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Milí čitatelia!
Koneč ne - alebo zasa - tu má me jar.
Po tejto nie a nie konč iacej sa zime
mô ž e asi vä č šina z ná s povedať koneč ne. A to už č ıt́ate š tvrtý ú vodnık
́
v tomto roku. Zač ın
́ a sa mesiac aprıĺ
jeho pomenovanie pochá dza pravdepodobne z latinské ho slova Aprilis –
č o znamená otvoriť.
A to je celkom prı́znač né pre toto
obdobie, kedy slá vime veľkonoč né
sviatky, kedy sa prı́roda prebú dza,
otvá rajú sa puky kvetov, otvá rajú sa
okná , pretož e slnko je priateľskejš ie a
vzduch už nie je mrazivý, je tak jarne
voň avý. To vš etko na ná s vplý va a tak
sa otvá rame aj my. Vitamın
́ v podobe
slnka ná m dodá va energiu, silu a chuť
zač ať odznova. V tomto č ıśle sa opä ť
doč ı́tate koľko aktivı́t a ú spechov
uskutoč nili naš e š koly, naš i š portovci,
č i aké rozhodnutia urobili naš i
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poslanci, č o priná š a so sebou ž ivot na
ulici, aká je naš a mestská kniž nica,
ktorá už dlhé roky pô sobı́ v centre
mesta, no nie vš etci to eš te vedia.
No mô ž ete sa pokochať aj fotografiami z krá snej jarno-veľkonoč nej
vý stavy, ktorú pre vá s pripravilo
mesto v spoluprá ci so š kolami a organizá ciami ná š ho mesta. Pokojný ž ivot
okorenili aj krimi udalosti a tiež sa
dozviete kde vš ade vo svete ná s
reprezentujú naš i rodá ci.
Verım
́ , ž e sa pri č ıt́anı́ nasledujú cich
riadkov č i strá n mož no ocitnete
s naš im Spravodajcom aj vonku
na lavič ke, len si dajte pozor, pretož e
aprı́l je v poč ası́ blá znivý a nerozhodný.
Prijemné zač ı́najú ce jarné dni plné
slnka a energie vá m praje
Michaela Marcinová
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12. marca 2018 sa konalo
mestské zastupiteľstvo za
prıt́omnosti 10 poslancov.
V poobedň ajš ı́ch hodiná ch
sa zač al viac ako 4-hodinový
marató n 20 bodov.
Rokovanie ako obvykle
viedol primá tor mesta. Po otvorenı́ a
splnenı́ vš etký ch ná lež itostı,́ ktoré si
zastupiteľstvo vyž aduje, predlož il
primá tor mesta ž iadosť Zá kladnej
š koly v Giraltovciach doruč enú
v pı́somnej forme. Ide o zriadenie
centra voľné ho č asu pri zá kladnej
š kole. Jeho š tatutá rnym zá stupcom
by mal byť riaditeľ ZS, takž e by mal aj
zodpovedať za jeho koncepciu,
č innosť a hospodá renie. Prı́tomný
riaditeľ bol obozná mený aj s faktom,
ž e m e s to b u d e p r i s p i eva ť l e n
na ž iakov, ktorı́ sú priamo z Giraltoviec. Skola si je toho vedomá a tak
oslovı́ aj okolité obce s ná vrhom na
spoluprá cu. Bude to ťaž ké , ale podľa
vıźie riaditeľa sa š kola o to pokú si, aby
aj deti dochá dzajú ce do š koly
z ú zemia mimo Giraltoviec mohli
využ ıv́ať služ by plá nované ho centra.
Poslanci hlasovali o schvá lenı́ vyradenia CVC, Fuč ık
́ ova 5, zo siete š kô l a
š kolský ch zariadenı́ k 30. 6. 2018 a
hlasovali zá roveň aj o schvá lenı́ zaradenia CVC pri ZS v Giraltovciach
na Budovateľskej ulici do spomın
́ anej
siete k termın
́ u 01. 09. 2018. Hlasovalo sa aj o odporú č anı́ zabezpeč iť

vš etky prá vne ú kony sú vis i a c e s o s c h v á l e n ý m i
zmenami. Za ná vrh hlasovali
vš etci prıt́omnı́ poslanci.
Dô lež itý m bodom zastupiteľstva bola informá cia o
predaji bý valej budovy mestskej kniž nice, o ktorý sa mesto snaž ı́
už dlhš ie. Ponú klo predmetné nehnuteľnosti na predaj prostrednı́ctvom
realitnej kancelá rie tvojmakler.sk,
s.r.o., Preš ov a na ponuku zareagoval
zá ujemca, ktorý ponú kol cenu 35 000
eur. Mestské zastupiteľstvo schvá lilo
predaj nehnuteľnostı́, budovy sú p.
č ıślo 158, pozemku na parcele C KN č .
269, zastavané plochy a ná dvoria a
pozemku na parcele C KN č . 270,
zá hrady s vý merou 487 m2, ako
prı́pad osobitné ho zreteľa trojpä ťinovou vä č šinou vš etký ch poslancov
v prospech Petra Kacvinské ho, bytom
Krač únovce.
Bod č . 5. Zá vereč ný ú č et mesta Giraltovce za rok 2017 predlož ila vedú ca
finanč né ho oddelenia Ing. Iveta
Kurč ová . Zá kladný ná stroj finanč né ho hospodá renia mesta bol jeho
rozpoč et na rok 2017 schvá lený MsZ
13. 12. 2016. Rozpoč et bol v priebehu
roka š tyrikrá t upravený . Primá tor
mesta si uplatnil prá vo ú pravy
rozpoč t u jedenkrá t. Po poslednej
ú prave bol rozpoč et mesta v prı́jmovej č asti vo vý ške 6 284 875 eur a
vo vý davkovej 6 278 821 eu r.
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Mgr. Jozef Kozá k, hlavný kontroló r
mesta, predlož il stanovisko k zá vereč né mu ú č tu za rok 2017, v ktoré ho
zá vere ho odporú č a schvá liť bez
vý hrad. Také to stanovisko bolo dané
aj v sprá ve nezá vislé ho audı́ tora.
Poslanec Zultá k a Ing. Schrenk pož iadali vedú cu finanč né ho oddelenia o
predlož enie podrobné ho prehľadu
neuhradený ch faktú r Mesta na nasledujú com zasadanı́ MsZ. MsZ schvá lilo
zá vereč n ý ú č e t za rok 2017 bez
vý hrad. Za schvá lenie hlasovali vš etci
poslanci. Nasledovala diskusia o
ú prave rozpoč tu mesta na rok 2018.
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Poslanec Harajda chcel doplniť eš te
jednu ú pravu a to o vyč lenenie min.
1 500 eur na podporu š portu.
Primá tor mesta navrhol uš etriť tú to
sumu v rá mci polož ky projektová
prıp
́ rava. To sa pozdá valo aj poslancovi Schrenkovi, ktorý by v polož ke
projektovej prıp
́ ravy uš etril 1 000 eur.
A tak poslanci hlasovali o znı́ženı́
rozpoč t u o 1 000 eur v polož ke
projektovej prı́ p ravy a zvý š enı́
rozpoč tu o 1 000 eur pre dotá cie
z rozpoč tu mesta na zá klade VZN
č . 2/2016. Za tento ná vrh hlasovali
vš etci prıt́omnı́ poslanci.
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Na zá klade tohto hlasovania bolo
mož né pristú piť k prerokovaniu
ž iadostı́ o poskytnutie dotá cie
z rozpoč t u mesta v roku 2018 v
zmysle VZN č . 2/2016 o podmienkach
poskytovania dotá ciı́ z rozpoč t u
mesta Giraltovce. Celková rozpoč tovaná č iastka na dotá cie pre rok 2018
po ú prave bola 46 000 eur, celkové
pož adované dotá cie na zá klade
ž iadostı́ boli v hodnote 62 350 eur.
O dotá cie do 500 eur, ktoré schvaľuje
primá tor mesta, pož iadali ZO Slovenské ho Cervené ho krı́ža, ZO Slovenské ho zvä zu vč elá rov, ZO Slovenské ho
zvä zu zá hradká rov a ZO Zvä zu protifaš istický ch bojovnık
́ ov. O ostatný ch
ž iadostiach muselo rozhodnú ť MsZ.
Tu sú jednotlivé ž iadosti a ná vrhy:
MFK Slovan Giraltovce: 35 000 eur;
primá tor mesta, finanč ná komisia a
mestská rada odporuč i li schvá liť
dotá ciu vo vý ške 29 000 eur, š portová
komisia dotá ciu vo vý ške 29 200 eur.
Tenisový klub ISKRA: 1 500 eur;
primá tor mesta, finanč ná komisia,
š portová komisia i mestská rada odporuč ili schvá liť dotá ciu vo vý ške 1 300
eur. TJ SOKOL: 10 000 eur; primá tor
mesta a finanč ná komisia navrhli
dotá ciu vo vý ške 6 500 eur, š portová
komisia a mestská rada vo vý š ke
7 000 eur. DHZ Giraltovce: 2 700 eur;
primá tor mesta, finanč ná komisia,
š portová komisia i mestská rada odporuč ili schvá liť 2 000 eur. Mestský
boxerský klub: 8 450 eur; primá tor
mesta, finanč ná komisia a mestská
rada odporuč i li schvá liť dotá ciu
vo vý ške 3 300 eur, š portová komisia

odporuč ila 3 500 eur. CFT Academy
Slovakia: 1 000 eur; primá tor mesta,
finanč n á komisia a mestská rada
odporuč ili schvá liť dotá ciu vo vý ške
0 eur, mestská rada odporuč ila
schvá liť dotá ciu vo vý ške 300 eur.
Jednota dô chodcov Slovenska, MsO
Giraltovce: 1 000 eur; primá tor
mesta, finanč ná komisia a mestská
rada odporuč i li schvá liť dotá ciu
vo vý ške 1 000 eur, š portová komisia
dotá ciu vo vý ške 900 eur. Uzemný
spolok SCK Svidnı́ k : 1 500 eur;
primá tor mesta a finanč ná komisia
odporuč ili schvá liť dotá ciu vo vý ške
800 eur, mestská rada odporuč ila
schvá liť dotá ciu vo vý ške 0 eur a to
z dô vodu, ž e dotá cia bola pož adovaná
na dofinancovanie š tvorkolky, ktorou
sú vybavenı́ aj naš i profesioná lni
hasič i.
Po vypoč utı́ si jednotlivý ch ž iadostı́ a
odporú č anı́ zač ali poslanci prerozdeľovať eš te uš etrenú tisıćku z rozpoč tu.
Nie veľká suma 1 000 eur sa v poslanecký ch ná vrhoch vä č šinou rozdeľovala pre organizá cie so š portový m
zameranı́ m . Vš etky poslanecké
n á v rhy v ko n e č n o m h l a s ova n ı́
nepreš li. Opä tovný ná vrh poslanca
Harajdu vš ak dostal nakoniec zelenú .
MsZ v koneč nej verzii schvá lilo
dotá cie pre rok 2018 takto: MFK
Slovan Giraltovce - 29 300 eur, TJ
Sokol – 7 700 eur, DHZ Giraltovce –
2 000 eur, Tenisový klub ISKRA –
1 300 eur, Mestský boxerský klub –
3 300 eur, CFT Academy Slovakia –
300 eur, Jednota dô chodcov Slovenska, MsO Giraltovce – 1 000 eur.
5
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Po dotá ciá ch a ďalš ıćh bodoch nasledovalo predlož enie š tú die využ itia
k o ž i a r s k y c h z á v o d o v f i r m o u
MEDIKAL KATAJANA, s. r. o. O tejto
š tú dii informoval Ing. Emil Mati,
keďž e sa vlastnıći firmy osobne zastupiteľstva nezú č a stnili. Vlastnı́ k mi
bý valý ch zá vodov sú v sú č asnosti
D. Korbová a J. Korba. Predlož ili MsZ
ná vrh na zmenu využ itia kož iarskych
zá vodov, zatiaľ len v š tú dii, tak, ž e
navrhujú na ú č e ly bý vania, resp.
ubytovania administratı́ v nu č a sť
zá vodu. Prıźemie sa bude využ ıv́ať na
obchod a služ by, 1. a 2. poschodie
chcú využ iť na bý vanie v jednoizbový ch bytoch s vý merou 17 m² v poč te
56 bytový ch jednotiek. Ing. Mati
podotkol, ž e zá važ nosť tohto dokumentu priná š a so sebou aj zmenu
ú zemné ho plá nu. Primá tor mesta
tlmoč il ž iadosť mestskej rady o stanov i s k o k o m i s i e v ý s t a v b y, a k é
podmienky má splň ať jednoizbový
byt. „Je potrebné zmeniť ú zemný
plá n, kde by tá to priemyselná zó na
bola prekvalifikovaná na obytnú
zó nu, no mali by sme ž iadať, aby
nebola rieš ená len č asť budovy, ale

