke – dane z príjmov a kapitálo-
vého majetku vo výške 127 681 eur,   
8 555 eur - normatív ZŠ, 12 084 eur - 
ZŠ asistenti učiteľov, ZŠ  dopravné -    
6 918 eur, lyžiarske kurzy ZŠ - 4 200 
eur, ZŠ škola v prírode - 3 450 eur, 
žiaci zo soc. znevýhodneného 
prostredia ZŠ - 8 320 eur, vzdelávacie 
poukazy ZŠ - 8 045 eur, MŠ 5-ročné 
deti - 7 975 eur, školský úrad - 506 
eur, REGOB - 1 368 eur, matrika - 170 
eur, nepoužité účelovo určené 
prostriedky z r. 2016 - 693 eur.

Zvýšenie výdavkov na podpoložke       
v celkovej položke pre SOcÚ  vo výške 
506 eur, zníženie výdavkov-matrika-
prídavky o 170 eur, bývanie a občian-
ska vybavenosť - 9 458 eur, zvýšenie 
výdavkov školstvo bez právnej sub-
jektivity - 160 541 eur, ZŠ v celkovej 
sume 51 947 eur, rodinné prídavky z 
roku 2016 282 eur, nákup príslušen-
stva k mixážnemu pultu - 3 065 eur, 
rekonštrukcia malej budovy MsKS -  
5 000 eur, ZUŠ autorské práva – muzi-

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
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kál 3 000 eur, zníženie výdavkov Park 
mieru oddychová zóna – spolufinan-
covanie 22 866 eur, Spoločne pod-
porme regionálne dedičstvo – spolu-
financovanie 2 258 eur. Poslanci tieto 
zmeny schválili. Finančnému oddele-
niu bolo uložené vypracovať náklady 
na mestskú vývarovňu do nasledujú-
ceho zastupiteľstva.

Návrhy rozpočtov škôl a školských 
zariadení boli presunuté na ďalšie 
rokovanie nakoľko materiály boli 
dodané na poslednú chvíľu a je 
potrebné podrobnejšie sa tomu veno-
vať vo vedení mesta.

Po prerokovaní žiadosti o poskytnu-
tie dotácií z rozpočtu mesta primáto-
rom a finančnou komisiou zastupiteľ-
stvo rozhodlo takto: MFK – 29 200 
eur, TJ Sokol –  6 450 eur, DHS – 1 800 
eur, Tenisový klub Iskra – 600 eur, 
MsBK – 2 500 eur, MO SJD – 1 100 eur, 
ZO SČK – 300 eur, ZO SZ včelárov – 
100 eur, Mestský klub chovateľov – 
100 eur, ZO SZZ – 200 eur, OZ Skoro-
cel – 200 eur, CZ ECAV Giraltovce – 
800 eur, Gréckokatolícka cirkev – 300 
eur,  ZO ZPB – 350 eur. Poslanci tieto 
dotácie schválili.

Poslanci MsZ schválili podmienky 
verejnej súťaže predaja dvojpodlaž-
nej budovy bývalej knižnice na 
Dukelskej ul. č. 158. Pozemok na 
parcele C KN č. 269, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 793 m2 a 
pozemku na parcele C KN  č.270, 
záhrady s výmerou 487 m2, v k. ú. 
Giraltovce, na základe § 9 ods. 2 písm. 

b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti 
je minimálne 30 000 eur. Súťažné 
p o d m i e n k y  b u d ú  uve re j n e n é                
na internetovej stránke mesta       
www.giraltovce.sk a v regionálnej 
tlači.

Vedúci oddelenia správy majetku 
mesta predkladal odpredaj garáže  
na ul. Kpt. Nálepku s. č. 121/36 v 
hodnote 5 000 eur. O túto garáž 
požiadala p. Ingrid Romanová, ktorej 
mestské zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj. Tým sa mestu prinavráti 
časť financií, ktoré vložilo do výstav-
by bytového domu na ul. Kpt. Nálep-
ku.

Ďalším odpredajom bol predaj 
pozemku C KN 448/12, v k. ú. Giral-
tovce s výmerou 185 m2. Tento poze-
mok je zapísaný na LV 821 a nehnu-
teľnosť na LV č. 2031. Ide o kryté 
nástupište SAD Giraltovce, súpisné 
číslo 849 na parcele číslo 448/12 vo 
výške spoluvlastníckeho podielu 
2993/10000 k celku, prevodom 
podielu majetku obce, ktorým sa 
realizuje zákonné predkupné právo v 
súlade s ustanovením § 9 ods. 8 záko-
na č. 138/1991 Zb. o majetku  obci v 
znení neskorších predpisov. Táto 
nehnuteľnosť sa stanovuje na 22 
225,80 eur. Finančné prostriedky, 
ktoré mesto investovalo, odpredajom 
pozemku a spoluvlastníckeho podie-
lu na nehnuteľnosti získa späť. 
Poslanci tento odpredaj schválili.
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V bode 14 sa rokovalo o odpredaji 
pozemku C KN č. 531, pre účely 
výstavby obchodno-prevádzkovej 
budovy na ul. Dukelskej. Poslanci sa 
rozhodli, že potrebujú viac informácii 
a navrhli prizvať na ďalšie zasadanie 
záujemcu aj s architektom a preriešiť 
to aj v komisiách mesta.

Návrh správy hlavného kontrolóra o 
výsledkoch kontroly mestského úra-
du, ktorú predkladal Jozef Kozák, 
hlavný kontrolór mesta zobralo mest-
ské zastupiteľstvo na vedomie. V 
bode Rôzne, poslanci schválili Zmlu-
vu o postúpení práva a povinnosti - 
Byty nižšieho štandardu 3, ulica Kuku-
čínova – verejný vodovod a verejná 
kanalizácia. Ide o dĺžku vodovodu 
131 m a verejnej kanalizácie v dĺžke 
119 m na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta, ul. Kukučínova pri existujúcej 
modulovej zástavbe 12 bytových 
jednotiek.

V interpelácií poslankyňa Mária Digo-
ňová, žiadala aby sa už konečne 
dokončil chodník na starom cintorí-
ne, dala návrh na zrušenie poplatku 
za psa, opravu schodov pri obchod-
nom dome. Poslanec Ján Žulták upo-
zornil, že na Fučíkovej a Družstevnej 
ul. sa voľne pohybujú psy a ohrozujú 
obyvateľov týchto ulíc. Poslanec 
Marek Hliboký informoval, že je 
potrebné prečistiť na budove v Parku 
mieru odvody vody , ktoré sú zanese-
né lístím a urobiť prerezávku stro-
mov pri schodoch do Domu smútku. 
Poslanec Dušan Verčimák upozornil, 
že je potrebné urobiť fasádu Domu 
smútku. Text: A. Kmecová,

foto: M. Osifová

JUDr. Sergej Romža
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Až v roku 1991 sa obšírne v kronike 

spomína náboženstvo a život našich 

cirkví v meste, preto som sa rozhodla 

túto časť venovať práve im:

„V Giraltovciach okrem menších nábo-

ženských komunít žili svorne vedľa seba 

– rímskokatolíci, evanjelici a gréckoka-

tolíci. V zápise roku 1991 to bude o 

živote gréckokatolíckej farnosti Giral-

tovce tak ako to zaznamenal pre túto 

farnosť a kroniku ordinár Michal 

Džatko gréckokatolícky farár, dekan, 

správca farnosti od 1. augusta 1968. 

Citujem vyššie spomínaného ordinára 

Michala Džatka: 

Toto všetko, čo zaznamenávam, nie je 

predtým podchytené v žiadnych iných 

záznamoch. Nebolo to zaznamenané 

možno z kultúrnej nedbalosti, alebo čo 

je pravdepodobnejšie, z určitého kul-

túrneho vandalizmu. 

Krátke vysvetlenie: Po zrušení Grécko-

katolíckej cirkvi roku 1950 všetok maje-

tok tejto cirkvi prevzala pravoslávna 

cirkev v Československu, a tým prevzala 

aj všetky písomnosti a archív. Činnosť 

Gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená 

roku 1968. Po tomto pre Gréckokato-

lícku cirkev osemnásťročnom temnom 

období gréckokatolícki veriaci sa vra-

cali z pravoslávnej, ale aj rímskokatolíc-

kej cirkvi naspäť k svojmu vierovyzna-

niu. S tým súviselo aj vracanie pôvod-

ných majetkov gréckokatolíckej cirkvi 

Z KRONIKY NÁŠHO MESTA
od pravoslávnej – budovy, kostoly a 

fary. Gréckokatolíckej farnosti v Giral-

tovciach boli bez problémov vrátené 

tieto ich pôvodné majetky. Giraltovce: 

Kostol a farská budova s príslušen-

stvom a stavebnými pozemkami. Kobyl-

nice: Kostol a farská budova s príslušen-

stvom a stavebnými pozemkami. Las-

cov: Kostol a stavebný pozemok. Toto 

všetko nám bolo odovzdané v dezolát-

nom stave, postupom času si naši 

veriaci všetko obnovili, čoho sú sved-

kami súčasníci. 

Bohužiaľ neboli nám odovzdané žiadne 

písomnosti ani archív. Pravoslávny 

farár Mikuláš Lazor nám odovzdal len 

dve cirkevné matriky (knihy). Jedna     

od vzniku Giraltovskej gréckokatolíckej 

farnosti roku 1947 a druhá pre vtedaj-

šiu gréckokatolícku farnosť v Kobylni-

ciach písaná od roku 1934. Gréckokato-

lícka farnosť Kobylnice zanikla súčasne 

so vznikom farnosti v Giraltovciach. 

Toto všetko som zaznamenal od očitých 

svedkov a pamätníkov, najmä od kurá-

torov našej cirkvi v Giraltovciach. Ale 

najzávažnejšie svedectvo mi dal ordi-

nár Mikuláš Kašpár, gréckokatolícky 

farár, kanoník, ktorý bol prvým správ-

com novovzniknutej farnosti v Giraltov-

ciach od roku 1947.

Giraltovskí gréckokatolícki veriaci spa-

dali ako filiálna obec pod farnosť Kobyl-

nice. Kobylnická farnosť bola v tom čase 
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jednou z najstarších farností v bývalom 

Giraltovskom okrese. V Kobylniciach sa 

nachádza aj jeden z najstarších kosto-

lov postavený v roku 1788.  Je to kla-

sický štýl kostola vybudovaný z kame-

ňa, pamiatkový objekt. Predtým bol         

v Kobylniciach drevený kostol, ktorý 

zhorel do tla. Asi roku 1936 sa giraltov-

skí gréckokatolícki a rímskokatolícki 

veriaci rozhodli vybudovať spoločný 

kostol pre obidve cirkvi. Avšak po určitej 

nehode od toho úmyslu upustili a 

postavili si obidve cirkvi vlastné kostoly.

Gréckokatolícki veriaci svoj kostol začali 

budovať roku 1938. Hlavný organizátor 

bol vtedajší občan Giraltoviec a kurátor 

gréckokatolíckej cirkvi Juraj Vasindák a 

jeho manželka Mária rodená Rojová, 

ich ostatky sú pochované v Krypte      

pod sakristiou pri kostole.

Základný kameň kostola posvätil ordi-

nár biskup Pavol Peter Gojdič v roku 

1938 za pôsobenia gréckokatolíckeho 

farára Romana Jankeviča v Kobylni-

ciach. Stavbu dokončili v roku 1942       

za pôsobenia ordinára Mikuláša Kašpa-

ra, ktorý bol v tom čase gréckokatolíc-

kym farárom v Štefurove. Nový kostol 

posvätil ordinár Pavol Peter Gojdič         

v roku 1942. Farskú budovu začali sta-

vať v roku 1947 a bola dokončená            

v roku 1950, za pôsobenia ordinára 

Mikuláša Kašpara.

V roku 1949, bol v Giraltovciach ofici-

álne zriadený Gréckokatolícky farský 

úrad, v Kobylniciach tým farský úrad 

zanikol. Prvým gréckokatolíckym správ-

com farnosti v Giraltovciach bol ordinár 

Mikuláš Kašpar. Bohužiaľ v roku 1950 

bol Gréckokatolícka cirkev zakázaná a 

aj na novú gréckokatolícku farnosť         

v Giraltovciach padá osemnásťročné 

obdobie temna, čo malo neblahý vplyv 

na vývoj novej farnosti. Skoro všetci 

gréckokatolícki veriaci začali navštevo-

vať rímskokatolícky kostol aj bohosluž-

by. Gréckokatolícky majetok, kostol aj 

tam nezákonne prevzala pravoslávna 

cirkev a tým činom gréckokatolícky 

majetok, kostol a fara pomaličky,       

ale isto začali chátrať, a čo viac chátrala 

aj príslušnosť a oduševnenie gréckoka-

tolíckych veriacich.

Po obnovení činnosti gréckokatolíckej 

cirkvi v roku 1968 sa mnohí gréckokato-

lícki veriaci vrátili do svojej, ale mnohí 

zostali medzi rímskokatolíckymi veria-

cimi. Správcom farnosti sa stal ordinár 

Michal Džatko, gréckokatolícky farár a 

to riadnym dekrétom od 1.8.1968.

Ako spomína pán Džatko farnosť               

od nikoho neprevzal, ani vo farnosti 

nenašiel žiadne písomnosti, okrem 

dvoch zväzkov cirkevných matrík. Fara 

aj kostol boli skoro v dezolátnom stave, 

preto sa do fary dalo nasťahovať až           

po generálnej oprave. Pán farár aj             

s rodinou sa do fary nasťahoval 9. 5. 

1969. Vtedy bola zriadená kancelária 

farského úradu, farská agenda, poklad-

ničný denník, bežný účet, archív a pán 

farár začal písať farskú kroniku.
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Vo štvrtok 14. novembra 1968 vo večer-

ných hodinách farnosť navštívil ordinár 

biskup Vasiľ Hopko, sprevádzaný ordi-

nárom Mikulášom Kasparom za veľkej 

účasti veriacich. Pána biskupa prišlo 

privítať aj veľké množstvo rímskokato-

líckych veriacich v prítomnosti ordinára 

Ľudovíta Sabola, rímskokatolíckeho 

farára v Giraltovciach.

Gréckokatolícky veriaci sa znovu začali 

oduševnene starať o svoj majetok a 

obnovovať ho. Podľa svojich schopností 

a možností s veľkou obetavosťou, ale aj 

finančnými darmi obnovili faru, kostol. 

Vždy po nejakej oprave kostola farnosť 

navštívila vzácna návšteva, ktorá 

posvätila objekt a prácu veriacich.        

V nedeľu 25. júla 1971 navštívil mesto 

ordinár Ján Hirka, doprevádzal ho brat 

Jozef Palúch. Za veľkej účasti veriacich a 

kňazov posvätil obnovený chrám aj 

faru. S prácami na obnove fary a kos-

tola sa pokračovalo ďalej a tak 20. júna 

1982 Giraltovce opäť navštívil mons. 

Ján Hirka, pápežsky prelát ordinár 

prešovský.

V máji 1987 sa začalo budovať nové 

oplotenie okolo kostola a fary. Oplote-

nie bolo urobené z betónového zákla-

du, betónových prekladov a červenej 

tvarovanej tehly. Urobený múr bol 

prekrytý terasovou dlažbou a piliéry 

pokryté travertínom. Na severnú 

stranu oplotenia prispel aj Mestský 

národný výbor zakúpením materiálu, 

práce vykonávali veriaci v akcii ,,Z“. 

Veľkú zásluhu pri zabezpečovaní 

pomoci mal predseda MsNV Ladislav 

Hajda a Ján Kolesár, stavebný technik. 

Pri tejto akcii bol upravený aj trojuhol-

ník pod kostolom a do tohto priestoru 

premiestnený pomník – historický lev – 

dočasne umiestnený v mestskom parku 

pred budovou MsNV.

Ešte niekoľko údajov o kostole: posta-

vený v rokoch 1938 - 1942 z pálenej 

tehly. Štýl klasický objekt nepamiatko-

vý. Veža trojkopulová, na veži trojra-

menný kríž, vo veži jeden zvon. Kostol 

zasvätený  Matke ustavičnej pomoci, 

chrámový sviatok 27. júna, pred odpus-

tom vždy v poslednú júnovú nedeľu.        

V chráme na hlavnom oltári je namaľo-

vaný obraz Matky ustavičnej pomoci, 

ktorý namaľoval v roku 1943 prešovský 

maliar Mikuláš Jordán. Tento maliar je 

ako jediný slovenský maliar vyzname-

naný svätým otcom rytierskym radom. 

Vzácny obraz je zarámovaný v dekoro-

vanom pozlátenom ráme. V kostole sa 

nachádza aj vzácna evidovaná kultúrna 

pamiatka: plastika Vir Dolónum /dre-

vená socha sediaceho Krista/, ľudová 

práca zo začiatku 19. storočia. Ako sa 

táto plastika dostala do kostola sa nepo-

darilo zistiť. Je to jedna z najvzácnejších 

pamiatok v meste.“

Spracovala: Michaela Marcinová

Text uverejňujeme v pôvodnom znení, 

bez jazykovej úpravy.
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VIETE, E.Ž ..
Ipočasie v marci sa nie a nie umúd-

riť? Slniečka bolo ako šafranu a ani 
jarné prázdniny  si nezaslúžili tento 
prívlastok. Zima bola naozaj tuhá, 
možno preto sa príroda zobúdza len 
veľmi pomaly. 

Ipráve vládnuci apríl by mal byť 
zaliaty slnkom?  Názvy kalendár-
nych mesiacov majú svoju históriu. 
Apríl pochádza z latinského slova 
apricus, čo znamená slnečný, slnko 
milujúci. Avšak z vlastných skúse-
ností vieme, že počasie v apríli býva 
bláznivé. 

I13. februára odštartoval Sloven-
ský Červený kríž kampaň Valentín-
ska kvapka krvi, ktorej hlavný cieľ 
bol prilákať hlavne mladých ľudí k 
darovaniu tejto vzácnej tekutiny? 
Výzva Šťastie máme v krvi, prečo ho 
nezdieľať zaujala množstvo stre-
doškolákov z nášho mesta. Plný 
vestibul mestského úradu bol dôkaz 
toho, že nielen mladí ľudia chcú a sú 

ochotní pomáhať a podľa slov           
p. Macakovej vo štvrtok 16. marca sa 
rozhodlo darovať krv 53 občanov,       
z toho 46 boli schopní a 16 sa             
na  tento  čin  odvážili  prvýkrát. 

Imáme zmodernizované rozhla-
sové vysielanie? Hlásenie do mest-
ského rozhlasu už neprebieha naži-
vo, ale každé hlásenie sa nahrá 
vopred a spustí v nami určenom 
čase. Výhoda je, že hlásateľ sa vyhne 
tzv. brptom a hlásenie sa môže spus-
tiť aj pomocou sms v hociktorom 
čase a taktiež cez víkendy. Tento 
inteligentný rozhlasový prístroj nám 
na skúšku zapožičala firma VM Flori-
án. Ak sa nájdu voľné finančné 
prostriedky, vysielacia stanica sa            
u nás udomácni nastálo.

Iv našom meste máme 15 ulíc? 
Názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev sa určujú s prihliad-
n u t í m  n a  h i s t ó r i u  m e s t a ,                        
na významné nežijúce osobnosti,       



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

10

na veci (kvety), podľa zemepisných 
názvov, udalostí (SNP), tradičných 
označení a pod. Jedna tretina ulíc           
v našom meste je pomenovaná podľa 
osobností (Fučíkova, Hviezdoslavo-
va, kpt. Nálepku, Kukorelliho, Kuku-
čínova). Presnejšie, podľa mužských 
osobností. Zdá sa, že tých je dostatok. 
Alebo naopak, je nedostatok osob-
ností nežnejšieho pohlavia? V okres-
nom meste Svidník je 36 ulíc, z toho 
14 je pomenovaných po významných 
osobnostiach, taktiež výlučne 
mužských. Keď vznikajú nové ulice, a 
ony určite vznikajú, tak by aspoň 
občas mohla byť inšpiráciou              
pri pomenovávaní nejaká dáma.           
No povedzte, nebol by to skvelý 
pocit, bývať na Ulici tety Anky alebo 
na Nory Mojsejovej???

Iokrem oficiálnych pomenovaní 
ulíc v našom meste máme aj pome-
novania  také tie naše? Máloktoré 
mesto sa môže pochváliť časťou 
Kórea. Takéto exkluzívne pomenova-
nie dostala Budovateľská ulica v čase 
jej vzniku. Nelichotivý pohľad na 
rozostavané domy iritoval obyvate-
ľov a pripomínal im v tom čase                
práve prebiehajúcu vojnu v Korei 
začiatkom  50.  rokov. 

Iv minulom čísle sme písali o tom, 
ako zima prilákala srnky až                   
k ľudským obydliam a obyvatelia 
Tehelnej ulice tak mali možnosť 
sledovať túto hladnú zver, ako           
pri kontajneroch hľadá čo-to pod 
zub?  Nielen za potravou sa divá zver 
prikráda bližšie k ľuďom. Nedávno         
si do lesíka za mestským úradom 
prišla pospať líška. 

Iv piatok 24. marca sa do nášho 
mesta nahrnuli  akordeonist i                
z celého Slovenska? Svoju šikovnosť 
hrou na tento mnohohlasý hudobný 
nástroj prišlo ukázať 35 súťažiacich 
na Akordeónovom festivale, ktorý 
ZUŠ Giraltovce organizuje každý 
druhý rok. Odborná porota praco-
vala v zložení: Boris Lenko – 
koncertný umelec a pedagóg VŠMU 
Bratislava, Igor Vlach – pedagóg 
Konzervatória Banská Bystrica a 
Jozef Demjan – pedagóg Konzervató-
ria Košice. Najlepšie reprezentovala 
svoju školu  Aneta Suchaničová.

Text a foto: Mária Osifová
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Takúto myšlienku niesol 27. marec        
v priestoroch obradnej siene mest-
ského úradu, kde sa stretli predstavi-
telia mesta, priaznivci slova a literatú-
ry, učitelia a žiaci. Predchádzalo tomu 
vyhlásenie literárnej súťaže Hloví-
kova litera. Tí, ktorí neváhali a zobrali 
pero, vytvorili príbeh či báseň, boli 
pozvaní na stretnutie s názvom Hloví-
kova akadémia. Stretnutie sa začalo       
v centre nášho mesta pri soche 
známeho dejateľa. Položením kytice 
sme mu vzdali úctu a vďaku za jeho 
prínos. Po tomto pietnom úvode sa už 
v spomínaných priestoroch pozvaní 
hostia usadili a mohli si vychutnať 
program, ktorý obohatili aj žiaci ZUŠ 
pod vedením učiteľa Erika Chrzana. 
Svoje poďakovanie a uznanie 
Adamovi Hlovíkovi, ale aj mladým 
tvorcom, vyjadril aj pán primátor, 
ktorý v záverečnej  diskusii trpezlivo 
odpovedal na otázky žiakov a študen-
tov. O vyhodnotenie prác sa postarala 
trojčlenná porota v zložení -  Anna 
Mitaľová, Alena Kmecová a  Margita 
Gazdičová. Ich rozhodovanie bolo 
náročné, keďže 22 súťažných prác 
bolo veľmi kvalitne napísaných.

 Pred vyhlásením výsledkov sme však 
ešte venovali čas spomienkam na 
človeka, ktorý zanechal výraznú 
stopu  v našom meste. Bol to Adam 
Hlovík – autor prózy, náboženskej 
poézie, duchovných piesní, prekladov 
Homérových básní, zberateľ ľudo-

SPOMIENKA NA ADAMA HLOVÍKA 
vých piesní. Marcové stretnutie 
nebolo náhodné, keďže práve marec 
bol v živote Adama Hlovíka rozhodu-
júci tak pri narodení ako aj pri úmrtí. 
Hlovíkova akadémia bola dôkaz toho, 
že aj mnohé udalosti našej minulosti 
sa môžu stať inšpirujúcimi prameňmi 
pre rozširovanie nášho poznania a        
v neposlednom rade sa môžu výrazne 
podieľať na kultivovaní názorov a 
životných postojov celej spoločnosti. 
Do obradnej siene priviedli žiakov a 
ich učiteľov odhodlanie, záujem, vedo-
mosti, elán, ochota venovať svoj čas 
hodnotám slova. A ako to dopadlo? Tu 
sú výsledky: 

I. kategória

1. Simona Madarová, ZŠ Giraltovce

2. Adam Tomko, ZŠ Giraltovce

Bianka Sulinská, ZŠ Giraltovce

3. Laura Imreová, SZŠ Giraltovce

Lea Križanská, SZŠ Giraltovce

Viktória Rozputinská, SZŠ Giraltovce

Cenu poroty získali: 

 Ján Cubirka, ZŠ Giraltovce

 Timea Lechmanová, SZŠ Giraltovce 

 Anicka Palecková, SZŠ Giraltovce

II. kategória

1. Jonatán Košč, ZŠ Giraltovce

2. Daniela Bartošová, ZŠ Giraltovce

3. Eva Kollárová, ZŠ Giraltovce

Zuzana Hliboká, ZŠ Giraltovce
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Prvý ročník Hlovíkovej litery bol 
úspešný, v závere tohto príjemného 
popoludnia sme všetci  zhodnotili, že 
táto súťaž má budúcnosť a žiaci aj 
učitelia sa tešia na jej pokračovanie. 
Toto je nový začiatok tvorivosti 

mladých a nádejných giraltovských 
spisovateľov. 