celá budova. My sa nebrá nime rokovaniu a otvoreniu ú zemné ho plá nu,
ale musı́ to byť komplexne pripravená š tú dia celej budovy,“ reagoval
primá tor mesta. O tomto bode
prebehla diskusia, v zá vere ktorej sa
poslanci zhodli majiteľom na ich
ž iadosť odpovedať, ž e MsZ zatiaľ
nesú hlası́ so zmenou ú č elu z hnedé ho
parku na bý vanie a Mgr. Já n Rubis
ulož il Ing. Emilovi Matimu, vedú cemu
oddelenia vý stavby a regioná lneho
rozvoja, obnoviť ú zemný plá n mesta,
zač ať rokovania a zadefinovať pož iadavky v spoluprá ci s komisiou
vý stavby.
V interpelá ciá ch poslancov boli interpretované rô zne pož iadavky a
postrehy obč anov. Vš etky boli zaznamenané a postú pené kompetentný m
a sú v š tá diu rieš enia.
Bliž šie a konkré tnejš ie informá cie o
rokovanı́ MsZ sú k dispozı́ c ii na
strá nke mesta, kde je, ako obvykle,
uverejnená celá podrobná zá pisnica.
Text:M. Marcinová, foto: M. Osifová

V Giraltovciach hľadali nové
SPEVÁCKE TALENTY
V zasadačke Mestského úradu
v Giraltovciach sa uskutočnila
tohtoročná prehliadka mladých
talentov Detský festival ľudovej
hudby. Zúčastnili sa ho detské
6

kolektívy a sólisti pôsobiaci v okresoch Svidník a Stropkov.
Organizovalo ju Podduklianske
osvetové stredisko vo Svidnı́ k u
v spoluprá ci s Mestom Giraltovce a
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Preš ovský m samosprá vnym krajom.
Do sú ťaž e boli prihlá senı́ sú ťaž iaci,
ktorı́ sa zaoberajú interpretá ciou
hudobné ho folkló ru. Dostali tak
š a n c u p o s t ú p i ť n a c e l o š t á t n u
prehliadku Vidieč a nova Habovka.
„Poslanım
́ podujatia je podporovať a
rozvı́jať u detı́ lá sku k folkló ru a
podnecovať ich k aktıv́nej č innosti
v tejto oblasti, umož niť im prezentovať vý sledky svojej prá ce na verejnosti a konfrontovať ich s vý sledkami

iný ch. Neoddeliteľná sú č asť festivalu
je vyhľadá vanie nový ch muzikantský ch a spevá ckych talentov a v neposlednom rade sprostredkú vanie
hodnotný ch vystú penı́ š irš ej posluchá č skej verejnosti,“ informoval
pracovnı́ k POS Miroslav Stoffa.
O najlepš ıćh spevá koch rozhodovala
odborná porota v zlož enı́: Andrea
Rendoš ová (predsednı́čka), Martina
Tasková a Já n Ciž má r.

Výsledky
Okres Stropkov:
kat. detské ľudové hudby:

 ĽH ZUS F. Veselé ho – strieborné
pá smo
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kat. speváci sólisti/duá:
 Timea Korpoň ová – zlaté pá smo a
priamy postup
 Alexandra Jakubč ová – strieborné
pá smo
 Damiá n Janek – strieborné pá smo
 Slá vka Dzurjanová – bronzové
pá smo
kat. spevácke skupiny:
 SS Kalina – zlaté pá smo a priamy
postup
Okres Svidník:
kat. spevácke skupiny:
 DFS Makovič ka – zlaté pá smo a
priamy postup
 DFS Komanič ka – zlaté pá smo a
ná vrh na postup

kat. detské ľudové hudby:
 DFS Makovič ka – zlaté pá smo a
priamy postup
kat. speváci sólisti/duá:
 Ľ. Luká č ová , D. G. Dž alajová – zlaté
pá smo a priamy postup
 V. Sivá ková , V. Ferencová – zlaté
pá smo a ná vrh na postup
 Juliana Vargová – zlaté pá smo a
ná vrh na postup
 Tobias Jancura – zlaté pá smo
 Daniela Pipasová – zlaté pá smo
 Katarın
́ a Babejová – zlaté pá smo
 Vanesa Sivá ková – zlaté pá smo
(osveta.sk)
M: Cigľárová, info: osveta.sk,
foto: M. Osifová

Mesto sa „zaodelo“
do jarnej atmosféry
Vo vestibule MsU usporiadalo Mesto
Giraltovce v spoluprá ci so š kolami
v meste a giraltovský mi organizá ciami Jarnú - veľkonoč nú vý stavu.
Vý stava, ktorú kaž doroč ne pripravuje
kultú rne oddelenie MsU na č e le
s vedú cou Má riou Osifovou, prebiehala pred sviatkami, od konca marca
až do zač iatku aprıĺa (26. 3. – 6. 4.
2018). Aj v tomto roku prı́ j emne
spestrila vchod do budovy giraltovské ho mestské ho ú radu. Zaujı́mavé
veľkonoč né diela zhotovili š ikovné
ruky ž iakov a uč iteľov tunajš ıćh š kolský ch inš titú ciı́, organizá ciı́, DSS č i
naš ich seniorov a jednotlivcov, š ikov-
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ný ch umelcov. Nechý bali tradič n é
symboly Veľkej noci ako kraslice,
veľkonoč né zvieratká a rô znorodé
dekorá cie z rozlič ný ch technı́ k a
prıŕodný ch materiá lov. Kaž dá ruč ná
prá ca je na nezaplatenie, vytvorená
z lá sky a tú to „lá sku“ podali ďalej
vš etci tı́ , ktorı́ sa o usporiadanie
vý stavy prič inili. Vš etky vý robky mali
svoju vý povednú hodnotu a boli
pastvou pre oč i kaž dé ho ú č astnık
́ a
vý stavy. K veľkonoč nej vý zdobe
v meste patria obrovské , ruč ne vyrobené kraslice pred MsU, ktoré
zá roveň slú ž ia ako originá lny „pú tač “
na vý stavu.
Martina Cigľárová, foto: M. Osifová
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Vo Svidníku opäť vystavoval

Marek Zimka

Vo v ý s t a v n ý c h p r i e s t o r o c h
Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku opäť zažiarili
obrazy nášho výtvarníka Mareka
Zimku. Výstavu s názvom Môj svet
krajiny a obrazov si mohli Svidníčania vychutnať od 22. 2. do 23. 3.
2018.
Talentovaný maliar Marek Zimka
z Giraltoviec svojou tvorbou po druhý
raz ohú ril Svidnı́čanov. „Fasciná cia
prıŕodou ako bezprostredný zá ž itok
naplno pretavený cez vlastné emó cie to sú obrá zky Mareka Zimku. Polia,
lú ky, lesy, vidiecka poé zia Vyš né ho
Slavkova, ktoré zamenil za mestské
prostredie rodný ch Koš ı́ c , boli
impulzom k totá lnej zmene jeho
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ž ivota. Tu vznikali prvé skice, prvé
maliarske pokusy. Objavil silu sveta
fauny a fló ry, krá su tvorby,“ uviedla
metodič ka POS Katarı́na Grú sová .
Marekove diela sa nachá dzajú
v mnohý ch sú kromný ch zbierkach
doma i v zahranič ı́. Je ú č astnı́kom
okresný ch, krajský ch a celoslovenský ch prehliadok neprofesioná lnej
vý tvarnej tvorby. „Prıŕodu má m rá d,
veľmi rá d, tak ju stvá rň ujem a
ukazujem ľuďom. Považ ujem sa za
vizuá lneho umelca, maliara prıŕody a
zvierat. Myslım
́ si, ž e svet patrı́ ná m
umelcom, tý m, ktorı́ sú nimi srdcom i
duš ou,“ tvrdı́ Marek.
Text: Martina Cigľárová,
foto: osveta.sk
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Matejko vyhral Zázračnú truhlicu
Podduklianske osvetové stredisko
vo Svidnı́ku a Mesto Stropkov –
odbor š kolstva a kultú ry usporiadali 20. februá ra 2018 druhý roč nık
́
regioná lnej sú ťaž e v umeleckom
prednese poé zie a pró zy pre deti
materský ch š kô l s ná zvom Zá zrač ná
truhlica. Na pô de Mú zea ukrajinskej
kultú ry vo Svidnı́ku sa
p r e d s t a v i l o 2 8 d e t ı́
vo veku pä ť a š esť rokov
z o k re s ov Sv i d n ı́ k a
Stropkov. Giraltovskú
materskú š kolu dô stojne
reprezentovali Adamko
Partila a Emka Cernická ,
ktorı́ si odniesli diplomy
s 2 . m i e s to m . Ve ľ kú
radosť ná m vš ak urobil
Matejko Jurč . Ten zaujal
odbornú porotu svojı́m
zaujım
́ avý m prednesom
p r ó z y S l o n T ó n k o
o d J o z e f a Pav l o v i č a
natoľko, ž e ho ocenila
nielen 1. miestom, ale aj
c e n o u a b s o l ú t n e h o
vıť́aza. Z tohto ú spechu
sa teš ia Matejko, jeho
rodič ia, ale, samozrejme,
celá naš a materská š kola,
preto mu pani riaditeľka
odovzdala pekný darč ek
aj v š kô lke. Eš te raz

ná š mu vıť́azovi vš etci blahož elá me
a prajeme mu aj naďalej veľa ú spechov, lebo je to nadaný a š ikovný
chlapec.
Magdaléna Eštoková,
Materská škola v Giraltovciach
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Aktivity žiakov a učiteľov
Základnej školy v Giraltovciach
Začítali sme sa...
Marec je mesiac jari, ale tiež je i
mesiac knihy. Už tradič ne sme si aj my
knihy uctili. Pri tejto prıĺež itosti ž iaci
siedmych roč nık
́ ov ZS v Giraltovciach
v piatok 16. marca 2018 navš tıv́ili
Okresnú kniž nicu P. O. Hviezdoslava
v Preš ove. Veľmi srdeč ne ná s privıt́ala
riaditeľka Mgr. Marta Skalsková . Predstavila ná m podujatia, ktoré pravidelne organizujú , ale aj knihy, ktoré sú
v ich kniž nici najpopulá rnejš ie i
najnovš ie.
Teš ım
́ e sa, ž e aj naš i ž iaci majú o knihy
zá ujem, radi a č asto č ıt́ajú . Diskuto-

Ôsmaci na súde
16. 3. 2018 sa ô smaci zú č a stnili
sú dneho pojedná vania na Okresnom
sú de v Preš ove, kde mali mož nosť
naž ivo zaž iť atmosfé ru v pojedná -

vali sme o ich najobľú benejš ı́ c h
dielach, o té mach, ktoré v nich
hľadajú . Verım
́ e, ž e zá ujem o literatú ru sa nikdy nestratı,́ lebo len knihy
ná s zoberú na bezhranič né cesty plné
fantá zie a zá ž itkov kedykoľvek a
kdekoľvek.
vacej miestnosti. Té ma pojedná vania
bola sprenevera peň azı́. Obvinenie
nepadlo, chý bal dostatok dô kazov a
taktiež sa nedostavili dvaja svedkovia. Pojedná vanie bolo odroč ené na
iný termın
́ .
Po skonč e nı́ sú dneho
pojedná vania prebehla
krá tka diskusia medzi
ž iakmi a sudcom, ktorý
i m o b j a s n i l p r ı́ p a d
podrobnejš ie a vysvetlil
aj dô vod, preč o nebol
vynesený rozsudok. Pre
ž iakov to bola nová
ž ivotná skú senosť.
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Opäť sme nesklamali

Čítajte si s nami

15. marca 2018 sa uskutoč nilo
š kolské kolo recitač nej sú ťaž e Hviezdoslavov Kubın
́ . Je to celoš tá tna sú ťaž
a prehliadka v umeleckom prednese
poé zie a pró zy detı,́ mlá dež e a dospelý ch, v tvorbe detský ch recitač ný ch
kolektıv́ov a divadiel poé zie.