Spomienkam na Adama Hlovíka budú 
patriť aj ďalšie nasledujúce roky.

Text: M. Marcinová, foto: R. Koreň

Odchádza zima, prichádza jar.

Všetkému novému dáva to zdar.

Kvietočky pučia, včeličky bzučia,

ja si tu krásu zbieram do náručia.

Na okraji lesa, kde trávička rastie,

mladučké sŕňa veselo sa pasie.

Popri ňom matka srna radostne skáče,

len na vŕšku zvyšok snehu plače.

Je z neho pramienok, čo do riečky steká,

a ostáva po ňom iba pôda mäkká.

Vtáčiky spievajú, hlaholia zvony,

v diaľave tíchnu meluzíny stony.

Výherné práce

Slniečko pohládza lúky a stráne.

Hľa, aká nádhera len sa pozrieť na ne.

Obloha jasná, hľadieť volá hore,

je ako jedno krásne veľké more.

Biele obláčiky po nej si plávajú,

ako ovečky veselo sa hrajú.

Radostne si jasá celá príroda,

a to čo prichádza, nie je náhoda.

Veď každým rokom znova sa to deje,

a životu to dáva nádych nádeje.

Nech Boh žehná túto našu zem,

veď chcú to všetci, aj ja to chcem.

Jonatán Košč

Jar
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O lenivom prasiatku

Na dvore u babky a dedka žilo veľa zvieratiek. Svoj domov tam našlo aj lenivé prasiat-
ko. Raz, prasiatko ležalo na lúke a spalo. Sliepočka Chocholúška ho prišla zobudiť. 
Prasiatku sa nechcelo vstávať, ale sliepočka hovorí: ,,Prasiatko vstávaj, musíme ísť 
natrhať kvety pre mačku mňaukačku, dnes má narodeniny.“ Lež prasiatko odvrklo: 
,,Nemôžem, odpovedalo unavené prasiatko a zívlo.“ Lež Chocholúška sa nedala: ,,A to 
už prečo?“ Spýtala sa podozrievavo. ,,Lebo mám tuto v brušku dieru, pozri.“ Chocho-
lúška takmer od napätia nedýchala a dodala: ,,Ale, veď to je pupček“, zasmiala sa 
sliepočka. ,,No a čo, musím ležať, choď sama“, odvrklo prasiatko a sliepočka odišla. 
Onedlho prasiatko zbadalo sliepočku ako nesie plný tanier čokoládových koláčov. 
Rýchlo bežalo za ňou. Keď ku nej prišlo, lišiacky sa jej opýtalo: ,,Fíha, to je krásna vôňa, 
a ja som také hladné, nedala by si aj mne trochu toho výborného koláča? Celučký deň 
som nič nejedlo.“ Lež sliepočka odvrkla: ,,Prepáč, ale ty nemôžeš, veď máš dieru v 
brušku, mohlo by ti prasknúť. Radšej lež a ja idem ponúknuť ostatných“, povedala a 
odišla.

Na druhý deň prišla sliepočka zase za prasiatkom. Prasiatko sedelo a pozeralo 
znudene televízor. Sliepočka mu hovorí: ,,Prasiatko, prasiatko, vypni televízor a poď 
mi pomôcť, musíme pokosiť trávu. Je už taká veľká, že ak by náhodou prišiel nejaký 
nepriateľ, či zlodej, ani by sme si ho nevšimli.“ Lež prasiatko to vôbec nezaujímalo. 
,,Nie, sliepočka, nemôžem. Práve dávajú napínavý seriál, nevyrušuj, unikne mi 
podstata a aby si vedela k tomu všetkému mám ešte i ovisnuté uško. Mohlo by mi z tej 
námahy odpadnúť. A to si ja, tak vzácne plemeno nemôžem dovoliť.“ Sliepočka len 
mrzuto pokývala a pobrala sa preč. Po istom čase prichádza vyparádená sliepočka k 
prasiatku. ,,Prasiatko, nože pozri, mám nový svetrík. A vyzerá presne tak ako najnovší 
model z časopisu.“ Lež prasiatko sa rozzúrilo: ,,Ako to, že ty máš nový svetrík a ja nie? 
To ja mám v takejto zime mrznúť, kúpať sa mi nechce a keby som malo taký sveter ako 
máš ty, tak aspoň by sa tie špinavé fliačiky na mne zakryli.“ Lež sliepočka sa nedala: 
,,Dostala som ho za to, že som sama pokosila trávu. Predstav si, bez pomoci som 
zvládla pokosiť väčšiu polovicu sadu. ,,Lež prasiatku to nedalo: ,,Nemohla by si mi ho 
požičať? Akási nádcha na mňa ide, „ opýtalo sa prasiatko. ,,Rada by som ti ho dala, ale 
ty máš ovisnuté uško, mohlo by ti odpadnúť, keď by si si ho obliekalo. Radšej oddy-
chuj, ja sa idem ukázať ostatným.“ Lež prasiatko už všetkého malo plné zuby. Bolo 
hladné, pripadalo si škaredé a tak si povedalo, že keď tú prácu zvládla sliepočka, tak to 
zvládne ľavou zadnou i ono. Vybralo sa na pole dokosiť trávu. No cestou sa tak unavilo 
z neustáleho sledovania svojho uška i bruška, že hneď pod najbližším stromom zaspa-
lo. A to nemalo robiť, lebo práve vtedy z veľkej trávy vykukol pytliak a dal prasiatko do 
vreca. A to putovalo a putovalo vo vreci ďaleko preďaleko, lež kam až doputovalo, tak 
to už je ďalší príbeh o prasiatku, ktoré chtiac-nechtiac opustilo dvor u babky a dedka, 
kde sa malo tak dobre, že si to ani samé neuvedomovalo.

Práce sú v pôvodnom znení, bez jazykovej úpravy.
Simonka Maďarová
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MESTO TÚŽI PO REKONŠTRUKCII STAREJ RADNICE
A DOBUDOVANÍ PLAVÁRNE

Mestské zastupiteľstvo v Giraltov-
ciach sa nedávno zaoberalo návr-
hom na odpredaj budovy Domu 
služieb. Mesto by ním získalo 
potrebné financie na rekonštruk-
ciu starej budovy MsÚ a dostavbu 
plavárne. Patrí to stále k hlavným 
víziám vedenia mesta.   Jedna z tém 
na zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva v Giraltovciach, o ktorej sa veľa 
polemizuje, bola predaj prevádzkovej 
budovy Domu služieb Komunál.             
O odkúpenie prejavili záujem tri 
firmy.  Predajom objektu sa mesto 
u s i l ova l o  z í s k a ť  p ro s t r i e d k y                 
na rekonštrukciu starej budovy MsÚ a 
dostavanie rozostavanej plavárne.   

„Návrh na predaj nebol schválený, 
poslanci sa nestotožnili s návrhom 
predať ho a za tie peniaze zrekonštru-
ovať starý mestský úrad a pokračovať 
vo výstavbe mestskej plavárne pri 
Športovej hale Igora Nováka. Mesto 
bolo prezentované ako zlý gazda, 
pretože chce predať Dom služieb, 
ktorý prináša zisk z prenájmu a 
peniaze by sme minuli na rekonštruk-
ciu starého mestského úradu,                  
z ktorého nebudeme mať nijaké 
nájomné a dokončenie plavárne 
nebolo veľmi prezentované,“ povedal 
nám prednosta MsÚ v Giraltovciach 
Pavol Tchurík. Doplnil, že aj napriek 
informáciám o tom, že po rekonštruk-
cii starého mestského úradu sa začne 

prenajímať nový a z toho bude príjem 
do mestskej kasy, tie už  prerokované 
či spomínané poslancami neboli.         
K problematike sa vyjadril aj primá-
tor mesta Ján Rubis, ktorého celý 
názor nájdete aj na internetovej 
stránke mesta Giraltovce. Tiež v ňom 
uviedol, že vedenie mesta zvažovalo 
efektívnosť predaja a účelnosť využi-
tia budovy pre potreby mesta a 
hlavne možnosť získať finančné 
prostriedky na rekonštrukciu budovy 
starého mestského úradu a  výstavbu 
plavárne. V posledných rokoch má 
mesto podľa neho problémy so zhod-
nocovaním svojho prebytočného 
majetku, či už je to prenájmom alebo 
predajom. „Súkromní podnikatelia 
skupujú v meste nehnuteľnosti, 
rekonštruujú ich a budú ponúkať 
svoje priestory na prenájom. Ako 
bude mesto zveľaďovať svoj majetok, 
ak ostane prázdny? Zmení sa postoj, 
ak my budeme ponúkať mestský 
majetok na predaj, ako keď je o maje-
tok záujem?“ pýta sa. Na zasadnutí 
MsZ sa hlasovalo o tom, či budovu 
predať alebo nie. Potvrdil, že stano-
viská komisií boli nasledovné: 
„Komisia výstavby odporučila 
budovu predať. Komisia správy 
majetku mesta odporučila budovu 
nepredať, ale predať budovu starého 
MsÚ. Finančná komisia nebola uzná-
šaniaschopná a mestská rada nepri-
jala žiadne stanovisko.“ 
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Budova starého MsÚ nie je síce zara-
dená ku kultúrnym pamiatkam,           
no patrí k historickým budovám 
mesta, ktorú postavili v  30. rokoch 
minulého storočia a  je to aj srdcová 
záležitosť Jána Rubisa. „Máme na to 
spracovaný projekt, ktorý zahŕňa aj 
možnosť presunu mestského úradu 
do zrekonštruovaných priestorov,  
kam radnica patrí,“ zdôraznil nedáv-
no. Vedenie sa o to rovnako usiluje aj     
v roku 2017. „Stále hľadáme finančné 
možnosti ,  ako zrekonštruovať 
budovu starého MsÚ na námestí, kam 
by opäť bola presťahovaná radnica 
mesta. Rád by som ju dokončil. Čakali 
sme na nejaký vhodný projekt finan-
covaný z EÚ,“ uviedol. "Je však v zlom 
stave a vyžaduje si viac financií.  Jedna 
z možností, ako ich získať, by bol aj 
predaj budovy Domu služieb.“ 

Vyjadril sa aj k stanovisku komisie 
správy majetku mesta - k odporúča-
niu predať budovu starého MsÚ, s 
ktorým nesúhlasí. Hľadanie finanč-
ných možností na opravu budovy a  
vrátenie mestského úradu do starej 
radnice má vo svojom volebnom 
programe ako  jeden z hlavných 
bodov. „Je to budova, ktorá bola posta-
vená začiatkom 20. storočia a má 
svoju históriu. Nachádza sa v centre 
mesta a z môjho pohľadu si zaslúži 
byť opäť radnicou, keďže na tento 
účel bola postavená. Záujemcu                  
o budovu starého MsÚ nemáme a           
v prípade, že by bol vážny záujem          
o kúpu,  ako primátor mesta by som 
vypísal referendum, či starú radnicu 
predať alebo nepredať.“ 

Autor: Martina Cigľárová 
Foto: L. Lukáč

HĽADAJÚ PENIAZE NA REKONŠTRUKCIU A DOSTAVBU
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Čo je to 
festival 
J E D E N  
SVET?

„ J e d e n  
s v e t  j e  
m e d z i-
národný 
f e s t iva l  
d o k u-
mentár-

nych filmov, ktorý tento rok osla-
vuje už svoj 17. ročník. Mimo 
medzinárodnej scény má na 
Slovensku svoje hlavné sídlo v 
Bratislave, kde festival trvá 6 dní a 
premieta sa v 7 kinosálach. Okrem 
toho existujú ešte aj jeho regio-
nálne pobočky. Giraltovce sa stali 
pre tento ročník jeho 22. poboč-
kou. Regionálny festival môžete 
vidieť aj v Banskej Bystrici, Marti-
ne, Žiline, ale aj v Poprade, 
Humennom, či Bardejove.“

Kto festival organizuje?

„Hlavný organizátor je nezisková 
organizácia Človek v ohrození, 
pričom hlavný partner festivalu v 
Giraltovciach je samotné Mesto 
Giraltovce. Festival má množstvo 

ďalších partnerov, spomeniem 
napríklad Nadáciu Slovenskej 
sporiteľne, Európsku komisiu, 
Vysokú školu muzických umení, 
Francúzsky inštitút, RTVS, SME, 
Týždeň, Ticketoportal atď. Záštitu 
nad posledným ročníkom prebral 
prezident Andrej Kiska.“ 

O čom sú tieto dokumentárne 
filmy?

„Filmy sú od autorov z celého 
sveta a zameriavajú sa na aktuálne 
globálne témy. Samozrejme 
nechýbajú ani slovenskí autori. Na 
festivale v Giraltovciach si budú 
môcť diváci pozrieť filmy s témati-
kou ekológie a možnostiach ako 
zastaviť skazu našej planéty a kto 
tomu bráni, dozvedia sa o metó-
dach vedenia informačnej vojny a 
aktuálnej propagandy, prinesieme 
info o likvidácií kláštorov a reholí 
v 50-tych rokoch komunistickou 
stranou, o výcviku mladíkov v 
slovenských horách s maketami 
s a m o p a l ov,  o  n e f u n kč n o m  
systéme vo Švédsku, ktorý sa 
snažil nahradiť fungujúcu rodinu 
a výsledkom je osamelosť ľudí, o 
boji za ľudské práva v Číne, pripo-

 „MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNYCH FILMOV

V GIRALTOVCIACH“
Rozhovor s organizátorom Stropkovčanom Mgr. Jozefom Šimkom
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menieme si slovenskú Sviečkovú 
manifestáciu z  roku 1988,  
pozrieme sa do života maďarskej 
obce vedenej ultranacionalistic-
kým  starostom, zistíme ako 
musia deti vo svete pracovať, aby 
mohli chodiť do školy, nahliad-
neme do života ukrajinského 
pastora, ktorý si adoptoval 32 detí 
a popri tom pomáha bezdomov-
com, narkomanom aj týraným 
ženám. Nebudú chýbať ani exklu-
zívne zábery utečencov z plavby 
do Európy a mnoho ďalšieho.“  

Kedy a kde sa filmy premietajú 
a koľko je vstupné?

„Festival je rozdelený na dve časti. 
Počas dopoludnia vo štvrtok (6.4.) 
a v piatok (7.4.) sa konajú školské 
premietania. Hlavná časť festivalu 
pre verejnosť sa koná cca od 17:00 
do cca 21:30 v piatok (7.4.), 
sobotu (8.4.) a nedeľu (9.4.). 
Všetky filmy sa premietajú v zasa-
dačke MsÚ. Vstupné na večerné 
premietania je 1Ä / osoba / film 
alebo blok filmov. Zadarmo majú 
vstup len osoby na invalidnom 
vozíku, ich doprovod, ZŤP a deti 
do 140 cm v sprievode platiaceho 
rodiča. Vstupné na dopoludňajšie 
školské predstavenia je pre žiakov 
a študentov 50 centov. Na porov-
nanie vstup v Bratislave na 1 
takýto film stojí 3,5Ä.“     

Oplatí sa prísť?

„Určite áno. Ide o filmy, ktoré otvá-
rajú nové obzory a vedia chytiť 
každého za srdce. Srdečne všet-
kých pozývame.“  

PROGRAM PRE VEREJNOSŤ

Piatok (7.4.)

18:00  Cowspiracy (85min)         

20:00  Veľký plán (52min) + Toto 
nie je hra (22min)

Sobota (8.4.)
17:00 Tiene barbarskej noci

 (39min)
+ Sviečková manifestácia alebo   
Bratislavský Veľký piatok

 (26min) 

18:30 Švédska teória lásky
 (76min)   

20:00 Za hranice strachu
- Príbeh Kao-Č-Šenga         (72min)   

Nedeľa (9.4.)

17:00 Model pána starostu
 (76min)   

18:30 Skoro svätý               (96min) 

20:30 Plavba                        (55min)      

Vstupné(za 1 blok): 

osoba – 1Ä

osoby na invalidnom vozíku s 
doprovodom, ZŤP, deti do 140cm 
v sprievode rodiča – 0Ä

Autor: NO človek v ohrození
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S príchodom jari sa naša škola zúčast-

nila mnohých podujatí, kde žiaci mohli 

preukázať svoje spôsobilosti rôzneho 

zamerania a mnohokrát, aj na našu 

radosť, veľmi úspešne. 

Keďže už od nepamäti je marec Mesiac 

knihy, všetky triedy našej školy navštívili 

mestskú knižnicu, v ktorej sa spolupo-

dieľali na aktivitách súvisiacich s rozvo-

jom ich čitateľskej gramotnosti a oboz-

námili sa s najaktuálnejšou literatúrou 

pre deti a mládež odborného i zábav-

ného žánru.

Víťazi triedneho i školského kola pres-

tížnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín postúpili do kola okresného, kde 

opäť triumfovali. Vanessa Kačmárová a 

Sarah Lipinská získali v tejto prehliadke 

talentov prednesu poézie i prózy krásne 

prvé miesta. Katarína Cibuľková sa 

umiestnila na mieste druhom. Týmto 

trom našim žiačkam blahoželáme a my, 

pedagógovia, sme na ne právom hrdí. 

V piatok 17.3.2017 sme so šiestakmi 

boli na exkurzii v Prešove v Knižnici 

Pavla Országha Hviezdoslava - Slniečko. 

Žiakom boli predstavené podujatia, 

ktoré táto knižnica chystá a už teraz sa 

tešia na stretnutia so súčasnými 

autormi literatúry pre deti a mládež a 

ich autorské čítanie.

V prírodných vedách nadaní žiaci našej 

základnej školy sa zúčastnili Matematic-

kého klokana. Na tomto podujatí si 

svoje sily otestovalo až 97 žiakov 1. až 9. 

ročníka našej školy. Následne na to 

prebehlo okresné kolo Pytagoriády, 

ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov 3. až 8. 

ročníka. Štvrták Aaron Bzdil sa umiestnil 

na 1. a 2. mieste. 

Na Biblickej olympiáde v stredu 

22.3.2017 získali tretie miesto Aneta 

Suchaničová, Laura Pavlišková a Domi-

nika Hrinková. Dievčatá, z vášho úspe-

chu sa tešíme.   

Členovia krúžku Šikovníček navštívili 

učiteľov, ktorí kedysi pracovali v našej 

základnej škole. Radi ich pozdravili a 

diskutovali o ich zážitkoch a skúsenos-

tiach učiteľského povolania. Žiakov 

najviac zaujímalo, akých žiakov mali a      

v čom boli možno iní ako tí dnešní.

V kontexte zážitkového učenia, ktorý je 

pre efektívny výchovno-vzdelávací 

proces veľmi dôležitý, sa v piatok 

30.3.2017 v našej škole konal Deň otvo-

rených dverí. Uskutočnené podujatie 

bolo prioritne venované budúcim prvá-

čikom, ktorí v rámci otvorených vyučo-

vacích hodín mohli nazrieť do tried, kde 

prebiehali reálne vyučovacie hodiny. 

Veríme, že tento zážitkový deň sa im 

páčil a že sa 3.4.2017 títo prípravkári 

prídu zapísať do 1. ročníka našej školy.  

V tomto duchu sa konalo tiež stretnutie 

s učiteľkami materskej školy.   

Všetkým našim úspešným žiakom 

úprimne blahoželáme a držíme palce      

Exkurz marcovými aktivitami 
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v ďalších súťažiach. Veríme, že naša 

škola takýmto spôsobom vždy dá o sebe 

vedieť. Na nových prvákov sa veľmi 

tešíme a srdečne ich u nás v septembri 

privítame.      

Text: Mgr. J. Čubirková

Bronz pre žiačku Súkromnej základnej školy 

Anetkina bronzová Bytča - 3. miesto        
z takmer 6 000 výtvarných prác

Skôr ako nás privítalo krásne histo-
rické mesto Bytča, sa žiačka našej 
školy Aneta Novotná stala víťazkou 
okresného kola výtvarnej súťaže, 
Ochranárik čísla tiesňového volania 
112 a civilnej ochrany vo Svidníku. 
Súťaž organizovalo Ministerstvo 
vnútra SR. Záchranár civilnej ochrany 
- môj kamarát, to bola téma tohtoroč-
ného  4. ročníka.

Práca nášho výtvarného talentu z 5. A 
postúpila do celonárodného kola, 
ktorého  slávnostné vyhodnotenie sa 
uskutočnilo 22. marca 2017 v priesto-
roch prekrásneho zámku Bytča.           
Do súťaže sa prihlásilo 822 škôl, škol-
ských zariadení, detských domovov   
z celého Slovenska a o primát súťažilo 
celkovo 5 991 umeleckých diel,            
z ktorých víťazné okresné práce 
postúpili do národného celosloven-
ského kola.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

20

Z nich detské komisie vybrali absolút-
nych víťazov vo svojich kategóriách.  
V kategórii druhého stupňa základ-
ných škôl sa Anetkina výtvarná práca 
umiestnila na treťom mieste. Toto 
mimoriadne ocenenie si prevzala       
z rúk generálnej riaditeľky sekcie 
krízového riadenia Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky Lenky 
Hmírovej a prednostu Okresného 
úradu v Bytči Andreja Galla. Tí uznali 
vysokú úroveň  súťaže a taktiež jej 
veľký prínos pre šírenie osvety, 
znalostí a zručností obyvateľstva  
smerujúcich k ochrane toho najdôle-
žitejšieho čo existuje a to života a 
zdravia.

Anetkin deň bol úplne iný ako tie 
bežné v škole. Hodnotný  program, 
ocenenie, spoločný obed.  Verím,  že 
tento nezabudnuteľný zážitok bude 
pre ňu  veľká motivácia pre ďalšiu 
výtvarnú tvorbu.

Za krásny deň ďakuje autorka 
príspevku a učiteľka výtvarnej 
výchovy PaedDr. Silvia Baranová.

Hviezdoslavov Kubín vo Svidníku bol 
pre našich žiakov  v okresnom kole na 
päťdesiat percent úspešný. Práve 
polovica postupujúcich  do okres-
ného kola z troch kategórií  upútala 
pozornosť poroty natoľko, že si 21. 3. 
priniesli štyri umiestnenia. V 1. kate-
górii si Timea Lechmanová z 3. A  
priniesla domov cenu poroty za pred-
nes prózy, Patrik Kucharík zo 4. A 
tretie miesto v prednese poézie a 
Lucia Onofrejová zo 4. A krásne druhé 
miesto za prednes prózy. V tretej 
kategórii sa Ivana Koreňová umiest-
nila na 1. mieste a jej prednes poézie 
bude mať reprízu v krajskom kole        
v dňoch  25. – 27. 4. v Prešove. 

Všetkým víťazom blahoželáme!

Text: PaedDr. Silvia Baranová,
E. Tchuríková

LIMASSOL, CYPRUS
Ako je už známe, Gymnázium v Giraltov-

ciach sa úspešne zapája do rôznych 

projektov. Jeden  z nich je aj projekt 

Erasmus+ K2, do ktorého je zapojených 

8 krajín a to Bulharsko, Cyprus, Grécko,  

Portugalsko, Rumunsko, Taliansko, 

Turecko a Slovensko, ktoré zastupuje 

Gymnázium v Giraltovciach. Projekt sa 

zaoberá veľmi aktuálnou problemati-

kou utečencov, konkrétne témou 

Utečenci a migranti hľadajúci budúc-

nosť v spojenej Európe.

A tak mali dve učiteľky gymnázia (Mgr. 

Janka Čorbová, Mgr. Mária Kopčáková) 

a dvaja študenti triedy kvinta (Peter 

Galeštok, Erik Lukáč) možnosť  vycesto-

vať na  pracovnú návštevu na prekrásny 

ostrov Cyprus.  V dňoch 27.02 - 03.03 

2017 sa tam totiž  konala druhá medzi-

národná mobilita. 

Keďže partnerská škola je gymnázium 

(Lýceum sv. Jána)  v druhom najväčšom 

meste  Cypru, v meste Limassol, väčšina 

aktivít sa konala práve v tom meste.
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Stretnutie sa začalo uvítacou ceremó-

niou  v priestoroch tamojšej školy.            

Po krátkom príhovore riaditeľa školy 

nasledovala ukážka  tamojších folklór-

nych    tancov. A potom nás už čakali 

rôzne aktivity, semináre, školenia,  

prednášky a ukážky súvisiace s témou.

Každá zúčastnená škola odprezentovala 

aktivity, ktorým sa venovala od pred-

chádzajúcej mobility v Grécku.  Potom 

sme sa oboznámili so systémom vzdela-

nia na Cypre, ba dokonca sme navštívili 

zopár vyučovacích hodín. Taktiež sme 

absolvovali kurz prvej pomoci  a získali 

certifikát s platnosťou tri roky. Keďže je 

lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, infor-

mácie o utečencoch sme získali priamo  

„na mieste činu!“, a to v utečeneckom 

tábore pri meste Kofinou. Je to jediný 

utečenecký tábor na ostrove Cyprus, 

ktorého kapacita je 400 osôb.  Cyprus 

nie je cieľová destinácia  utečencov.       

V tábore strávia pol roka,  kým úrady  

nerozhodnú o ich ďalšom „putovaní“.  