Kniha – priateľ č loveka, tak aj my sme
si 16. 3. 2018 pozvali priateľov do ZS
v Giraltovciach, kde zaujı́ m avou
formou prebiehala hodina č ı́tania.
Keďž e sú to bý valé pani uč i teľky
prvé ho stupň a, tak navš tıv́ili naš ich
najmenš ıćh ž iakov. V prvom roč nık
́ u
pani uč iteľka Gazdič ová č ıt́ala ž iakom
prı́b ehy o zvieratká ch. Na č ı́t anie
s porozumenım
́ využ ila kreslenie zvieratiek, o ktorý ch ž iakom č ı́ t ala.
V zá vere hodiny prekvapila ž iakov
há dankami. Druhá ci sa zozná mili
s pani uč iteľkou Polohovou. Tá si pre
nich pripravila knihu Danka a Janka.
Na interaktıv́nej tabuli mali mož nosť
pripomenú ť si autorku Má riu Durıć̌kovú a jej tvorbu. Potom sa zozná mili
s Dankou a Jankou. Na spä tnú vä zbu
bol pripravený pracovný list. Ziaci
doká zali vypracovať odpovede na
otá zky a taktiež podľa zadania
vyfarbiť obleč enie Danky a Janky.
Ziakov v obidvoch roč nık
́ och č ıt́anie
zaujalo, hodina bola bohatá na aktivity a oni so zá ujmom pracovali.
V zá vere sa ž iaci kolegyniam poďakovali jarnou kytič kou.

Ani tento rok ž iaci nesklamali. Tu sú
vý sledky:
I. kategó ria:
1.miesto – F. Maťaš ová (4. A) – poé zia,
E. M. Michlı́ k ová (4. A) – pró za,
2.miesto – L. Vaš ková (2. A) – poé zia,
D. Imrich (3. B) – pró za,
3.miesto – S. Schrenková (3. B) –
poé zia, L. Curlık
́ ová (4. A) - pró za
II. kategó ria:
1. miesto – A. Kmecová (5. B) – poé zia,
D. Tchurik (6. B) – pró za,
2. miesto – S. Lipinská (5. A) – poé zia,
S. Marcineková (5. B) – pró za,
3.miesto – D. Gdovinová (5. B) –
poé zia, R. Havrila (5. A) - pró za
III. kategó ria:
1. miesto – V. Kač má rová (7. B) –
poé zia, K. Cibuľková (8. B) – pró za
Vı́ ťazi ná s budú reprezentovať
na okresnom kole 26. marca 2018
vo Svidnık
́ u.

Učitelia ZŠ v Giraltovciach
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Jarné potulky žiakov
Súkromnej ZŠ v Giraltovciach
23. marec je Svetový deň meteoroló gie. Slovenský hydrometeorologický
ú stav (SHMU) umož nil š irokej verejnosti v tento deň nazrieť do svojej
„kuchyne“ a obozná miť zá ujemcov
so svojou č innosťou. Aj ô smaci a
deviataci so svojimi triednymi
uč iteľkami využ ili tú to mož nosť a
v rá mci projektu Erazmus + H2O not
wasted navš tıv́ili pracovisko SHMU
v Koš iciach. Uká zali ná m meraciu
techniku, historické meradlá , publiká cie SHMU. Predstavili ná m aktivity, ktoré patria do diš tanč ný ch
meranı́ – meranie kvality ovzduš ia,

meranie smogu. Prezentovali ná m
prá cu na staniciach fenologickej
siete. Bonbó nik bola prezentá cia
z hydroló gie, meteoroló gie a klimatoló gie, ktorú predniesol mediá lne
zná my meteoroló g Pavol Berá nek
z SHMU z Bratislavy. Druhá naš a
zastá vka v Koš iciach bola Botanická
zá hrada UPJS. V nej ná s sprievodk y ň a z a v i e d l a d o s k l e n ı́ k o v,
v ktorý ch rastú tropické stromy a
rastliny, ktoré pre svoj ž ivot potrebujú veľa tepla a vody.

Ten istý projekt očami žiačky
ôsmeho ročníka, ale na inom
mieste Slovenska...

V piatok rá no sme sa stretli s pá nom
geoló gom, s ktorý m sme strá vili celý
deň . Naš a prvá zastá vka viedla
k umelý m jazerá m Tajchy. Neskô r
sme sa iš li spolu s pracovnık
́ om vodohospodá rskej spoloč n osti prejsť
k banský m š tô lň am. Poobede sme si
v š e t c i v y k o p a l i g e o t e r m á l n e
horniny, ktoré sme si neskô r
v Slovenskom banskom mú zeu
vybrú sili. Bola to skvelá skú senosť,
n a k t o r ú b u d e m e m a ť p e k n é
spomienky.

... už rá no sme vyrazili do Banskej
Bystrice. Cestou sme dostali CLIL
materiá ly, ktoré sme mali poč as celej
mobility vyplň ať. Po dlhej ceste sme
priš li k Tihá nyiovské mu kaš tieľu.
Pracovnıći kaš tieľa ná s veľmi pekne
privı́ t ali a absolvovali sme sé riu
zaujım
́ avý ch a pouč ný ch workshopov. Najviac ná s zaujım
́ ala problematika vô d a fungovanie lesa. Na
zá ver sme si pozreli ná uč ný film Zivá
rieka. Potom sme sa presunuli do
kú peľné ho mesta Sklené Teplice.
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Mgr. Helena Semánová

Sabína Červeňáková, 8.A
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Ziaci piateho a š iesteho roč nık
́ a sa
v tento deň vybrali spozná vať vodou
v y t vo re n é k rá s y v ý c h o d n é h o
Slovenska, skrý vajú ce sa v malebnej
obci Lipovce. Cesta autobusom sa
niesla v pozitı́ v nej a pracovnej
atmosfé re. Prvá zá stavka bola
spoloč n osť Minerá lne vody a.s.
Po t o m n a š e k ro k y s m e rova l i
do jaskyne Zlá Diera, asi najvä č šı́
zá ž itok pre vš etký ch. Ziaci dostali
vybavenie potrebné na prehliadku
jaskyne a vykroč i li do nezná ma.
Pomaly sa pred nami otvá rala krá sa
podzemný ch jaskynný ch chodieb.
Napokon sme absolvovali turistickú
prechá dzku Lač novský m kaň onom.
Videli sme, č o vš etko doká ž e voda
v prıŕode.
Text a foto: RNDr. Katarína
Kocová Mičkaninová, PhD.

Celý marec na nejednej š kole prebiehali š kolské kolá sú ťaž e Hviezdoslavov Kubın
́ . Tento rok sme sa pokú sili aj o Divadlo poé zie so siedmimi
ž iakmi piateho roč nık
́ a. Vytvoril sa
z nich sú bor poé zie, ktorý sa pozrel
na detskú lá sku oč ami Valentı́na
Sefč ık
́ a. Zož ali veľký potlesk i obdiv
za ich kreativitu a odvahu. Tento
kolektıv
́ ny prednes ž iakov z 5. A
triedy a Lucia Onofrejová , Viktó ria
Kecerová , Zuzana Kaň uchová ,
Zuzana Mitruš ková , Stevko Vlč ek,
Jakub Joj a Patrik Kucharık
́ sa prvý
má jový tý ždeň popasujú s Divadlom
poé zie v krajskom kole v Preš ove.
Postú pili aj dve ž iač k y, Viktó ria
Rozputinská za 2. kategó riu a Ivana
Koreň ová za 3. kategó riu, obidve
v prednese poé zie.
Text: E. Tchuríková
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Mnohı́ si myslia, ž e pripraviť dobrú
ká vu je jednoduché . Opak je vš ak
pravda. Kto si chce vychutnať š álku
ká vy, musı́ vedieť viac ako len
postaviť vodu. Tajomstvá prı́pravy
chutnej ká vy spoznali dvadsiati
vybranı́ š tudenti SSOS Giraltovce,
odboru hostinský, poč as baristické ho
kurzu. Kurz kaž doroč ne organizuje
š kola a š tudentom, ktorı́ dosahujú
dobré vý sledky, ho uhrá dza. Trojdň ové š kolenie budú cich baristov
viedol profesioná lny barman a
barista, pá n Stanislav Cibuľa.
A č o sme sa nauč ili? Pä ť hlavný ch
pravidiel, ktoré sú zá kladom dobrej
ká vy. Prvé pravidlo je kvalita ká vový ch zŕ n. Druhé je mletie ká vy. Tretie
pravidlo sú vedomosti a zruč nosti
baristu, š tvrté spô sob prıp
́ ravy ká vy a
16

posledné pravidlo je č istota prostredia.
Ná s š tudentov veľmi zaujım
́ alo, ako
sa pripravuje ká va s obrá zkom, č i je to
zlož ité a č i sa to doká ž eme nauč iť.
Po praktickej uká ž ke sme s radosťou
skú š ali rô zne vzory a obrá zky. Kurz
sme ukonč ili teoretickou a praktickou
skú š kou – testom a prıp
́ ravou porcie
espressa a cappuccina. Odchá dzali
sme spokojnı́, v ruká ch sme drž ali
medziná rodne platný certifiká t
Barista Junior.
Verı́me, ž e zı́skané zruč nosti doká ž eme využ iť vo svojej budú cej prá ci.
A ak dostanete chuť na dobrú š álku
k á v y, v i e t e , k d e n á s n á j d e t e .
S pozdravom BARISTI JUNIORI.
Soňa Šestáková
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ZUŠKA SI UCTILA VŠETKÝCH UČITEĽOV HUDBOU
28. marec patril všetkým učiteľom.
Ich sviatok sa oslavuje v deň narodenia pedagóga a učiteľa národov
J á n a A m o s a Ko m e n s ké h o. J e
oslavou práce všetkých učiteľov,
ktorá je hlavne poslaním. Giraltovská ZUŠ im venovala jedinečný
koncert.

pripravili dojım
́ avý verejný koncert v
sá le kultú rneho domu pod ná zvom
Deti hrajú a spievajú svojim uč iteľom,
plný krá snej hudby, spevu i tanca.
Opä ť nı́ m potvrdili kvalitu naš ej
umeleckej š koly a vš etký m zú č astnený m, nielen uč iteľom, priniesli
prıj́emný estetický zá ž itok.