Absolvovali sme semináre,  na ktorých 

nás pracovníci z Imigračného úradu  

oboznámili s azylovou politikou ich 

ostrova. Pracovníci  Záchrannej stanice 

nám predviedli, aký je postup pri 

hľadaní chýbajúcej osoby. Taktiež nám 

demonštrovali záchranu osôb uväzne-

ných v aute alebo budove.

Popri nabitom programe plnom zaují-

mavých aktivít sme stihli navštíviť zopár 

zaujímavých miest. Nemohli sme 

nenavštíviť hlavné mesto ostrova, 

mesto Nikózia. V ňom sa úchvatne 

prelína   historická minulosť s ruchom 

Foto: Kristína ImrichováFoto: Kristína Imrichová
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veľkomesta.  Avšak je to jediné hlavné 

mesto na svete, ktoré je rozdelené              

na dve časti. Zelená čiara je barikáda, 

ktorá od roku 1974  delí  ostrov na dve 

časti. Južná je cyperská a severných 37% 

územia je turecká časť.

Ďalšie miesto  našich „potuliek“ bolo 

mesto Pafos, ktoré je v zozname sveto-

vého dedičstva UNESCO.  Kedysi hlavné 

mesto ostrova, dnes  malebné miesto        

s  početnými archeologickými pamiat-

kami. Ba nielen to, grécka bohyňa lásky 

a krásy, Afrodita,  tu údajne povstala        

z mora. 

Zopár zaujímavostí:

- Na Cypre sa jazdí na ľavej strane vozov-

ky, tak ako vo Veľkej Británii, keďže 

Cyprus patril pod britskú nadvládu      

od 1878  do 1960.

- Cyperskí vodiči nepoužívajú smerovky.  

- Na ostrove žije veľa mačiek. Podľa 

legendy  žilo na ostrove veľa hadov a 

mačky boli privezené, aby hady         

vyhubili. 

- Citrón je neodmysliteľná súčasť stolo-

vania. Používajú ho na všetko – na šalá-

ty, mäso, zeleninu, ovocie. 

- Cyprus vstúpil do Európskej únie vtedy 

ako Slovensko,  v roku 2004.

Text: Mgr. Janka Čorbová, 
Gymnázium Giraltovce

Budúci žiaci SSOŠ Giraltovce 
Žiaci deviateho ročníka základných 
škôl stoja pred dôležitou fázou svojho 
života. Nemáme teraz na mysli Testo-
vanie 9. To je takisto dôležité, ale pre 
b u d ú c n o s ť  t ýc h t o  ž i a kov  s ú  
podstatné prijímacie skúšky na 
stredné školy, pred ktorými majú 
rešpekt. 

Na Súkromnej strednej odbornej 
škole v Giraltovciach, podobne ako aj 
na ostatných stredných školách, sa 
prijímačky konajú až v máji. Prečo ale 
čakať na odbúranie stresu z nich až do 
mája? Naši budúci prváci majú jednu 
veľkú výhodu a tou sú „prijímačkové 
konzultačky“, ktoré sa konali 21. 
marca 2017 v priestoroch SSOŠ Giral-
tovce. Prišli žiaci zo ZŠ a  SZŠ Giraltov-

ce, ZŠ Hanušovce nad Topľou, ZŠ 
Okrúhle a ZŠ Kračúnovce.

Žiaci sa rozdelili do troch skupín. Dve 
skupiny tvorili uchádzači o študijný 
odbor škola podnikania a jednu 
skupinu vytvorili žiaci, ktorí chcú 
pokračovať v učebnom odbore 
hostinský. Kým budúci žiaci školy 
podnikania pracovali na úlohách       
zo slovenského jazyka (pod vedením 
Mgr. Anny Kalafovej) a matematiky       
(s RNDr. Katarínou Kocovou Mičkani-
novou, PhD.), ktoré im mali priblížiť 
priebeh prijímacích skúšok, typy 
úloh, ktoré ich čakajú nielen na prijí-
mačkách, ale aj Testovaní 9, budúci 
hostinskí sa pripravovali na prijímací 
pohovor, ktorého súčasť bolo tira-
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misu pripravené v spolupráci                
s učiteľkou odborných predmetov 
Mgr. Ľudmilou Maďarovou. 

Nasledujúca fáza konzultačiek bola 
kreatívna. Žiaci pracovali už spolu, 
pričom ich úloha bola vytvoriť fotoe-
sej s predstavami svojho štúdia na 
SSOŠ Giraltovce. Dostali zadanie           
s tromi úlohami. V prvej mali praco-
vať na svojej predstave vyučovacej 
hodiny na SSOŠ, na predstave 
prestávky a v poslednej úlohe mali 
znázorniť podujatie, ktoré poznajú či 

už z internetu, prípadne z dňa otvore-
ných dverí alebo sústredenia pre 
deviatakov. Súčasť konzultačiek bolo 
občerstvenie, ktoré pre žiakov zaob-
staral riaditeľ školy PaedDr. Martin 
Koššala, MBA.

 Všetci žiaci odišli domov opäť plní 
pozitívnych dojmov a s pocitom, že 
prijímacie skúšky nemusia byť stre-
sujúce, ale prostriedok k úspešnému 
štúdiu na strednej škole.

Mgr. M. Škutka 

Knižnica plná kníh, detí a študentov...
Posledných 30 dní v knižnici bolo 
náročných. Naša mestská knižnica má 
už skoro 70 ročnú tradíciu. Má pre 
našich obyvateľov a ľudí z blízkeho 
okolia Giraltoviec svoje opodstatne-
nie. Napriek technickej dobe, ktorá v 
posledných desaťročiach vytláča 

kamenné knižnice a knihy z nášho 
povedomia, vždy sa nájdu jednotlivci, 
pre ktorých je tento priestor nenahra-
diteľný a potrebný. Žiaľ, význam knihy 
a knižníc v našich životoch si vedia 
zdôvodniť skôr tí narodení. A tak exis-
tencia a úloha knižníc naberá už iný 
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charakter s cieľom naučiť malého či 
mladého žiaka, študenta mať rád 
knihu ako takú v jej prvej podobe.

Tento cieľ nepatrí len jednému 
mesiacu v roku, je dlhodobý. Marec 
však patrí knihám a preto cez dvere 
knižice, aj cez  tie naše prešlo v minu-
lých dňoch množstvo detí. Pre tie 
najmenšie deti MŠ sme si pripravili 
predstavenie s názvom Chcete vidieť 
rozprávku? A tak sa mohli pozerať na 
bábkové divadielko, v ktorom sme im 
predstavili známu rozprávku SOĽ NAD 
ZLATO.  O tom, že sa im to páčilo sved-
čil fakt, že sme si miestami mysleli, že 
počas nášho bábkohrania z knižnice 
museli odísť, keďže sedeli úplne 
tichučko a bez pohybu, kým sa 
rozprávka neskončila.

Žiaci I. stupňa ZŠ opäť spoznali 
ďalšieho z našich slovenských spisova-
teľov Jána Navrátila. Vydali sme sa s 
ním na rozprávkovú plavbu. A tak naši 
mladší žiaci zistili, že aj taký spisovateľ 
bol kedysi dieťaťom ako oni. Presnej-
šie Ján Navrátil  prežil časť svojho 
detstva na lodi, a tak sme si aj my v 
knižnici vyrobili papierové loďky, 
more, plavili sa na ostrov, kde nás čakal 
poklad a prečítali si príbeh o potápajú-

cej sa lodi a svietiacom lampáši.

Starší žiaci sa prišli oboznámiť s kniž-
nicou a fantasy literatúrou, ktorú 
máme v našom knižnom fonde.  Kníh s 
týmto žánrom máme neúrekom. Veď 
len takých legendárnych „Verneoviek“ 
máme v zbierke 256 kusov, okrem 
toho sme im predstavili aj ďalších 
úspešných autorov sci-fi románov ako 
sú Mary Shellyová, Isacc Asimov, 
Herber G. Wells, E. A. Poe, Jules Verne, 
Alta Vašová, Ján Fekete, Jozef Repko, 
Stanislaw Lem, Karel Čapek a iní. Na 
požiadavku vyučujúcich slovenského 
jazyka a literatúry sme niektorých 
žiakom predstavili aj dobrodružnú 
literatúru, western, robinzonády, 
detského hrdinu v literatúre a grécke 
báje. Studnica nápadov a možnosti je v 
knižnici nevyčerpateľná, veď každá 
jedna z kníh, ktorá je na polici, ukrýva 
príbeh, postavy, dejiny, históriu, fantá-
ziu, vlastne život ako taký.

Veríme, že sa dvere našej knižnice 
budú naďalej stále otvárať a tak ponú-
kať možnosti ako spoznať svet dávno 
minulý, ale aj ten súčasný. Tešíme sa na 
Vás a vôbec to nemusí byť len v marci, 
v mesiaci kníh.

Text: Michaela  Marcinová 
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na Filozofickej fakulte v Prešove. 
Okrem lásky k písaniu sa „našla“ i v 
Tréningovom centre Kompas. „Už 
počas školy som absolvovala interns-
hip v občianskom združení Trénin-
gové centrum Kompas a po skončení 
som začala pre TCK pracovať na plný 
úväzok. Na svojej práci mám rada, že 
naša vízia je inšpirovať, trénovať a 
pomáhať pracovníkom s mládežou. Je 
to tiež veľmi kreatívna, stále sa 
meniaca a krásna práca.“ 

MOTIVUJÚ JU MIESTA, 
OSOBY I MELÓDIE

V čase štúdia na strednej škole vzni-
kala prvá kniha. „Doteraz mi vyšlo päť 
kníh v troch rôznych vydavateľstvách. 
Dve zbierky básní – Antikvariát duší 
(2002, 2006) a Ešte trochu dažďa 
(2006), autobiografická próza Ako 
chytať v žite (2009), kniha rozprávok 
Rozprávky (2011) a študijný materiál 
pre dievčatá Vo vitríne (2014).            
V každej je niečo zo mňa, no všetky sú 
iné. Obsahujú pozorovania z ciest a 
opis mojich zážitkov,“ tvrdí. Každá         
z publikácií má svoje publikum. Píše 
už pokračovanie prózy Ako chytať         
v žite, ktoré  je o posledných siedmich 
rokoch jej života. Inšpirujú ju ľudia, 
príbehy a hudba. „Takmer každá situ-
ácia má pre mňa svoj soundtrack, 

MARUŠKA (KOŽLEJOVÁ) SKONCOVÁ Z KUKOVEJ
Spisovateľka

pripravuje novú knihu 

Mladá spisovateľka Maruška 
Skoncová, rodená Kožlejová, 
pochádza z neďalekej Kukovej. 
S manželom už býva v Bardejo-
ve. Giraltovčanom je známa 
najmä z koncertu Litera tour,        
v  k to ro m  s a  p re d s t av i l a                    
so speváčkou Katkou Koščovou. 

Kukovčanka Maruška Skoncová 
prezradila, že píše od detstva. „Tvoriť 
som začala, keď som mala asi deväť 
rokov. Písala som básničky a príbehy 
v štýle Slávnej päťky. Písala som veľa a 
svoju prvú básničku si ešte stále pamä-
tám. Volala sa Snehová vločka.“ Mala 
veľa materiálu, ktorý si najprv ukla-
dala sama pre seba.  Počas strednej 
školy začala dávať dokopy svoju prvú 
básnickú zbierku. „Volala sa Antikva-
riát duší, ale nebola som to ja, kto ju 
do vydavateľstva poslal. Na to som 
nemala odvahu. Urobil to za mňa môj 
kamarát a, prekvapujúco, hneď prvý 
pokus bol úspešný a malé kežmarské 
vydavateľstvo chcelo zbierku vydať. 
Ani som nevedela, čo urobil, zásielku 
prijali a vyšla mi prvá kniha. Keby 
vtedy nebolo jeho, asi by som v sebe 
odvahu nenašla a bála sa odmietnutia 
či sklamania,“ priznáva s úsmevom. 
Autorka piatich kníh vyštudovala 
estetiku a slovenský jazyk a literatúru 
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krásne miesta a nenápadné momenty. 
Mala som možnosť veľa cestovať a 
stretnúť fantastických ľudí, aj o nich 
by mala byť nová kniha, ale najmä            
o tom, čomu verím a aký dobrý je       
ku mne Pán Boh. Mám šťastie v živote 
na takú prácu i veľa rôznych priateľov 
na rozličných miestach, získavam 
vďaka tomu veľa možností a množ-
stvo skúseností. Moja tvorba je asi 
najbližšia mladým ľuďom, ktorí radi 

žijú život úprimne a naplno.“ Jej 
ro z p ráva n i a  v  k n i h e  v z n i k l i                 
na základe zahraničných ciest - v New 
Yorku, vo Florencii či na pobreží  
Anglicka.  Na svojej práci oceňuje, že 
na písanie má flexibilný čas. Okrem 
turné s Katkou Koščovou párkrát         
do roka  prijíma i pozvania na lite-
rárne soireé v rôznych mestách na 
Slovensku. Rada cestuje, pláva a má 
vzťah aj k filmovej tvorbe.  „Okrem 

toho už veľa času na 
iné nezostáva. Aby 
bolo o čom písať, 
najprv treba žiť,“  
hodnotí Maruška.

Ďakujeme za rozho-
vor a želáme veľa 
úspechov a elánu         
v práci i v osobnom 
živote.

Autor:
Martina Cigľárová, 

foto: archív M. S.

„Hereckých výkonov mám dosť
nielen v práci, ale aj doma“

Herec MIKULÁŠ DZURÍK:

Mikuláš Dzurík z Giraltoviec hrá 
už siedmy rok v Spišskom divadle 
(mimochodom, účinkuje tam aj 
ďalší Giraltovčan, Tomáš Kriš-
tof). Zahral si aj v seriáli Rodinné 
prípady. Predtým sa však chcel 
stať futbalistom. Najradšej rela-

xuje pri hudbe. V súkromí je Miki  
milujúci manžel a otec dvoch 
malých detí. A pre ostatných 
talentovaný herec... 

Povedz nám, odkedy máš vzťah        
k divadlu a ako sa prejavila tvoja 
záľuba?
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- Som rodák z Giraltoviec. Tam som aj 
zmaturoval  na osemročnom gymná-
ziu.  K divadlu som nikdy predtým 
nemal vzťah a ani žiadnu skúsenosť        
s ním. Miloval som šport, najmä 
futbal, ako žiak som hrával  za FK 
Kuková.  Teraz je to už len v pasívnej 
rovine. Skôr ako fanúšik FC Barcelo-
na, ktorý len fandí a občas i ponadáva, 
ak treba.

Aké sú  tvoje ďalšie hobby?

-  Som aj absolvent ZUŠ v Giraltov-
ciach v hre na violončele a popritom 
som si našiel čas aj na folklór ako 
tanečník a spevák FS Topľan. Hudbu 
milujem a mám k nej veľmi pozitívny 
vzťah. Keďže v mojom prípade 
vyhráva skôr ľudová, konkrétny 
hudobný idol nemám. Jednoducho čo 
ma osloví, hodím do playlistu a počú-
vam. Mám veľmi rád aj soundtracky        
k filmom či rozprávkam. Keďže s telo-
cvikom som problém nemal, chcel 
som ísť študovať na Fakultu športu     

v Prešove. Ale cesty Božie sú nevyspy-
tateľné a ako druhú školu som si 
vybral práve akadémiu umení                 
v Banskej Bystrici, hoci sám dodnes 
neviem, prečo a úspešne som ju 
vyštudoval.

Priblíž nám, ako si sa dostal             
do divadla

- Ešte počas štúdia ma oslovilo Spiš-
ské divadlo s ponukou účinkovať        
u nich ako interný herec. Samozrejme, 
že som to hneď prijal, keďže som bol  
poslucháč štvrtého ročníka a chýbal 
mi už len rok do ukončenia vysokej 
školy. Na otáľanie nebol čas a, 
samozrejme, bol som za ponúknutú 
šancu veľmi vďačný. V Spišskom 
divadle hrám od roku 2010. V tom 
čase sa už divadlo rozrastalo a stretli 
sme sa tam aj spolužiaci z vysokej 
školy a keďže kolegovia, ktorí tam už 
pôsobili skôr, boli veľmi milí a ochot-
ní, nebola teda núdza o dobrú partiu.

foto: archív M. Dz.foto: archív M. Dz.
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programe môžu záujemcovia nájsť na  

webovej stránke www.okressvidnik.sk, 

kde nájdete i tlačivá  Žiadosti o poskyt-

nutie regionálneho príspevku. 

CPRROS, n. o., je tiež  projektové stre-

disko pre prípravu kľúčových aktivít  

Akčného plánu na zabezpečovanie úloh 

technického sekretariátu, mediálnej a 

komunikačnej podpory,  verejného 

obstarávania, metodickej podpory 

tvorby spoločných projektov a iniciatív 

aktérov  na  území pri zakladaní spraco-

vateľských a distribučných prevádzok, 

p o d p o r y  za k l a d a n i a  v ý ro b n o -

odbytových združení a pod.

CPRROS bude koordinovať i spracova-

nie Stratégie rozvoja cestovného ruchu 

vrátane rozvoja cyklistickej a cykloturis-

tickej dopravy so zameraním na využitie 

prírodných a kultúrno-historických 

danosti okresu Svidník Rozvinutý 

Máš svoju vysnívanú rolu? Aké typy 
postáv najradšej stvárňuješ? 

- Svoju vysnívanú postavu nemám, 
Ale našiel som sa, alebo skôr, cítim sa 
veľmi dobre v postave Jánošíka v hre 
Jánošík alebo pravda je len jedna od 
Jozefa Mokoša. Je tam skvelá kombi-
nácia slova, tanca, spevu a hudby. 
Dostal som príležitosť zahrať si aj v 
Rodinných prípadoch menšiu posta-

vičku, bola to skvelá skúsenosť. 
Manželia sme už piaty rok a aby sme 
boli plnohodnotná rodinka, Boh nás 
obdaril aj najväčším šťastím pre rodi-
čov a to dvomi detičkami, Karin a 
Damiánom. Takže hereckých výkonov 
mám dosť nielen v práci, ale aj doma 
(smiech).

Autor: Martina Cigľárová  

Centrum podpory regionálneho rozvoja

od februára plní úlohy Akčného plánu 
Vláda SR na svojom výjazdovom zasad-

nutí  vo Svidníku  schválila  31.8.2016  

Akčný plán rozvoja okresu Svidník, 

ktorého cieľ  do roku 2020 je vytvorenie  

1418 nových pracovných miest. Akčný 

plán obsahuje systémové opatrenia a 

aktivity na úrovni okresu, VÚC a štátu. 

Ako jedno z prvých systémových 

opatrení na úrovni okresu bolo zriade-

nie Centra podpory regionálneho 

rozvoja okresu Svidník ( ďalej len 

CPRROS) ako výkonného orgánu pre 

implementáciu Akčného plánu a 

ďalších rozvojových aktivít.

Svoju činnosť CPRROS, n. o, zahájilo  1. 

februára 2017  v priestoroch Domu 

kultúry na ulici Sovietskych hrdinov 354 

vo Svidníku, detašované pracovisko má 

v Giraltovciach na Dukelskej ulici  57/64 

(Dom služieb). 

Informácie o jeho  aktivitách, výzvach a 
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vidiecky turizmus a agroturistika vytvo-

ria tiež sekundárne pracovné miesta. CR 

a rozvinuté poľnohospodárstvo budú 

vytvárať podmienky na rozvoj služieb 

regionálnych produktov pre návštevní-

kov okresu Svidník.  

Medzi ďalšie úlohy centra patrí                

i spolupráca s centrom kariérneho pora-

denstva pri ÚPSVaR a koordinácia 

činnosti Rozvojovej rady okresu Svidník 

a miestnych akčných skupín (MAS), ako     

i Regionálnej rozvojovej agentúry Svid-

ník a Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu.

Centrum podpory regionálneho rozvoja 

okresu Svidník pôsobí tiež ako centrum 

u d r ža te ľ n e j  e n e rg e t i k y,  k to ré                         

v spolupráci s Energetickým klastrom 

Prešovského kraja zabezpečí vytvorenie 

podmienok na koordináciu energetiky 

na úrovni okresu, zvýšenie jeho  ener-

getickej sebestačnosti, redukciu 

potreby energie a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov. 

Riaditeľka Centra podpory regionál-

neho rozvoja okresu Svidník je Ing. 

Viera Dujakovičová.

Predseda správnej rady je prednosta 

Okresného úradu vo Svidníku Jozef 

Baslár.

Kristína Imrichová

V pondelok  13.03.2017 sa v zasadačke 

Okresného úradu vo Svidníku konalo 

prvé pracovné stretnutie podnikateľ-

ských subjektov pôsobiacich v oblasti 

cestovného ruchu. Pozvanie prijalo 

dvanásť subjektov z vyše 25 pozvaných. 

Hlavná téma prvého pracovného stret-

nutia, ktoré iniciovalo Centrum 

podpory regionálneho rozvoja okresu 

Svidník, n.o., boli možnosti, spôsoby a 

kroky, ktoré napomôžu skvalitneniu 

poskytovania služieb v cestovnom 

ruchu v okrese Svidník. 

Predstavitelia jednotlivých spoločností 

vyjadrili svoje názory na súčasný stav, 

pričom poukázali na negatívne javy, 

CENTRUM REGIONÁLNEHO ROZVOJA OKRESU SVIDNÍK, N. O.
iniciovalo stretnutie podnikateľských subjektov

v cestovnom ruchu

ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu. V prvom 

rade sú to nedostatočná kapacita 

ubytovacích miest, chýbajúci, resp. 

nedostatočný informačný systém, 

chýbajúce, resp. neaktuálne označenie 

kultúrnych, historických a iných pamia-

tok, športovísk, reštauračných a iných 

zariadení, ďalej neprístupnosť múzeí 

počas víkendov. Na stretnutí rezonovali 

otázky a názory dotýkajúce sa spoloč-

ného postupu pri rozvoji cestovného 

ruchu, možnosti čerpania finančných 

zdrojov z regionálnej pomoci pre okres 

Svidník, ale hovorilo sa aj o vytvorení 

spoločnej platformy subjektov podnika-

júcich v cestovnom ruchu.
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Ambícia CPRROS, n. o. nie je vyriešiť 

problémy cestovného ruchu v okrese, 

ale pomôcť k ich riešeniu a k vytvoreniu 

spoločnej platformy, maximálne využí-

vajúcej potenciál cestovného ruchu v 

okrese a zabezpečujúcej udržateľnosť 

výstupov, ktoré v rámci spolupráce 

alebo aj mimo nej vzniknú na území. 

Centrum chce osloviť aktérov v cestov-

nom ruchu na tvorbu stratégie cestov-

ného ruchu  v okrese, podporiť ich 

zosieťovanie a nachádzanie spoločných 

riešení problémov, ktoré ich brzdia 

alebo ktoré nemôžu poskytovatelia 

služieb ako jednotlivci vyriešiť. 

K riešeniu uvedených otázok sú 

prizvané všetky ďalšie subjekty, ktoré 

chcú participovať na rozvoji cestovného 

ruchu v okrese Svidník. Prvý výstup 

pracovného stretnutia bol vznik 

kontaktnej skupiny pre spoločný 

postup, ktorej členmi sa stali: Mgr. Miro-

slav Blanár, Ing. Mária Revická, Ján 

Mihók, Ing. Jozef Kráľ a Mgr. Michal 

Iľkanin.
K. Imrichová

HODNOTIACA SCHÔDZA
JEDNOTY DÔCHODCOV V GIRALTOVCIACH 
28. 2. 2017 bola hodnotiaca schôdza 
našej ZO JD za uplynulý rok 2016. 

Aký bol uplynulý rok pre našu JD, to 
nám vo svojej správe zhrnula a pripo-
menula predsedníčka ZO JD p.  Mária 
Osifová. A aký bude pre nás nastáva-
júci rok 2017, to nám ponúkla v pláne 
našich aktivít p.  Alenka Kmecová. Pri 
hodnotení nechýbali správa o hospo-
dárení za uplynulé obdobie a pred-
bežné plánované výdavky na nastáva-
júci rok. Toto všetko spadá pod 
úvodný názov – schôdza hodnotiaca. 
Tieto a ďalšie informácie si vypočuli 
všetci prítomní a tentoraz to bolo 
najväčšie číslo zúčastnených, pripra-
vených bolo 130 miest, i keď nie 
všetky boli obsadené. Boli to naši 
členovia, hostia, domáci, zástupcovia 
susedných ZO JD, ale aj zo Svidníka, 
predseda OO JD RNDr. A. Berežňak, 

ktorý odovzdal Čestné uznanie III. 
stupňa Ing. P. Paľovi a A. Majerovi. 
Naša predsedníčka, p.  Mária Osifová, 
odovzdala Ďakovný list za dobrú 
spoluprácu Mgr. Z. Gajdošíkovej, kona-
teľke denného stacionára a MUDr. J. 
Deutschovi. Zo Svidníka k nám prvý-
krát prišla aj spevácka skupina Svid-
ničanka, ktorá tiež prispela do kultúr-
neho programu. A tak to má byť. Stre-
távanie sa predsa patrí k životu. 
A čo je život?
Viem i neviem.
Všetko okolo nás a viac.
Priestor i čas.
Minulosť.
Z nej k nám a od nás ďalej.
Prítomnosť i budúcnosť.
Cesta priama i kľukatá.
Cesta, ktorá vedie. 
Rieka, ktorá tečie. 
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Čas, ktorý plynie. 
(... a čo je Život, Ján Sucháň, úryvok)

A ten čas uplynul navždy štyrom 
našim členom, rozlúčili sme sa s nimi 
v minulom roku.  Potešia nás však 
príliv a záujem nových členov o člen-
stvo v našej ZO JD a tak  to bolo aj 
tentoraz.  Svedčí to aj naďalej o tom, 
že ľudia sa chcú a potrebujú stretávať 
a my im takúto možnosť pripravu-
jeme v priebehu celého roka.  