Nielen za odovzdá vanie znalostı,́ vedomostı́ a skú senostı́ si vš etci pedagó govia zaslú ž ia ú ctu ná s vš etký ch. Ale
aj vďaka trpezlivosti, lá ske a obete,
ktoré do svojej prá ce dennodenne
vkladajú . Zá kladná umelecká š kola
v Giraltovciach prichystala vyuč ujú cim zo zá kladný ch a stredný ch š kô l
pri tejto prıĺež itosti 15. marca originá lny hudobný darč ek. Ziaci spolu
so svojimi uč i teľmi zo zuš ky im

Ako sa vyjadril riaditeľ zuš ky Peter
Zajac, uč iteľstvo je vý znamné a vá ž ne
povolanie, ktoré priná š a so sebou
veľké sebazaprenie. „Vš eobecná
mienka o uč iteľoch v sú č asnej dobe
rapıd
́ ne klesla... No koľkı́ z tý ch, č o
ná m zá vidia prá zdniny, vedia, ako
dlho do noci uč itelia sedá vajú pri
oprave pıśomiek..? Má lokto tiež vidı,́
ako sa uč iteľ trá pi, keď chce dieťa
nieč o nauč iť...“ povedal po koncerte.
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Veď ako povedal v minulosti samotný
Komenský , „š kola ž ivota nepozná
prá zdniny...“ Riaditeľ Zajac ďalej uviedol, ž e kaž dý dobrý pedagó g pri prá ci
s deťmi vie, kde má poč as vý uč by
pridať trpezlivosť, no hlavne lá sku,
ktorá sa s touto profesiou neodmysliteľne spá ja. „Duš a mladé ho č loveka je
ako notová osnova, ktorú pedagó g
pı́še obetavo, s lá skou a ná mahou.
Povinnosť uč iteľov je viesť deti
k tomu, aby si vá ž ili vš etko to, č o
nielen ich rodič ia, ale aj uč itelia pre
nich stá le robia,“ myslı́ si riaditeľ.
Vo svojom mene i v mene ich ž iakov
zo ZUS sa preto poďakoval uč iteľom
za to, č o pre nich dennodenne robia a
ž e sú uč iteľmi, ktorı́ si ú ctu a lá sku
svojich ž iakov naozaj zaslú ž ia. Citoval
tiež Komenské ho, podľa slov ktoré ho
je „vyuč ovanie prá cou vzneš ený ch

pová h“. Ziaci ZUS na konci venovali
uč iteľom krá snu pieseň , ktorej text
bol len a len o nich. „Profesia uč iteľa je
jednou z najuš ľachtilejš ı́ch profesiı́,
zahŕ ňa v sebe povinnosť, potrebu a
chcenie odovzdá vať novej generá cii
po tisıćroč ia nazbierané poznanie a
ž ivotné skú senosti o tomto svete...“
vyjadrila sa tiež konferencierka
programu, jedna z pedagó gov zuš ky.
Kaž dé mu prı́tomné mu pedagó govi
pri tomto hudobnom koncerte bez
pochý b pookrialo srdce. A hoci si
tento ich sviatok, Deň uč iteľov,
tradič n e pripomı́ n ame kaž dý rok,
podľa uč iteľov ZUS, no iste nielen
podľa nich, by mal byť dň om spoloč enské ho uznania a ocenenia. Pretož e
vš etci uč itelia si ho naozaj zaslú ž ia...
Text a foto: Martina Cigľárová

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Sobota s dá tumom 24. 2. 2018 sa natrvalo zapı́ s ala do sŕ dc vš etký ch
prı́tomný ch, ktorı́ sa o 10.00 hod.
zú č a stnili na Ekumenickej bohosluž be v kostole Nanebovzatia Panny
Má rie v Lú č ke pri Giraltovciach.
Pestré zlož enie ľudı́ z rô znych obcı́ aj
sektorov signalizovalo, ž e sa jedná
o podujatie, ktoré prekroč ilo hranice
obce. Stretli sa tu zá stupcovia
samosprá v z okolitý ch 20 obcı́ a
m e s t a G i ra l tovc e , z á s t u p c ov i a
sú kromné ho aj obč ianskeho sektora
z ú zemia. Hlavný m dô vodom bolo
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vyjadrenie vďaky a prosieb pre ďalš iu
zodpovednú č innosť Miestnej akč nej
skupiny TOPOĽA – MAS TOPOĽA
V novembri 2017 priš la do regió nu
skvelá sprá va, ž e MAS TOPOĽA
zıśkala š tatú t, ktorý jej teraz umož ň u j e č e r p a n i e f i n a n č n ý c h
prostriedkov z Euró pskych fondov a
S t á t n e h o r o z p o č t u . S t r a t é g i a
s ná zvom „MAS TOPOĽA–menım
́ e sny
na skutoč n osť“ má reá lnu š ancu
na dosiahnutie stanovený ch cieľov.
Uspeš ne sa tak ukonč ila prvá neľahká
etapa, ktorá zač ala už v roku 2012.

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Poč as piatich rokov sa vytvorili dobré
z á k l a d y p r e p a r t n e r s t v o , p r e
spoluprá cu troch sektorov – verejné ho, sú kromné ho a obč ianskeho.
Spracovala sa hlbková analý za
z d r o j o v ú z e m i a k a ž d e j o b c e ,
poznania situá cie, potrieb obyvateľov,
podnikateľov, zá ujmový ch skupın
́ ako
aj ďalš ıćh subjektov nachá dzajú cich
sa na ú zemı́ MAS. Ich pož iadavky a
zá mery boli spracované do Akč né ho
plá nu, ktorý sa stal sú č asťou straté gie
rozvoja ú zemia.
Pred nami je ďalš ia 5 roč ná etapa,
poč as ktorej chceme “zmeniť sny na
s ku to č n o s ť “. B u d e to n á ro č n é
obdobie prıp
́ ravy a realizá cie naplá novaný ch projektový ch zá merov,
bude to obdobie investı́ c iı́ , ktoré
vytvoria podmienky na lepš ı́ ž ivot
obč anov, na rast zamestnanosti a

rozvoj regió nu.
„Dakujem vš etký m, ktorı́ sa aký mkoľvek spô sobom podieľali na tomto
ú spechu. Dnes sa tu stretá vame, aby
sme ďakovali Bohu za to, č o sme doposiaľ dosiahli a zá roveň chceme prosiť
o pomoc do ďalš ej neľahkej a zodpovednej prá ce v prospech ná s vš etký ch v tomto regió ne, aby sme mohli
raz povedať, ž e naš a namá ha nebola
má rna. A v tom ná m Pá n Boh pomá haj.“ tieto slová zazneli v prıh
́ ovore
Mikulá š a Maš leja, predsedu Miestnej
akč nej skupiny TOPOĽA a zá roveň
starostu obce Lú č ka.
Ekumenickej bohosluž by za zú č astnili zá stupcovia vš etký ch cirkvi, ktoré
na ú zemı́ regió nu pô sobia. Rım
́ .-kat.
cirkev zastupovali Mgr. Jozef Mager,
fará r a Mgr. Gustá v Nagy, kaplá n -
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Giraltovce ThLic. Marek Haratim,
fará r, Krač únovce a filiá lka Lú č ka,
ThLic. Jozef Peká r, - fará r, Zelmanovce
Evanjelickú cirkev ausburské ho
vyznania. – zastupovali Mgr. Martin
Chalupka, senior –Marhaň a Mgr.
Ľubomı́r Cinč urá k, fará r – Kuková ,
gr-kat. cirkev zastupoval Mgr. Duš an

Chapč ák, kaplá n – Giraltovce.
Aj touto cestou im ú primne ďakujeme
za dô stojné slá venie, za vš etky slová ,
ktoré odzneli, za povzbudenie a
hlavne za pož ehnanie, ktoré ná m
na zá ver udelili.
Ing. Daniela Bednárová,
manažér MAS TOPOĽA, o.z.

Chodieva za ňou 300 čitateľov, medzi nimi sú aj opatrovateľky
Knižnicu v Giraltovciach navštevujú s obľubou všetky vekové kategórie, v súčasnosti má tristo
členov. Aj keď sa mladým žiakom
a študentom chce čítať o niečo
menej, knižnica im ponúka
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priestor využívať vo svojich priestoroch aj internet, kde si možno
radšej prečítajú niečo iné a môžu
sa pritom zároveň vzdelávať dopĺňaním svojho štúdia. I keď si
mnohí ešte pamätajú „knižnicu
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na kopci“, už niekoľko rokov ju
nájdete v areáli bývalého CVČ,
v priestoroch, kde sídli aj denný
stacionár pre seniorov či klub
dôchodcov. Neďaleko je tiež posilňovňa a ďalšie služby. Môžete teda
spojiť príjemné s užitočným a
navštíviť toho naraz viac. Podľa
slov knihovníčky, Bc. Michaely
Marcinovej, si knihy rady požičiavajú aj opatrovateľky, aby si
s p e s t r i l i č a s svo j h o p o by t u
v zahraničí. Dozvedeli sme sa aj
ďalšie zaujímavosti.
Koľko máte momentálne čitateľov v knižnici a koľko kníh sa
v nej nachádza, akých sú žánrov?
Ako často sa dokupujú nové
tituly?
V Mestskej kniž nici Giraltovce má me
momentá lne okolo 300 aktıv́nych
č itateľov, ktorı́ navš tıv́ia kniž nicu aj
viackrá t do mesiaca. Kniž nica má
bohatú zbierku vo svojom fonde, je
to už skoro 20 000 kniž nič ný ch
jednotiek, ktoré tvoria beletriu pre
dospelý ch (romá ny pre ž eny, kriminá lky, trilery, scifi, ž ivotopisné č i
historické romá ny, obľú bená tvorba
slovenský ch autorov, sú č asný ch ale
aj tý ch minulý c/ odborná literatú ra z
oblasti jazykovedy, psycholó gie, socioló gie, prá va, ekonomiky, pedagogiky, leká rske publiká cie, knihy o
vede, technike, poč ı́tač och, cestopisy, ale aj o hudbe, umenı́ rô zneho
druhu, knihy v cudzı́ch jazykoch,