Druhá časť stretnutia sa niesla v 
zábavnejšom tóne, aby sme si užili aj 
posledný fašiangový deň. Ku Svidni-
čankám sme sa pridali aj my Topľan-
ky, Ondrej Majer a jeho „muzika“  
umocnili fašiangovú atmosféru.  
Nasledovali pohostenie, večera a 

záverečná tombola, to  bol  obsah tej 
spomínanej druhej polovičky posede-
nia. Naše poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom oboha-
tili tento deň a prispeli k príjemnému 
stretnutiu. Ďakujeme sponzorom  -  
Mestu Giraltovce,  Hotelu Alfa,  Inge 
Sukovskej, Kaderníctvu – p. Mitaľovej, 
Ľubomírovi Krupovi, Jánovi Foltínovi, 
pekárni ORMIX – p. Oravec, firme 
TOBIGROUP – pán Hruška, spoloč-
nosti LUDUS, s. r. o., DSS, Kvetinárstvu 
– Iveta Sukovská, Kvetinárstvu – Anna 
Pankuchová, Martinovi Mikulovi, 
Antónii Juhovej, Marte Medvecovej, 
Ondrejovi Majerovi a SSOŠ Giraltovce 
a jej personálu a žiakom za ochotu a 
ústretovosť pri podávaní občerstve-
nia. 

Text: Margita Gazdičová, foto: A. Kmecová 

„Teta, prosím, nehýbte sa, som zdravotník a chcem vám pomôcť.“ Pôvabná diev-
čina, ktorej som padla takmer pod nohy, veľmi citlivo a ohľaduplne zisťovala 
môj stav.  Keďže išlo o zlomeninu, privolala RZP. Stále ma pozorovala, komuni-
kovala so mnou až do príchodu lekárky. Milej študentke Patrícii Bencurovej         
z celého srdca ďakujem, prajem jej pevné zdravie, pokojný a krásny život.           
Jej prístup a spôsob správania sa ma opäť utvrdil v tom, že máme vynikajúcich 
mladých ľudí. S úctou a vďakou      Mária Vašková

POĎAKOVANIE 
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Tak ako každý rok snežienky vyrastú 
zo zamrznutej zeme pod dohľadom 
teplých jarných lúčov, tak si každý 
rok urobíme v piesku, snehu či hline 
pomyselnú čiarku na narodeniny. V 
takýto sviatočný deň je ten správny 
čas zastaviť sa a zrátať, čo sme dali 
jari a letu, ako nás obdarovala jeseň. 
Jar – leto – jeseň – zima. Večný a neko-
nečný reťazec prírody. Večný a neko-
nečný reťazec života. A kto žije čest-
ne, zodpovedne a pre iných, hrdo sa 
môže hlásiť k svojmu stromu, k 
svojim koreňom. Tieto riadky patria 
práve tebe, milý jubilant. 

11. marca svoje životné jubileum 
oslávil náš kolega Martin Končár, 
ktorý je v našom meste známy.  
Zastával funkciu ako vedúci futbalo-
vého mužstva, predseda klubu, 
keďže vzťah k športu, konkrétne           
k futbalu, zdedil po svojich rodičoch. 
Vsúčastnosti je členom výkonného 
výboru MFK Slovan. Už druhé 
volebné obdobie zastupuje obyvate-
ľov Giraltoviec ako poslanec a 
niekoľko rokov zastáva miesto pred-
sedu redakčnej rady v mesačníku 
Spravodajca mesta. 

Milý Martin! 
Mohlo by sa zdať, že všetky dni sa 
podobajú ako vajce vajcu, že sú napl-
nené prácou pre iných a starosťami o 
iných. Upísal si sa aktivitám v našom 
meste a akosi ostáva málo času na 
seba, na rodinu... A napriek tomu ti 
srdce káže každý deň vstať a vykúpať 
si oči v slnku. A mať ho dosť pre všet-
kých, ktorí oň stoja.  Takýto človek si 
Ty. Päťdesiatkrát Ti rozkvitlo slnko. 
Päťdesiatkrát sa rozozvučali zvony. 
Pre  Teba päťdesiatkrát živio! Dovoľ 
nám zablahoželať Ti k  jubileu, zaže-
lať  pevné zdravie, pohodu a radosť v 
rodine, no najmä zapriať Ti čas. Čas 
na všetko, čo si nestihol, čo by si chcel 
urobiť, čas na všetky milé a pekné 
veci, na priateľov, knihu či šport, čas 
na rodinu, na seba. Lebo to, čo žijeme 
dnes, sa už nikdy nevráti. V neposled-
nom rade Ti chceme zaželať veľa 
elánu,  tvorivosti a rokov do ďalších 
činností, ktoré v Giraltovciach robíš a 
poďakovať sa Ti za spoluprácu           
v našom mesačníku.

Členovia redakčnej rady
foto: L. Lukáč 

Milý jubilant, redakčný kolega!
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Kváskové pečenie - 
3. časť. 

Tak ako? Podarilo sa vám vypestovať 
si svoj vlastný kvások ? Ak áno, je to 
super! Ak pokus nevyšiel, nevadí. 
Skúsite to znovu, alebo  vám ho 
niekto daruje.

Už viete, že ak chcete začať piecť 
chlieb doma, stačí mať kvások, 
múku, soľ, rascu, vodu. Pečenie kvás-
kového chleba nie je ani tak časovo 
náročné, skôr je náročné na načaso-
vanie. Treba dopredu plánovať, kedy 
chceme mať chlieb hotový.

Ak sa rozhodnete piecť z kvásku, 
musíte si uvedomiť, že to nie je 
žiadna „rýchlovka“, ale dlhšie trva-
júci proces. Keď som s kváskovým 
pečením začínala, inšpirovala som 
sa internetom. Postupne som si však 
našla svoj postup, ktorý mi vyhovuje. 
Každý časom príde na to, čo mu vyho-
vuje a čo nie. Pre vašu inšpiráciu, ako 
to robím ja: 

V piatok ráno pred odchodom do 
práce  si do 7dl čistej fľaše navážim 
potrebné množstvo múky a vody, 
pridám lyžičku kvásku z chladničky, 
zamiešam, prikryjem potravinár-
skou fóliou a šupnem do rúry 
(samozrejme, vypnutej). V rúre sa 
mi to osvedčilo, lebo je tam stabilná 

teplota a kvások je chránený pred 
akýmkoľvek prievanom. Odchá-
dzam do práce a kvások môže veselo 
pracovať. Aby sa poriadne rozkvasil, 
potrebuje tak cca 10-12 hod. Popo-
ludní prídem z práce, dám si v kľude 
kávičku, urobím večeru a podvečer, 
cca okolo 17.-18. hodiny začnem          
s prípravami. Navážim si potrebné 
množstvo múky a vody. Časť múky 
presypem do misky a s pripravenou 
vodu zmiešam na redšiu kašičku, 
ktorú nechám cca pol hodinky odpo-
čívať. Po polhodinke si pripravím 
nádobu z pekárne, vyklopím do nej 
rozkvasený kvások, múkovú kašič-
ku, zvyšok múky, soľ a rascu. 
Program zapnem na miesenie. 
Samozrejme, kto nemá pekáreň 
alebo robot, ten si cesto zamiesi  
ručne. Keď je cesto vymiesené, 
vyklopím ho do misky, zabalím do 
igelitového vrecka a nechám kysnúť 
cca 2 hod. pri izbovej teplote. Medzi-
tým ho každých cca 45 min. 
poprekladám (ale nemusí to byť).  
Po 2 hodinách cesto vložím do chlad-
ničky a nechám do rána tak. Ráno 
cesto preklopím na pomúčenú 
dosku, stierkou viackrát poprekla-
dám z jednej strany na druhú a 
vytvarujem bochník. Ošatku vysy-
pem škrobom a  preložím  do nej 
bochník tou poprekladanou  (ška-

Rady a recepty OKIENKO
PRE GAZDINKY
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redšou) časťou nohor. Vložím ju        
do igelitového vrecka, dám do rúry 
(opäť ešte nevyhriatej). Mám cca    
3-6 hod. pokoj (dĺžka kysnutia záleží 
od teploty prostredia). Keď už cesto 
nakysne (poznáte to, lebo zväčší svoj 
objem, ako to je aj pri drožďovom 
kysnutí), zapnem rúru na 220 °C, 
položím do nej prázdny plech a na 
spodok  dám starý  hrniec s vodou. 
Rúru nechám vyhriať poriadne, tak 
30-40 min. Keď je už  zohriata, vybe-
riem plech, položím naň papier na 
pečenie a rýchlo vyklopím bochník z 
ošatky. Vložím ho do rúry. Stopnem 
10 minút, po tomto čase vyberiem  
hrniec s vodu, zatvorím rúru a 
znížim teplotu na 175° C.  Celkový 
čas pečenie je cca 40-45 min., ale 
riaďte sa svojou rúrou. Po upečení z 
chleba nasucho zotriem zvyšný 
škrob,  položím ho na mriežku a 
nechám vychladnúť. Krájam až po 
vychladnutí. 

Keď je ten postup takto napísaný, 
zdá sa to byť dosť zložité. Ale verte, 
že nie je. Keď to  budete robiť  viac-
krát, bude to už automatické. Práce 
okolo ani nie je tak veľa, najdlhšie sú 
tie pauzy,  kým chlebík kysne.

Ešte používam aj druhú verziu, keď 
nemám čas v piatok večer miesiť:

V piatok večer pripraviť rozkvas, 
nechať ho do rána kysnúť, ráno 
zamiesiť cesto, nechať cca 2 hod. 
kysnúť v miske, potom premiesiť, 
vytvarovať, vložiť do ošatky alebo 

inej vhodnej nádoby a nechať 
kysnúť, po vykysnutí upiecť, ako 
bolo uvedené pri prvom postupe. 
Mne osobne sa zdá lepšie to pomalé 
kysnutie v chladničke, aj mám v 
sobotu ráno menej práce, lebo už len 
krátko cesto poprekladám a šupnem 
do ošatky. Ale je to na  vás, ktorý 
spôsob vám bude viac vyhovovať.

Receptov na chlebík je veľmi veľa, ja 
najčastejšie pečiem takéto:

Pšenično-ražný (veľký, cca 1300 g): 
180 g ražného rozkvasu, 180 g 
pšeničného rozkvasu, 720 g múky      
(z toho 220 g ražnej chlebovej alebo 
celozrnnej a 500 g pšeničnej T650) - 
pomer si môžete zmeniť podľa 
chuti,400 – 450 g vody, 2 čajové 
lyžičky soli, rasca podľa chuti, 
niekedy pridám 2 uvarené pretla-
čené zemiaky

Špaldový (malý, cca 600 g): 180 g 
špaldového rozkvasu, 400 g múky 
(100-150 g celozrnnej múky  špal-
dovej a 200 g hladkej špaldovej), cca 
150-170 g vody, 1 čl soli, trošku 
rasce, 1 uvarený pretlačený zemiak

Viaczrnný (malý, cca 600 g): 180 g 
ražného rozkvasu, 400 g múky (150 
g celozrnnej ražnej, 250  g hladkej 
chlebovej), 150-170 g vody, 50 g 
semienok v pomere, aký chceme 
(ľanové, sezamové, tekvicové, slneč-
nicové), 40 g vločiek (tiež môžu byť 
rôzne druhy), 1 čl soli. Semienka a 
vločky zalejeme 100 g vriacej vody 
večer, keď si pripravujeme rozkvas a 
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necháme stáť do druhého dňa. Ja 
pridávam tiež 1 uvarený zemiak, 
lebo mi chlieb so zemiakom chutí 
viac. Ale nie je to nutné. Tento chle-
bík je hutnejší ako predchádzajúce, 
ale nám veľmi chutí a je veľmi sýty.

Pomer jednotlivých druhov múk 
môžete meniť podľa chuti, ale majte 
na pamäti, že čím viac ražnej múky, 
tým je chlieb hutnejší a kyslejší. A 
pozor, ražná múka je lepkavá, takže 
aj s cestom sa horšie pracuje. 
Samozrejme, môžete robiť chlebík  
čisto z pšeničnej múky, alebo použiť  
špaldovú múku, rôzne semienka... 
možností je veľa. Veľmi chutný chle-
bík je vtedy, keď do neho pridáte 1-2 
varené a prepasírované zemiaky. 
Keď do cesta pridáte zemiaky, neza-
budnite ubrať trošku vody. Ale na 
všetko postupne prídete.