prevaž ne anglické a nemecké . Dalej
sú to knihy o š porte, prıŕode, faune a
fló re, pre domá cich kutilov a ž eny
v domá cnosti. Veľkú č asť kniž nič né ho fondu tvorı́ aj oddelenie literatú ry pre deti a mlá dež , kde deti ná jdu
rô zne zaujım
́ avé knihy, aj mnoho tzv.
ná uč ný ch. Vý poč et fondu kniž nice
uzatvá rajú periodiká , ktoré kniž nica
odoberá . Kniž nica sa približ ne š tyrikrá t za rok snaž ı́ nakú piť nové
kniž né , č itateľmi ž iadané kniž né
tituly.
Aké zmeny sa v poslednom čase
realizovali v našej knižnici, čím
teraz môže najviac upútať svojich
čitateľov?
Detské oddelenie v minulom roku
preš lo malou rekonš trukciou, znıź̌ili
sme police pre detský ch č itateľov,
aby mali knihy poruke a vytvorili
sme im priestor na hranie sa a
oddych pri knihá ch pomocou
pestrofarebné ho koberca a relaxač ný ch vakov. Vytvorilo sa pohodové
miesto, kde vieme pri naš ich aktivitá ch a podujatiach pracovať s deťmi
a uč iť ich spozná vať kniž nicu č i
jednotlivý ch autorov a ich knihy.
Prá ca s najmenš ı́ m i č i tateľmi je
najtvá rnejš ia, bohatá na rô zne
č i nnosti a zá ž itky, ktoré poteš ia
nielen deti, ale aj ná s, knihovnık
́ ov.
Ktoré vekové kategórie navštevujú knižnicu najčastejšie? Dá sa
povedať, že giraltovskí čitatelia
majú svoje obľúbené knihy?
21
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O požičiavanie ktorých titulov,
príp. akých žánrov je najväčší
záujem?
V č ıślach naš u kniž nicu minulý rok
navš tıv́ilo viac ako 1000 ú č astnık
́ ov
rô znych podujatı.́ Citatelia kniž nice
sú vekovo rozlič nı,́ od tý ch najmenš ıćh až po seniorov. Dosť š pecifická
skupina sú opatrovateľky pracujú ce
v zahranič ı́, ktoré si svoje voľno
v prá ci sprıj́emň ujú knihami z naš ej
kniž nice, najmä tý mi od slovenský ch
autoriek. Najobľú benejš ı́ ž áner sa
nedá presne urč iť, dá sa povedať, ž e
je to tak pol na pol. Co sa tý ka dospelý ch č itateľov, č ıt́ajú aj romá ny pre
ž eny, ale aj krimi romá ny, č i historické romá ny, najmä tie z obdobia 2.
svetovej vojny. Detskı́ č itatelia majú
radi vš etky druhy knıh
́ . Prevlá dajú
vš ak knihy od slovenský ch autorov,
najmä sú č asný ch.
Ktorá veková kategória je „lenivá“
na návštevu knižnice, teda má
najmenší záujem o čítanie kníh?
Je pravda, že je to mládež? Je problémom fakt, že je dnes už veľa
kníh dostupných na internete?
Problé m je vyš šı́ vek detı́ č i mlá dež e,
tam sa vzťah s knihou č i kniž nicou
stratil a teraz je veľmi ťaž ké ho
opä tovne zıśkať, vž dy vš ak pre aktivity nachá dzame priestor aj pre starš ıćh š tudentov. Absentuje mlá dež a
mladı́ č itatelia, je to celosvetový
problé m kniž nı́c, naš u v Giraltovciach nevynım
́ ajú c. Je pravda, ž e svet
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internetu a poč ı́tač ov sa votrel aj
medzi knihy, nič vš ak nenahradı́
fyzický dotyk a listovanie knihy,
pokojný a tichý priestor kniž nice,
kde sa skrý va nekoneč né množ stvo
prı́behov zo ž ivota ľudı́. Odporú č ame to skú siť vš etký m, na porovnanie, mô ž u si to vyskú š ať v naš ich
priestoroch v centre mesta v areá li
bý valé ho CVC. Otvorené má me
denne od 8.00 do 16. hod. Teš ım
́ e sa!
V knižnici realizujete rôzne zaujímavé podujatia ako besedy,
výstavy či vyhodnotenia súťaži.
Aké akcie sa konali v posledných
alebo prebehnú v najbližších
dňoch?
V mesiaci marec sme realizovali
niekoľko kniž ný ch aktıv́ ako hrané
č ı́tanie pre najmenš ı́ch š kô lkarov,
zá ž itkové č ı́ t anie s Osmijankom
Kristy Bendovej pre 1. stupeň ZS,
netradič nú hodinu slovenč iny pre
2. stupeň ZS a podujatie pre SS
s ná zvom Lajkni knihu... Caká ná s
eš te vyhodnotenie 2. roč nı́ka literá rnej sú ťaž e Hlovık
́ ova Litera.
Vedúcej pracovníčke knižnice a
členke našej rady, Bc. Michaele
Marcinovej veľmi pekne ďakujeme za príjemný, zaujímavý a
obohacujúci rozhovor.
Text: Martina Cigľárová,
foto: Facebook – Mestská knižnica
Giraltovce
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ZA HRANICAMI NÁŠHO MESTA A EŠTE ĎALEJ...
V aprıĺovom mesač nık
́ u vycestujeme
do Belgicka, alebo celý m ná zvom
Belgické ho krá ľovstva. Hlavné mesto
Brussel sa označ uje ako politické a
finanč né centrum. Belgicko je
rozlohou sıće menš ie ako Slovensko
ale poč et obyvateľov dosahuje takmer
trojná sobok toho ná š ho. Označ uje sa
aj ako č okolá dová (roč ne sa tu vyprodukuje 220 000 ton č okolá dy roč ne) a
mnohojazyč ná krajina (za oficiá lne
jazyky sa považ ujú holandský, francú zsky a nemecký ) a prá ve tá
uč a rovala naš ej rodá č k e Zuzane
Š oltýsovej. Ako sa jej darı́ sa
dozvieme v nasledujú com rozhovore:
1. Ako si spomínaš na deň, keď
padlo tvoje rozhodnutie odísť do
zahraničia a prvýkrát si odchádzala od rodiny a z nášho mesta?
V mojom prı́pade to bol dlhodobý
proces rozhodovania sa. Už keď som
konč ila uč iteľstvo na Fakulte humanitný ch a prıŕodný ch vied v Preš ove,
vedela som, ž e toto v podstate nie je
smer, ktorý m by som sa v budú cnosti
chcela uberať. Mô j priateľ sa ma raz
spý tal, č i by som to nechcela skú siť
v niektorej z Euró pskych inš titú ciı́
v Bruseli. V tom č ase som si ani nevedela predstaviť, ž e by som tam raz
naozaj mohla pracovať, keďž e krité riá
sú stanovené veľmi prıśne, vý berové
konania sú dlhé a ná roč né a konkurencia je naozaj obrovská . Mô j priateľ

ma vš ak neskutoč ne podporil a motivoval, dodal mi potrebnú dô veru
v moje schopnosti a č ım
́ viac sme nad
tý m uvaž ovali, tý m bola tá to predstava reá lnejš ia. Po vysokej š kole ma
prijali na postgraduá lne š tú dium na
Ustave medziná rodný ch vzťahov a
aproximá cie prá va na Komenské ho
univerzite v Bratislave, kam som sa
v roku 2009 odsťahovala. Poč as tohto
dvojroč né ho š tú dia som pracovala
ako uč iteľka na gymná ziu a zá roveň
som sa pripravovala na testy do
Bruselu.
2. Tvoje rozhodnutie vycestovať
súviselo s pracovnou ponukou. Ako
si sa k práci v Európskom parlamente dostala?
Eš te poč as mô jho pobytu v Bratislave
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som preš la jedný m vý berový m
konanım
́ do EU inš titú ciı.́ To vš ak ale
neznamená , ž e má te automaticky
š ancu zamestnať sa. Vý berové
konania trvajú takmer rok, niekedy aj
dlhš ie. Pracovné miesto si potom
musıt́e ná jsť sami, alebo ak má č lovek
š ťastie, oslovia vá s a pozvú na
pracovný pohovor. Ja som to š ťastie
mala. Pamä tá m si na jeden jú lový deň ,
keď mi priš iel mail s pracovnou ponukou. Bola som pozvaná na pracovný
pohovor, ktorý sa uskutoč nil cez videokonferenciu v Informač nej kancelá rii Euró pskeho parlamentu v
Bratislave. Uchá dzač ov bolo veľa a ja
som bola dosť skeptická . O to viac
som bola prekvapená a veľmi š ťastná ,
keď sa mi po dvoch tý ždň och ozvali,
ž e vybrali prá ve mň a. V tom č ase mi
konč ila zmluva v IBM, takž e som sa
mohla rý chlo a bez problé mov presťahovať do Bruselu.

4. Aký je podľa teba život v zahraničí, mimo nášho mesta?
Je dynamickejš ı,́ rozmanitejš ı́ a multikultú rny. Na druhej strane, mô j
osobný pocit je, ž e má č lovek viac
sú kromia a ž ije urč itý m spô sobom
anonymnejš ie než u ná s. Tu má m len
malú š ancu stretnú ť len tak poč as
ná kupu niekoho zná meho, s ký m sa
mô ž em pustiť do rozhovoru.
5. Aké sú tvoje spomienky na rodné
Giraltovce?
Na Giraltovce spomın
́ am veľmi rada.
Vyrastala som tu a strá vila 23 rokov
mô jho ž ivota. Moje spomienky sú
pestré , najviac spojené s mojou rodinou, ktorá mi v Bruseli chý ba. Potom
s kamará tmi, zá bavný mi prıh
́ odami
z detstva a š kolský ch č ias. A taktiež
s ná cvikmi v naš om spevá ckom zbore
a hrou na organe v kostole, č omu som
v Giraltovciach venovala veľmi veľa
svojho voľné ho č asu.

3. Čo je tvoja pracovná náplň,
pracuješ aj s nejakými rodáčkami
zo Slovenska?

6. Ako často sa vraciaš domov? A čo
ťa vždy poteší?

Pracujem na Generá lnom riaditeľstve
pre predsednı́ c tvo, konkré tne na
Riaditeľstve pre legislatı́v ne akty.
Pripravujeme legislatı́v ne akty, o
ktorý ch sa hlasuje poč as plená rneho
zasadnutia Euró pskeho parlamentu a
p o d i e ľa m e s a n a i c h p r á v n o lingvistickej finalizá cii. Sme rozdelenı́
n a j a z y k o v é s e k c i e a j a s o m ,
samozrejme, sú č a sťou slovenskej
sekcie, kde okrem mň a pracujú ďalš ı́
š tyria kolegovia a kolegyne zo Slovenska.

Domov chodievam vä č šinou v teplejš ıćh mesiacoch, potom ma na oplá tku
prıd
́ u pozrieť naš i. Najviac sa teš ım
́
na stretnutie s mojimi rodič mi,
sestrami, mojı́ m krstniatkom a
starý mi rodič mi a celkovo na celú
moju rodinu. Keďž e je moja mamka
vý borná kuchá rka, už v lietadle sa mi
zbiehajú slinky, aký m jedlom ma
tentokrá t prekvapı́ :-) Ocko mi zas
vopred pripravı́ zá soby vš etký ch
mož ný ch domá cich vý robkov, ktoré
má m rada a kvô li ktorý m potom ledva
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zatvorı́m kufor :-) Mož no to bude
znieť č udne, ale je veľmi prı́jemné
poč uť svoj rodný jazyk v kaž dodennej komuniká cii.
7. Čo máš rada na rodnom meste a
naopak, na meste, v ktorom
momentálne žiješ?
Na Giraltovciach má m rada, ž e tam
tak necıt́iť uponá hľanú dobu, kde sa
kaž dý ž enie po ulici a nemá na nič č as.
Ľudia sa vedia zastaviť a v pokoji sa
porozprá vať. Dalš ı́ dô lež itý faktor je
pocit bezpeč i a, ktorý podvedome
vnı́ m am hlavne po teroristickom
ú toku v Bruseli, 22. marca 2016.
Zivotný š tandard v Bruseli je posunutý vyš š ie. To sa, samozrejme,
odrá ž a aj na vysoký ch ná kladoch.
Má m tu prá cu, ktorá ma nesmierne
bavı́ . Má m mož nosť stretá vať sa
s ľuďmi rô znych ná rodnostı,́ spoznať
kultú ru a obyč aje iný ch ná rodov, č o
mň a osobne veľmi obohacuje. Rozdiel
si vš imnete aj pri bež nom ná kupe –
v obchode sú potraviny, ktoré u ná s
nedostanete. V Bruseli ná jdete
takmer vš etko, od poľské ho obchodu
až po africký atď. Len ten slovenský
eš te stá le chý ba :-)
8. Pre našich domácich Giraltovčanov, ktorí ešte v zahraničí neboli,
urob nám, prosím, takú malú exkurziu. Akí sú ľudia v Belgicku, ich
obyčaje, zvyky?
Belgicko je rozlohou malá krajina,
zaujı́mavé je, ž e má až tri ú radné
jazyky. Flá mska č asť použ ıv́a holandč inu, Való nsko zase francú zš tinu a pri

h ra n i c i a c h s N e m e c ko m j e t o
nemč ina. Belgicko je zná me vý robou
č okolá dy, vaflı́ a hranolč ekov. Belgič ania sú taktiež milovnıći komiksov a
piva. Ako viem, majú viac ako 800
druhov piva. K ich tradič ný m jedlá m
patia naprık
́ lad gratinovaná č akanka
so š unkou a syrom, quiche – tradič ný
slaný kolá č , jedlá zo š pargle a
morský ch plodov atď. Kaž doroč ne v
auguste sa v Bruseli na hlavnom
n á m e s t ı́ G r a n d P l a c e v y t v á r a
obrovský kvetinový koberec zo
ž ivý ch kvetov, na ktorom pracujú
desiatky zá hradnı́ kov. Co sa tý ka
zvykov, deti dostá vajú darč eky už
pred Vianocami a to 6. decembra.
Nosı́ ich Sv. Mikulá š a namiesto č erta
je jeho pomocnık
́ om postava, ktorá sa
volá Cierny Peter. Na Vianoce dostá va j ú s kô r m a l i č ko s t i . Ty p i c k ý
vianoč ný zá kusok, ktorý na ich stole
nesmie chý bať, je Buche de Noel –
torta plnená maslový m kré mom a
ozdobená vianoč ný mi figú rkami. Na
Veľkú noc zas rodič ia skrý vajú č okolá dové vajıć̌ka v zá hrade a deti sa ich
snaž ia ná jsť. Sibač ka a oblievač ka sa
nekonajú . :-)
9. Na záver ti ponúkam priestor
odkázať niečo svojim priateľom,
známym – Giraltovčanom, máš
možnosť ich pozdraviť:
Do Giraltoviec posielam srdeč ný
pozdrav vš etký m, ktorı́ ma poznajú a
teš ım
́ sa na najbliž šiu ná vš tevu.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa
úspechov.
Mária Osifová
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RODÁČKA Z OKRÚHLEHO
je hovorkyňa Prešovskej univerzity

nemysleli, že je to nejaká
„suchárka“ a myslí len na svoju
prácu, prezradíme vám aj zaujímavosti z jej súkromného života. Môže
sa pochváliť tandemovým
zoskokom z lietadla z výšky štyritisíc metrov či láskou k skupine
Coldplay. Dozviete sa ešte viac...
Kedy ste sa rozhodli pre štúdium politológie, čo vás na tomto odbore
najviac lákalo? Neľutujete občas
svoje rozhodnutie, že ste sa mohli
napríklad stať niekým iným, teda
skúsiť iný odbor, profesiu?

A n n a Po l a č k ová ( 3 0 ) z o b c e
Okrúhle pôsobí na Prešovskej
univerzite v Prešove, kde vyučuje, aj
ako hovorkyňa. Zároveň je šéfka
univerzitného magazínu Na pulze.
Predtým sa osvedčila ako hovorkyňa a tlačová referentka Mestského úradu v Prešove. Zúčastnila
sa viacerých zaujímavých pracovných ciest v zahraničí. V minulosti
napríklad absolvovala stáž
na Ministerstve zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR, či bola
súčasťou vládnej delegácie na
samite lídrov členských štátov
Európskej únie v Bruseli. Aby ste si
26

U mň a to nebolo o tom, č o š tudovať
chcem, ale skô r naopak, č o š tudovať
urč ite po skonč enı́ gymná zia nechcem
a to boli prıŕodné vedy. Vš etko, č o sa
spá jalo s fyzikou, ché miou č i matematikou, mi akosi nevoň alo, inklinovala
som skô r k humanitne a spoloč ensky
orientovaný m predmetom. Ak sa
dobre pamä tá m, tak mô j vý ber uľahč ila ná vš teva bý valý ch absolventov
ná š ho gymná zia v Giraltovciach, ktorı́
ná s priš li ako vtedajš ı́ š tudenti politoló gie motivovať a boli ú speš nı,́ aspoň
č o sa mň a tý ka. Tento prvý kontakt
s politoló giou ma naviedol k tomu, ž e
s o m s i n a d a n ý o d b o r p o d a l a
prihlá š ku. Aj keď musı́ m priznať,
sú bež ne s tý m som sa prihlá sila aj
na manaž ment a uč iteľský smer
v kombiná cii histó ria a obč i anska
ná uka. Keďž e som bola prijatá
na vš etky tri š tudijné programy, moje

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

rozhodnutie umocnila skutoč nosť, ž e
iba na politoló gii som absolvovala
pıśomné prijım
́ acie skú š ky a podarilo
sa mi uspieť v pomerne tvrdej konkurencii, keďž e z 300 uchá dzač ov ná s
do prvé ho roč nık
́ a prijali prvý ch 30.
S odstupom č asu mô ž em konš tatovať,
ž e to bolo sprá vne rozhodnutie, ktoré
neľutujem.
Čo vám dáva svet politológie? Nie je
vám už niekedy na škole "pridlho",
nemáte občas pocit prepracovanosti?
Zivot na univerzite nie je jednotvá rny a
stereotypný , ale naopak, pestrý a
rozmanitý, č o som si uvedomovala eš te
poč as magisterské ho š tú dia. Najintenzı́ v nejš ie há dam v zá vereč nom
roč nık
́ u, kedy som sa až nostalgicky
z a mý š ľa l a n a d t ý m , a ko ve ľm i
nechcem opustiť brá ny univerzity. Aj
preto som sa rozhodla pokrač ovať
doktorandský m š tú diom s cieľom
odborne rá sť a rozš ıŕiť si svoje vedomosti v danej oblasti. Vtedy som sa
do politoló gie aj poriadne „zaž rala“,
naplno som si uvedomila, ž e ma politika fascinuje nielen v rá mci bú rlivý ch
nedeľný ch debá t s otcom pri televıźnej
obrazovke, ale aj ako predmet skú mania. Co sa tý ka vyuč ovacieho procesu,
dnes je pomerne ná roč n é zaujať.
Pedagó g musı́ hľadať inovatıv́ne prvky
a zvoliť vhodnú formu vyuč ovania
na to, aby si doká zal zıśkať a udrž ať
pozornosť š tudentka, ktorý si vďaka
masové mu rozvoju internetu mô ž e
pomerne rý chlo ná jsť veľké množ stvo
informá cii na jednom mieste.
Ako dlho sa venujete práci hovor-

kyne na univerzite a šéfovaniu
magazínu? K čomu máte väčší vzťah,
k učeniu alebo práci hovorcu?
V aprıĺi to bude rok, č o ma rektor
univerzity oslovil s ponukou prá ce na
pozıćii hovorkyne, s ktorou sa okrem
iné ho spá ja aj š éfredaktorstvo univerzitné ho č asopisu. Prizná m sa, chvıľ́u
som zvaž ovala, aj napriek tomu, ž e
som mala predchá dzajú cu skú senosť s
danou pozıćiou, nechcela som sa vš ak
vzdať vyuč ovacieho procesu, ktorý ma
naplň a. Po diskusii s pá nom rektorom
sme naš li spô sob, ako obe prá ce sklbiť
a vyš lo to aj vďaka ú stretovosti zo
strany mojej riaditeľky z Inš titú tu politoló gie. Koniec-koncov, ťaž ko posú diť,
ktorá oblasť mi je bliž š ia, obe sú
rô znorodé a svojım
́ spô sobom š pecifické . Prá ca hovorcu je dynamická a
kreatıv́na, prá ca pedagó ga zase zavä zujú ca vo vzťahu k š tudentom, obe si
vš ak vyž adujú pomernú dá vku zodpovednosti, kreativity a maximá lneho
nasadenia. Som teda vďač ná za obe, aj
napriek tomu, ž e je ná roč né vykoná vať ich sú bež ne.
Pôsobili ste už aj ako hovorkyňa MsÚ
v Prešove a tlačový referent. Aký je
rozdiel medzi prácou na MsÚ a na
univerzite, prípadne v čom je to
spoločné?
Pô s o b e n i e n a M e s t s ko m ú ra d e
v Preš ove, obzvlá š ť priamo v kancelá rii primá tora, ma skutoč ne veľmi
veľa nauč ilo. Ide o moju prvú reá lnu
pracovnú skú senosť (ak nepoč ı́tam
letné brigá dy), ktorú som vykoná vala
poč as doktorandské ho š tú dia, teda
s vynikajú cou mož nosťou prepá jať
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teó riu s praxou. Myslım
́ si, ž e prá ca na
ú rade, najskô r ako tlač ová referentka a
neskô r ako hovorkyň a, sa stala
dobrý m zá kladom pre mô j ďalš ı́ rozvoj
predovš etký m v oblasti mé diı,́ jednak
na zá klade nadobudnutý ch skú senostı,́ ale aj kontaktov na noviná rov, s
ktorý mi dodnes intenzıv́ne spolupracujem. Ak by som mala porovnať obe
„inš titú cie“, č i už univerzita alebo
mestský ú rad, berú c do ú vahy ich
dominantnú ú lohu, sú predmetom
zá ujmu mé diı́, obe vš ak z pohľadu
iný ch té m. Samozrejme, majú aj prienikové oblasti, keďž e univerzita
s mestom neraz organizujú spoloč né
podujatia alebo participujú na spoloč ný ch projektoch. Aj napriek tomu, ž e je
univerzita jeden z najvä č šıćh zamestná vateľov v kraji, vo vzťahu k mé diá m
sa „predá va“ trochu ťaž šie, vzhľadom
na jej vyprofilovaný odborný rá mec,
ktorý nemusı́ byť atraktı́ v ny pre
vš etky cieľové skupiny. Na rozdiel od
mestské ho ú radu nú kajú ceho té my,
ktoré sú pre obč ana z pohľadu jeho
kaž dodenné ho ž ivota neraz zaujım
́ avejš ie. Preto je dô lež ité zvoliť vhodnú
formu prezentá cie, tak, aby doká zala
zaujať a osloviť i komerč né mé diá , č o
sa ná m z mô jho pohľadu aj celkom
darı́. Dô kaz toho sú ú spechy naš ej
univerzity (vyš ľachtenie novej odrody
mä ty piepornej, zıśkanie patentu na
uniká tnu technoló giu izolá cie prıŕodný ch lá tok a pod.), o ktorý ch informovali nielen loká lne č i regioná lne, ale aj
celoslovenské a zahranič né mé diá .
Kde všade využívate svoje "hovorcovské" skúsenosti, v čom vás to
najviac baví, prípadne čo sa vám
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menej páči na tejto práci?
Prá ca hovorkyne (ale tiež odbornej
asistentky) napomohla k rozvoju
mojich komunikač ný ch schopnostı́,
ktoré pomerne č asto zú roč ujem poč as
aktıv́nych vystú penı́ na konferenciá ch
a iný ch verejný ch podujatiach (tlač ové
brıf́ingy, moderovanie diskusiı́ a pod.)
ako sú č asť mô jho pô sobenia na
univerzitnej pô de. Má m na nej rada, ž e
nie je statická , ale priná š a plno
nepredvıd
́ ateľný ch okamihov vyž adujú cich znač nú dá vku improvizá cie.
Neraz je potrebné sformulovať stanovisko doslova za niekoľko desiatok
minú t, prič o m vš etky informá cie,
ktoré sa vypustia „von – do mé diı“́,
musia byť stopercentne overené , inak
to mô ž e spô sobiť problé my alebo
obrá tiť sa proti vá m. Nauč ila som sa - a
stá le sa uč ım
́ , ž e s informá ciami sa aj
napriek konaniu pod tlakom musı́
nará bať veľmi citlivo.
V rámci štúdia a univerzity ste si
občas aj pocestovali a zrejme aj veľa
pocestujete. Kde všade ste mali
možnosť byť, príp. kam sa ešte chystáte? Aké typy ciest to boli?
Ano, š tú dium a moja prá ca mi vytvá rajú mož nosť cestovať, za č o som
veľmi vďač ná , keďž e kaž dá cesta je
veľmi obohacujú ca. Aj keď, prizná m sa,
v sú č asnosti toho č asu na cestovanie,
vzhľadom na moju pracovnú vyťaž enosť, nie je toľko, koľko by som chcela.
Z mô jho cestovateľské ho dennık
́ a by
som mohla spomenú ť napr. ú č a sť
v zimnej š kole v Petrohrade č i stá ž
na Ministerstve zahranič ný ch vecı́ a
euró pskych zá lež itosti SR, kde som
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mesiac praxovala v odbore diplomatické ho protokolu. V rá mci doktorandské ho š tú dia som sa taktiež zú č astnila
pracovnej cesty s predsedom vlá dy SR
v tureckom Istanbule, č i bola sú č asťou
vlá dnej delegá cie na samite lı́drov
č lenský ch š tá tov Euró pskej ú nie
v Bruseli, ktorý bý valý premié r Fico
označ il za jeden z najťaž šıćh, keďž e sa
na ň om horlivo diskutovalo o povinný ch kvó tach na migrantov a gré ckej
k r ı́ z e . Po s ko n č e n ı́ š t ú d i a s o m
ako odborná asistentka bola na
vý skumnom pobyte vo Fı́ n sku a
B e l g i c k u . Po m e r n e č a s t o v š a k
cestujem aj na konferencie do Ciech č i
na Ukrajinu, keďž e participujem na
viacerý ch vý skumný ch projektoch
z a m e r a n ý c h n a c e z h r a n i č n ú
spoluprá cu. Najbliž š ie sa chystá m
v rá mci programu Erasmus+ na mobilitu do Portugalska, kam sa už teraz
veľmi teš ım
́ .
Kam by ste sa ešte chceli posunúť
v rámci svojej práce, aké sú vaše
nenaplnené pracovné predstavy?
Viete si prípadne predstaviť robiť aj
niečo iné alebo niekde inde?
Mož no to vyznie zvlá š tne, ale ja som
nikdy nemala v pracovnej oblasti
nejaké veľké oč aká vania č i ďalekosiahle mé ty. Veci v mojom ž ivote som
zá sadne nepodmieň ovala a mož no,
napriek č i vďaka tomu, sa ukladali tak,
aby som nemala dô vod na nespokojnosť. Vš etko, č o robım
́ , sa vš ak snaž ım
́
robiť naplno, s maximá lnym zanietenım
́ , niekedy mož no až za oč aká vanú
hranicu, č o sa nemusı́ vž dy stretnú ť
s pochopenı́m, ale to som ja. Robiť