Pre pripomenutie, 180 g rozkvasu 
znamená: navážiť 90 g múky, 90 g 
vody, pridať lyžičku aktívneho kvás-
ku, zamiešať a nechať rozkvasiť 10-
12 hodín.

Ak si chcete pripraviť napríklad 

špaldový alebo pšeničný rozkvas, 
tak si navážite potrebné množstvo 
konkrétnej múky, pridáte vodu a 
lyžičku ražného kvásku a na druhý 
deň máte kvások príslušný múke, 
ktorú ste použili. 

Nezabudnite tiež, že kváskový chle-
bík treba uchovávať v  plátenom 
vrecku alebo kameninovej nádobe a 
nie v igelitovom vrecku. Kôrka bude 
síce trošku suchšia, ale vo vnútri 
bude dlho vláčny a zaručene 
nesplesnie.

Tak, návod na pečenie už máte, šup, 
šup do práce. Skúšajte, pečte tak ako 
ja a neváhajte sa so svojimi skúse-
nosťami podeliť.

Želám  vám veľa vydarených poku-
sov. 

Text a foto: 
MVDr. Monika Končárová

PS: V ďalšom čísle  vám napíšem 
recepty na moje sladké kváskové  
vychytávky. 
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Aktuality v ochrane rastlín
Neskôr pučiace ovocné dreviny 

ošetríme proti prezimujúcim škod-
com po vypučaní, ale najneskôr 
tesne pred kvitnutím. 

EZa chladného a daždivého 

počasia pokračujeme v ošetrení 
broskýň proti kučeravosti, ale už 
len organickými fungicídmi. 

EPrvý postrek višní proti moni-

liovému odumieraniu kvetov a 
výhonkov urobíme na začiatku 
kvitnutia, druhý pri dokvitaní.  

ETe s n e  p r e d  k v i t n u t í m  

urobíme prvý preventívny postrek 
jadrovín proti chrastavitosti a 
múčnatke.  

EPri dokvitaní alebo tesne po 

odkvitnutí ošetríme uvedené 
ovocné druhy proti piliarkam  
spôsobujúcim skorú červivosť 
plodov. 

EV čase pučania ošetríme vinič 

proti akarinóze a erinóze (pľuz-
giere a dierovitosť listov).  

EPred mínerkou pórovou chrá-

nime cibuľku buď  mechanicky 
netkanou textíliou alebo chemicky.

EK rododendronom a azalkám 

pridávame kyslý  rašel inový 
substrát alebo ihličnatú hrabanku.

EV lete kvitnúce klematisy  

zostriháme 20 cm nad zemou.               
K trvalkám pridávame kompost. 

EPrišliapavame pôdu ku kore-

ňom rastlín,  ktoré mrazy vytiahli 
zo zeme, zrežeme suché okrasné 
trávy.  

EVysadzujeme odrezky okras-

ných drevín pre vypestovanie sade-
níc: vtáčí zob, zlatý dážď, zimolez, 
vŕby, vajgely.

EVrúbľujeme kôstkoviny, ak 

nemajú ešte miazgu.  

ENa vysadené hlúboviny 

nastielame netkanú textíliu, na 
jeseň vysadený cesnak prikrývame 
taktiež netkanou textíliou.  

EV chladnejších oblastiach 

dávame predklíčiť skoré zemiaky.  
Okrasné trávniky čistíme od 
machu. 

EĽahko rozhodíme živiny na 

rast.

Ľubomír Krupa
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Po našemu...Po našemu...
Harovňik – usilovný pracovník

Šufľa – lopata

Bľacha – plech, krytina na strechu

Glejtak – oceľové hladidlo na omietku

Cehla - tehla

Giraltovskí tesári – p. Packo, Paľa, Šima, foto archív M. Paľu M. Osifová
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NARODILI SA:

Sebastián Hurák
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie Vášho dieťatka prinesie 

do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

Meno       Rok narodenia Dátum úmrtia

Marián Knap 1975 25.02.2017

Ján Švač 1951 27.02.2017

Anna Kmecová 1932 02.03.2017

Andrej Kmec 1928 21.03.2017

Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Svoje životné jubileá v apríli oslávia:

75 rokov František Daňo 55 rokov Ján Daniščák

70 rokov Josef Bílý 50 rokov Marián Daňo

Mária Hliboká MUDr. Michal Škurla

Iveta Vachaľová

65 rokov Ján Michalčík

Helena Mikulová 

60 rokov Emília Štefaniková

 

Vážení jubilanti, pri príležitosti Vášho životného jubilea Vám želáme 
do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa. 

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej rubrike,         
aby oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne na MsÚ, odd. kultúry -        

Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,
e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová

Z POZ
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ŠPORT

TRÉNEROM
SLOVANA 

JOZEF KOŠÚT

 Všetci priaznivci futbalu už vedia, že 
na poste kormidelníka MFK Slovan 
Giraltovce nastala zmena. Doteraj-
šieho trénera Ondreja Desiatnika 
nahradil Jozef Košút. Pre mnohých 
Giraltovčanov je toto meno neznáme. 
Ide však o fundovaného a ambicióz-
neho odborníka, absolventa Fakulty 
telesnej výchovy a športu Karlovej 
univerzity v Prahe. Narodil sa v roku 
1978 a v mládežníckom futbale hral 
najprv za Chynorany a potom za 
dospelých v Modrom Kameni, Plach-
tinciach a Veľkom Krtíši. V týchto 
kluboch pôsobil aj ako tréner.

Potom sa presunul do Prešova, kam 
ho zlanáril jeho spolužiak Roman 
Pivarník, v súčasnosti tréner Viktórie 
Plzeň. V Prešove bol asistent trénera 
pri B mužstve. Ďalšie trénerské štácie 
boli v Kendiciach, Šarišských Micha-
ľanoch, Veľkom Šariši a v Žipove.         
Do Giraltoviec ho prilákala možnosť 
viesť mladý giraltovský kolektív v III. 
lige. 

My mu želáme veľa úspechov v práci  
s týmto tímom. Veríme, že výkony         
i výsledky jeho zverencov potešia 
náročného giraltovského diváka.

Miroslav Deutsch

  Odišiel giraltovský dobiáš 
Giraltovčan a zároveň veľký fanúšik

Slovana. Za MFK Slovan hral vo všet-
kých kategóriách a už v doraste na 
seba upozornil svojou skvelou hrou, 
tvrdosťou aj rýchlosťou.

Správa o úmrtí Jána  ŠVAČA sa šírila 
Giraltovcami ako blesk. Všetkým 
priaznivcom MFK Slovan Giraltovce 
bolo zrazu veľmi smutno. Giraltov-
ský futbal smúti. Opustil nás totiž 
človek, ktorý bol telom i dušou 
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Tréneri ho ešte v dorasteneckom 
veku vzali k dospelým a tam si 
ihneď zaistil miesto v základnej 
zostave. Na poste pravého obrancu 
nemal konkurenciu. Bol proste 
úžasný a nápadne pripomínal 
svojou útočnou hrou trnavského 
beka Karola Dobiáša. A tak mu 
prischla prezývka DOBIÁŠ. Bol        
na ňu hrdý a nikto ho ani inak 
neoslovoval. Po skončení aktívnej 
činnosti neustále Slovanu fandil a 
prakticky nevynechal ani jedno 
domáce stretnutie. Jeho miesto 
vedľa bránky pri starej budove bolo 
vždy obsadené. Žiaľ, v jarnej časti už 
na tomto mieste Janko nikdy nebu-
de. Slovanu bude fandiť z nebíčka.

Text: M. Deutsch, foto: L. Lukáč

45 MINÚT AKO Z RÍŠE ROZPRÁVOK 
Regionálny futbal je opäť tu. Prihlá-
sil sa o slovo naozaj razantným a 
neopakovateľným spôsobom. 
Výkladná skriňa východosloven-
ského regiónu,  III. liga, už má len 14 
účastníkov. Niečo je poriadne zhnité 
v tom futbale. Mužstvo Veľkého 
Horeša vstúpilo do tejto elitnej 
súťaže s veľkým rachotom, aby pred 
jarnou časťou z nej odstúpilo.  
Kocúrkovo  je v tomto prípade slabé 
slovo. Dvaja zostupujúci sú už 
známi (Krásna, V. Horeš) a najväčší 
kandidát na tretieho do partie, 

Pušovce, ešte stále má šancu sa 
zachrániť. Okrem toho, že si už 
zaknihovali prvé treťoligové body, 
im možno  bude na záchranu stačiť 
to, ak sa pred ďalším ročníkom niek-
torý klub neprihlási do súťaže. 
Možné je naozaj všetko. 

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce už 
majú tiež za sebou úvodné vystúpe-
nia.

Ihneď v úvode to bolo derby                 
v Bardejovskej Novej Vsi. Mal to byť 
duel ako hrom, ale nebol. Giraltov-
čanom sa ešte nestihla rozprúdiť 

Česť jeho pamiatke a odpočívaj
v pokoji! 
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krv v žilách, pretože im chýbala 
typická dravosť a tak nečudo, že v 
slabom zápase podľahli súperovi, 
ktorý tiež neoslnil, 0:1. Konečný 
výsledok je nakoniec prijateľný, 
lebo na predmestí Bardejova sa 
nehrá ľahko. 

Giraltovskí futbalisti si všetko vyna-
hradili v ďalšom stretnutí, tentoraz 
na domácom trávniku proti Veľkým 
Revištiam. Prítomní diváci len s 
úžasom sledovali strelecký koncert 
Slovana v prvom polčase. Bolo to 
niečo neuveriteľné. Lopta sa zatre-
potala v sieti Zemplínčanov až 
päťkrát, pričom výkon kapitána 
Matúša Digoňa bol excelentný. 
Zaznamenal tri góly a na dva presné 
zásahy prihral Patrikovi Kuripla-
chovi. Tí, ktorí na tento zápas 
neprišli, môžu ľutovať. Také pred-
stavenie nebýva často a pritom 
Veľké Revištia disponujú výbor-
nými futbalistami. Šiesti boli 
c u d z i n c i  a  z v yš o k  j e  d i e l o  

spolupráce s prvoligovými Micha-
lovcami. 

Po prestávke však akoby niekto  
plesol čarovným prútikom a všetko 
bolo inak.

Giraltovčania pod dojmom vyso-
kého skóre prestali hrať, koncentrá-
ciu i bojovnosť nechali v šatni a tak 
nečudo, že ich kvalitný súper 
vytrestal. Hostia stihli streliť ešte tri 
góly a dosiahli tak lichotivú prehru 
3:5. Na ospravedlnenie Slovanistov 
snáď poslúži skutočnosť, že s takým 
vývojom majstrovského zápasu sa 
ešte nestretli a  na jeho zvládnutie  
im ešte chýba viac skúseností. 
Víťazstvo je však veľmi cenné, 
pretože tento súper ešte oskalpuje 
viacerých účastníkov III. ligy a Giral-
tovčania sa snáď poučia z vývoja 
tohto stretnutia. Bodaj by aj v 
ďalšom kole doma rozstrieľali 
súpera už v prvom polčase.

Miroslav Deutsch

Dôležité kontakty z nášho mesta

AGROSLUŽBY VK Giraltovce, s. r. o.

adresa: Kpt. Nálepku 121

tel. č.: 054 / 732  23 69

email: ppala@vkonline.sk

www.agrosluzbyvkgiraltovce.sk
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Lekáreň Damila

adresa: Kukoreliho 334/16

tel. č.: 054 / 736 4584

email: damilagi@mail.t-com.sk

Lekáreň Lipa

adresa: Dukelská 58/65

tel. č.:  054/7781063,  fax: 054/7781065

email: lekaren.lipa@datapharm.sk

Výdajňa zdravotníckych pomôcok MIMAR

adresa: Dukelská 50/54

tel.č.: 0948 286 087

email: mimar.mimar74@gmail.com

Výdajňa zdravotníckych pomôcok- TUAL, s. r. o.

adresa: Kukorelliho 334/16

tel. č.: 054 /736 4041, 0910 910 363

email: info@e-zdravotnickepotreby.sk

OD LUCIA - distribúcia veterinych liečiv, predaj vitamínových a 
minerálnych prípravkov pre hosp. zvieratá,                                              

predaj krmív pre psov a mačky. 

 adresa: Fučíkova 364/2 

tel. č.: 054 7364003 

email: lucia.firma@centrum .sk

 

MVDr. Miroslav Deutsch - poskytovanie veterinárnych služieb a 
poradenstva.  

 adresa: Fučíkova 364/2 

tel.č. : 0918566684 

email:lucia.firma@centrum.sk
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