svoju prá cu najlepš ie ako viem, vykoná vať ju tak, aby ma teš ila, ale zá roveň
kreovala moju osobnosť a posú vala
vpred. Teraz je to univerzita, no ak
prı́ d e v budú cnosti nejaký nový
impulz, ktorý ma bude motivovať
k zmene zamestnania, tak sa mu
nebudem brá niť. Urč i te viem, ž e
nechcem pracovať v statickom
prostredı́ a preš ľapovať z miesta na
miesto, má m rada, ak sa veci hý bu a
sprevá dza ich aj patrič ná dá vka adrenalın
́ u.
Aké sú vaše najväčšie koníčky?
Prá ve vyš šie spomı́naný adrenalı́n,
ktorý neraz nachá dzam v prá ci, obč as
vyhľadá vam aj vo voľnom č ase. Naposledy som jeho ú roveň testovala pri
tandemovom zoskoku z lietadla
z vý šky 4 000 metrov. Bol to neopakovateľný zá ž itok s oslobodzujú cim pocitom. Mož no budem znieť pateticky, ale
ja skutoč ne rada ž ijem. Ak by som mala
ostať na zemi, tak musı́ m urč i te
spomenú ť kultú ru, divadlá , ale aj
koncerty. Minulé leto sa mi splnil malý
sen, keď som sa zú č astnila koncertu
mojej obľú benej britskej kapely Coldplay v Parıź̌i, ktorá hrala na vypredanom 80-tisıćovom š tadió ne. Snaž ım
́
sa taktiež , aspoň sporadicky, cvič iť,
v lete preferujem bicykel a korč ule,
v zime je to so mnou troš ku horš ie.
Veľmi rada som vš ak so svojimi blıźkymi a najmladš ı́ m i č l enmi naš ej
rodiny, keďž e má m dvoch synovcov a
niekoľkotý ždň ovú neter.
Text: Martina Cigľárová,
foto: archív A. P.
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A OKOLIA
Giraltovčana obvinili z prečinu ublíženia na zdraví
Podľa informácií od krajskej polície
v Prešove Giraltovčana Lea poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Giraltovce
obvinil z prečinu ublíženia
na zdraví spáchaného v súbehu
s prečinom výtržníctva.
Istý mladık
́ z Giraltoviec eš te koncom
novembra minulé ho roku na schodoch
jednej z miestnych reš taurá ciı́ fyzicky
napadol 22-roč né ho Stefana z Lú č ky.
16-roč ný Giraltovč an Leo ho kopol
vo več e rný ch hodiná ch do hrude.

„Ná sledkom toho napadnutý muž
spadol zo schodov. Podľa znalecké ho
posudku znalca z odboru Zdravotnıćtvo a farmá cia, odvetvie chirurgia
utrpel zranenia a to pomliaž denie
hrudnı́ k a, pomliaž denie sedacej
oblasti a podvrtnutie zá pä stia,“ uvá dza
sa v tlač ovej sprá ve KR PZ v Preš ove.
Krajská polı́cia ďalej informuje, ž e
zá kon stanovuje v tomto prı́ p ade
trestnú sadzbu odň atia slobody až na
tri roky, u mladistvý ch sa trestná
sadzba zniž uje na polovicu.

Muž z Kračúnoviec ohlásil krádež
Muž z Kračúnoviec (30) pred pár
dňami na linku 158 telefonicky
oznámil, že došlo ku krádeži búracieho kladiva na stavenisku diaľn i c e z a k r u h ov ý m o b j a z d o m
v smere na Vydumanec (okres
Prešov).
Podľa informá ciı́ Krajskej polı́ c ie
v Preš ove bolo vyš etrovanım
́ zistené ,
ž e doposiaľ nezistený pá chateľ v dobe
od 16. 02. od 20. 02. 2018 z voľne
prı́ s tupné ho priestoru pod diaľ-

nič ný m mostom v objekte staveniska
Diaľnica D1 Preš ov zá pad - Preš ov juh
ukradol bú racie kladivo spolu s
kufrom a prıśluš enstvom. „Hodnota
odcudzenej veci je cca 1 500 eur. Na
zá klade tejto skutoč nosti poverený
prıśluš nık
́ obvodné ho oddelenia Policajné ho zboru Preš ov – Sever zač al
trestné stıh
́ anie pre preč in krá dež e.
Zá kon pre pá chateľa také hoto trestné ho č inu stanovuje trestnú sadzbu
odň atia slobody až na dva roky,“ informovala polıćia.

Neďaleko Giraltoviec vykradli chatku
Pred niekoľkými dňami oznámil
prešovský dôchodca Anton (71)
obvodnému oddeleniu Policajného
zboru K apušany, že došlo ku
krádeži v jednej zo záhradných
chatiek v katastrálnom území obce
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Chmeľovec.
„Pá chateľ sa vlá mal do chatky v dobe
od 07. 03. do 12. 03. 2018. Poš kodenım
́
vonkajš ıćh i vnú torný ch vchodový ch
dverı́ sa dostal dnu. Z obý vacej miestnosti ukradol 40 kusov starož itnej
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modranskej keramiky, jeden drevený
starož itný kolovrá tok, 10 kusov starož itný ch zvoncov - spiež ovcov, 18 kusov
kuchynské ho nerezové ho prı́boru s

drevený mi rú č kami a kuchynský riad
(hlboké taniere, dezertné taniere i
pohá re),“ informovala krajská policajná hovorkyň a KR PZ v Preš ove Jana
Migaľová . Na poschodı́ chatky sa
podľa nej pá chateľ pokú sil
vylomiť i jeden medený odkvap.
„Celková š koda, ktorú svojı́ m
nezá konný m konanı́m spô sobil,
bola majiteľom vyč ı́slená na 1
700 eur. Poverený prıśluš nık
́ na
zá klade tejto udalosti zač al
trestné stıh
́ anie pre preč in krá dež e,“ dodala.
(redakcia, info:minv.sk)

Na stope páchateľovi
Javor na Tehelnej ulici bol poš kodený.
Na zá klade dô kazov kamerové ho
systé mu vyhodnotil pravdepodobné ho pá chateľa. Je nım
́ Bobor Vodný,
bytom Pri Topli 7, Giraltovce. Speciá lny vyš etrovateľ už vzniesol obvinenie z obž ierania verejné ho majetku... Alebo len nejaký "inteligent" mal
dlhú chvı́ľu? Vďaka nemu sa tento
javor už do jari neprebudı.́...
M. Osifová, foto: facebook

Pozor na kontroly na cestách Prešovského kraja!
Vodič i, dá vajte poč as veľkonoč ný ch
dnı́ pozor na cestá ch! No sprá vajte sa
disciplinovane a ohľaduplne stá le,
j a z d i te o p a t r n e a d o d r ž i ava j te
rý chlosti.
Na cestá ch Preš ovské ho kraja bola 23.

marca podľa polı́cie vykonaná celokrajská dopravná kontrola. „Policajti
sa zamerali na dodrž iavanie zá kazu
použ ı́vať telefó nny prı́ s troj poč a s
vedenia motorové ho vozidla, okrem
telefonovania s použ itı́ m systé mu
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voľné ruky a na dodrž iavanie pravidiel
o predchá dzanı́ a spô sobe jazdy vodič ov.“ Zistili 234 priestupkov, z ktorý ch
219 vyrieš ili policajti v blokovom
konanı́ a 15 napomenutı́m. Zistené
vš ak bolo aj pož itie alkoholu. „U
jedné ho vodič a motorové ho vozidla
nad 1 promile (TC) a taktiež bolo
zistené pož itie alkoholu u jedné ho

nemotorové ho ú č astnı́ k a cestnej
premá vky. Okrem toho policajti poč as
dopravnej akcie zadrž ali tri vodič ské
preukazy, jeden za alkohol a dva pre
insolventnosť a zadrž ané bolo jedno
osvedč enie o evidencii vozidla,“
dodá va polıćia.
(mc)

„Zázraky“ jari
Jar ná m pomalič ky klope na
dvere, č o to
p r e n á s
z n a m e n á ?
Cakať len tak,
so založ ený mi
rukami, sa
n á m n e v yplá ca. Co tak
nieč o skú siť
pre obnovu
n á š h o t e l a ?
Mož nostı́ je veľa... Sú lacné , ale sú aj
drahé ... Berme preto tie, ktoré
pozná me a má me ich priamo pod
nosom. Ide o korene... Na prvom
mieste je slneč nica hľuznatá , zvaná
topinambur. Pri naš ej rieke Topľa je
jej na pož ehnanie, toľko, ž e sa dá
zbierať nepreberné množ stvo. Co
urobım
́ e, keď ju ná jdeme? Vykopeme
ju, pod prú dom vody omyjeme, kô ru
neodstraň ujeme, postrú hame a jeme
ako š alá t alebo si ju dá me len tak na
desiatu č i olovrant. Je trochu sladka-
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vejš ia, preto ju netreba ochucovať.
Rieš i viacero ťaž kostı:́ cukrovku (diabetes), obezitu a upravuje aj vyprá zdň ovanie stolice. A ak by ste chceli
teraz v jari dať aj nejaké to „kilo“ zo
svojej vá hy „dole“, tu je recept, ako na
to...
ČAJOVÁ ZMES NA CHUDNUTIE:
Blizny kukurice
Kô ra kruš iny
Kvet trnky
Koreň ligurč eka
Kvet bazy
Vň ať zlatobyle
Dve ploché polievkové lyž ice dá me do
¼ l vody cez noc macerovať. Rá no
uvedieme zmes do varu a nechá me
pod pokrievkou asi 15 minú t lú hovať.
Precedı́me a pijeme 3x denne, po
tretine množ stva.
Text: Bylinkár Ján Gdovin,
Foto: Obrázok z knihy Liečivé
rastliny - Ottov sprievodca
prírodou
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Záhradkárske
okienko
V prıp
́ ade, ž e sme zatiaľ nestihli zeleninu vysievať, eš te nie je neskoro.
Vysievame reďkovku, reďkev, mrkvu,
paš trná k, š pená t, ľadový a hlá vkový
š alá t, brokolicu, karfiol, kalerá b a kel.
Na konci mesiaca mô ž eme do voľnej
pô dy vysiať skorú cukrovú kukuricu a
č ervenú a bielu kapustu.
Vysiatu plochu je najlepš ie chrá niť
zakrytım
́ ľahkou bielou textıĺiou, aby
osivo nevyzobali vtá ci. Prikrytá
plocha má teplejš iu mikroklım
́ u, a tak
je menš ie riziko poš kodenia chladom.
Dokonč ım
́ e vý sadbu ovocný ch stromč ekov. V aprıĺi sa pripravım
́ e aj na
ochranu kvetov proti jarný m mrazı-́
kom. Citlivé odrody jablonı́ a hruš iek
oš etrı́ m e proti chrastavitosti a
mú č natke, preventıv́ne prvý postrek
urobım
́ e tesne pred kvitnutım
́ . Rez
marhú ľ a broský ň, ak sme ho neurobili po zbere ú rody, robım
́ e až vo fenofá ze ruž ové ho pú č ika. Glejotokové
rany na kô stkoviná ch vyč istı́me a
natrieme zriedený m octom a š tepá rskym voskom. Poč as kvitnutia č ereš nı́
a viš nı́ musım
́ e zasiahnuť monıĺiu,
č ım
́ zabezpeč ım
́ e aj proti mú č natke.
Ochranu orechov musı́me vykonať
tesne pred kvitnutım
́ a opakovať cez
kvitnutie prıp
́ ravkom Kocide a Prev
B2.

Neskô r puč iace ovocné dreviny
o š e t r ı́ m e p r o t i p r e z i m u j ú c i m
š kodcom prı́ p ravkom Mero stefes
s karatom. Pri postreku by sa mala
teplota vzduchu pohybovať okolo
15°C.
Za chladné ho a daž divé ho poč asia
pokrač ujeme v oš etrovanı́ broský ň
proti kuč eravosti listov, najneskô r
pred kvitnutım
́ .
Druhý preventıv́ny postrek egreš ov
proti americkej mú č natke urobı́me
ihneď po odkvitnutı.́
Prvý postrek viš nı́ proti moniliovej
spá le kvetov a vý honkov urobım
́ e na
zač iatku kvitnutia, druhý pri odkvitanı.́
Tesne pred kvitnutı́ m urobı́ m e
postrek jadrovın
́ proti chrastavitosti
a mú č natke. Pri dokvitanı́ alebo tesne
po odkvitnutı́ oš etrım
́ e ovocné druhy
proti piliarkam spô sobujú cim skorú
č ervivosť plodov.
Pred mı́nerkou pó rovou chrá nime
cibuľu pomocou netkanej textı́ l ie
alebo chemicky.
V č ase puč ania alebo krá tko po vypuč anı́ oš etrım
́ e vinič proti akarinó ze a
brinó ze.
Ľubomír Krupa
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Po našemu...
Bida i na pecu najdze človeka pred zlom neujdeš
Jakí Pan Buch pomahaj, takí
Pan Buch visliš ako ty mne, tak ja tebe
Ňikdze s kolačami ploti
ňehradza nikde nie je až tak dobre

Rodina Hlibokých v polovici 30-tych rokov.
Text: Mária Osifová, foto: archív rodiny Hlibokých

ZPOZ
NARODILI SA:
Filip Šoltýs
Selina Bilá
Miriama Fedáková

Emma Mihaľová
Adam Kaliňak
Hugo Micenko

Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie ich dieťatka
prinesie do rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Meno
Rok narodenia
Dátum úmrtia
Anna Čušková
1931
22.02.2018
Štefan Šamko
1947
24.02.2018
Anna Jurčová
1928
02.03.2018
Tomáš Jurč
1928
09.03.2018
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Svoje životné jubileá v mesiaci APRÍL oslávia:
80 rokov

Vladimír Osif

60 rokov

Gabriela Krivánková

75 rokov

Anna Hajdová
Anna Pululichová
Margita Zvodzová

55 rokov

Anna Brenišová
Emília Deutschová
Mária Sabolová

70 rokov

Leopold Paluš

50 rokov

Jana Čižmárová
Norbert Kolesár
Mgr. Edita Koššalová
Miroslav Šamko
Slávka Vlčková

65 rokov

MVDr. Miroslav Deutsch
Miluša Juhasová
Jozef Szabo
Pavol Šoltýs
Anna Švačová
Helena Vaľanyová

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.
MANŽELSTVO UZAVRELI:
Dušan Gaži
Lastovce

a

Štefánia Bolvanová
Giraltovce

Vlastimil Billý
a
Simona Ferencová
Giraltovce
Skrabské
Novomanželom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň dňom, ktorý
im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich manželstvo naplní životným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič na svete nepretrhne a nech je
prameňom sily, ktorý im vždy pomôže vyhrať nad nástrahami života.
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
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Š P O RT
ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA PATRIKA PARTILU
Nevyspytateľné poveternostné
podmienky zmarili plá ny treťoligový ch klubov, a tak sa najvyš šia regioná lna sú ťaž nerozbehla v predpokladanom rež ime a prvé dve kolá sa
museli prekladať. Jedine Vranov
odohral obidva zá pasy a zıśkal š esť
bodov. Cenné je vıť́azstvo nad lıd
́ rom
zo Stropkova na domá com ihrisku
s umelou trá vou.
Futbalisti MFK Slovan Giraltovce sa
po dlhej zimnej prestá vke predstavili
v ostrom majstrovskom zá pase na
michalovskej umelej trá ve proti
„domá cim !" Veľký m Reviš tiam už
s nový m tré nerom Patrikom Partilom. Tá to dlhoroč n á opora giraltovské Slovana si tak odkrú til vydarenú premié ru na poste š éfa lavič ky
v III. lige a zá roveň po niekoľký ch
rokoch sa vrá til na hraciu plochu aj
ako aktıv́ny hrá č , kde mladý m hrá č om
pomohol svojimi bohatý mi skú senosťami." V decembri minulé ho roku ma
oslovili funkcioná ri MFK Slovan
s ponukou tré novať treťoligový tım
́ .
Ponuku som prijal, pretož e je to pre
mň a veľká vý zva. Doteraz som prakticky od roku 2004 tré noval mlá dež nı́ c ke druž stva a teraz to chcem
zú roč i ť pri dospelý ch. Navyš e mi
takmer vš etci sú č asnı́ hrá č i preš li cez
ruky a s Luká š om Vojtom
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sme spolu odohrali množ stvo zá pasov. Zimná prıp
́ rava bola dobrá , narú š ali ju len vý padky pre ochorenia
hrá č ov. Ká der sa veľmi zmenil, veď
odiš lo až š esť hrá č ov zá kladnej
zostavy. Preto sme ich nahradili
mladý mi a talentovaný mi chlapcami.
Na prvý jarný zá pas sme cestovali
s malou duš ič kou, pretož e ná š sú per
absolvoval celú prı́ p ravu prá ve
na umelej trá ve v Michalovciach.
Vý razne ná m pomohlo, ž e sme ustá li
ú vodný tlak domá cich a podrž al ná s
branká r Oravec. Potom sa hra vyrovnala a my sme hrozili z brejkov a
skó rovať mohli Kuriplach aj Pankuch.
Po š tandardke sme sa ujali vedenia
Stanom Pankuchom, ktorý pohotovo
v y u ž i l ko l ı́ z i u o b o c h s to p e rov
V. Revıś̌ť.
V II. polč ase sa snaž ili domá ci loptu
nakopá vať do naš ej š estná stky, ale
tam kraľovali Vojta s Tomkom.
Naopak, mohli sme aj zvý šiť skó re
v ná š prospech, ale Furmá nek v dvoch
š anciach nebol ú speš ný . Vý kon
mojich zverencov bol sympatický ,
nebojá cny a odmenou bola cenná
vý hra. Milo ma prekvapil Smetá nka
na ľavej strane. Poč úval rady moje i
starš ı́ c h spoluhrá č ov a bol veľmi
dobrý . Dú fam, ž e vı́ ťazstvo bude
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p ov z b u d e n ı́ m d o
ďalš ı́ c h ná roč ný ch
zá pasov." neskrý val
p o z á p a s e s v o j u
spokojnosť nový
kormidelnık
́ Giraltoviec Patrik Partila.
Okrem zisku troch
bodov poteš ila aj
s k u t o č n o s ť , ž e
v zá kladnej zostave
Slovana nastú pili až
piati futbalisti
vo veku do 20 rokov
a aj to by mal byť
prı́ s ľub do budú cnosti.
Miroslav Deutsch

OSEMDESIATNIK S MAGICKÝM ČÍSLOM 5
V mesiaci marec oslá vil krá sne
ž ivotné jubileum pá n Michal HARČARÍK. Vstú pil tak do klubu osemdesiatnikov. Tento klub združ uje vý znamné
postavy giraltovské futbalu a M.
Harč a rı́ k medzi veľké osobnosti
rozhodne patrı́. Tento futbalista je
odchovancom Slovana a jeho farby
doká zal reprezentovať bez prestá vky
13 rokov. Zač ın
́ al krá tko v doraste,
potom hral na vojenč ine za RH
Jemnice. Keď sa vrá til,ihneď si vybojoval miesto v zá kladnej zostave
A-č ka Slovana. Poč as celej aktıv́nej
č innosti obliekal dres s č arovný m
č ı́ s lom 5 a prakticky ho nikomu

nepož ič al. Symbolikou je, ž e dres
s rovnaký m č ıślom 5 nosil aj najdlhš ie
hrajú ci odchovanec Giraltoviec
Jaroslav Mitaľ. Miš ko Harč arı́k rá d
spomın
́ a na skvelú generá ciu spoluhrá č ov ako T. Konč ár, E. Mati, J. Pališ in,
A. Kovaľ, M. Koco, E. Katriň á k,
M . B a l i š č á k a m n o h o ďa l š ı́ c h .
Z tré nerov vyzdvihuje J. Lič á ka a
hlavne J. Strusa. Michal, ž elá me ti
hlavne veľa zdravia, š ťastia a rodinnej
pohody..Zivió !
Miroslav Deutsch

Text neprešiel jazykovou úpravou.
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SOKOLKY DOBYLI 1. VOLEJBALOVÚ LIGU
Volejbalistky TJ Sokol Giraltovce zaznamenali v marci historický ú spech! Naozaj
impozantný m spô sobom sa stali totiž š ampió nkami 1. volejbalovej ligy v skupine
Vý chod. Na prvoligový tró n zasadli po vynikajú cej sezó ne a ich ná skok pred
druhý m Stropkovom je 19 bodov. Giraltovč anky teraz č aká prelın
́ acia sú ťaž o
postup do najvyš šej volejbalovej sú ťaž e na Slovensku. O aktuá lnej situá cii ná s
informoval viceprezident klubu Pavol Tchurık
́ :
"Naš e dievč atá dosiahli fantastický ú spech. Zvıť́aziť v tak ná roč nej sú ťaž i je nieč o
vý nimoč né . V zá kladnej č asti hralo 8 druž stiev, kaž dé odohralo 28 zá pasov, a
potom v nadstavbovej č asti o 1. - 4. miesto ďalš ıćh 12 zá pasov. Spolu teda 40
zá pasov a ak k tomu prirá tame ná roč né cestovanie, tak to bola veľmi ťaž ká sú ťaž .
Som rá d, ž e naš e druž stvo to excelentne zvlá dlo. Veľmi dobré a kvalitné zá pasy
sme odohrali s druhý m Stropkovom, ale aj vystú penia so Zilinou i Rimavskou
Sobotou boli vzruš ujú ce. Tu je koneč ná tabuľka.
Zápasy

Výhry

Prehry

Sety

Body

TJ SOKOL Giraltovce

40

32

8

103:36

97

MVK Stropkov

40

27

13

91:60

78

Volleyball Academy UNIZA Žilina

40

25

15

86:59

74

VK SLOVAN Rimavská Sobota

40

25

15

83:61

73

V bará ž i o postup do Extraligy ž ien sa stretneme s dvoma posledný mi druž stvami
Extraligy, a to VO HIT Trnava a COP Volley Nitra a š tvrtý m ú č astnık
́ om je vıť́az 1.
ligy skupiny Zá pad - VK TAMI Bratislava.
Tu je rozpis naš ich zá pasov. Vš etky sa hrajú o 18.00 hod.
07.04.2018 VO HIT Trnava - TJ SOKOL Giraltovce
14.04.2018 VK TAMI Bratislava - TJ SOKOL Giraltovce
21.04.2018 TJ SOKOL Giraltovce - COP Volley Nitra
28.04.2018 TJ SOKOL Giraltovce - VO HIT Trnava
05.05.2018 TJ SOKOL Giraltovce - VK TAMI Bratislava
12.05.2018 COP Volley Nitra - TJ SOKOL Giraltovce
Za predvedené vý kony by som sa chcel poďakovať vš etký m hrá č kam i realizač né mu tım
́ u Sokola.
Aktuá lny ká der druž stva tvoria Alexandra Harč árová (kapitá nka), Dominika
Ruž baská , Silvia Murın
́ ová , Slá vka Vasıć̌ková , Tatiana Mitaľová , Timea Drá biková ,
Zuzana Labık
́ ová , Dá š a Chymič ová , Klaudia Mitrová , Martina Oravcová , Martina
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Keselicová , Slá vka Salamonová , Eva Paň ková , Tatiana Chymič ová .
O tento historický giraltovský ú spech sa okrem hrá č ok, samozrejme, zaslú ž ili aj
tré neri. Po niekoľký ch rokoch ú tlmu zač ala v roku 2015 nanovo formovať druž stvo Viera Cıź̌eková . Po nej tré nerskú taktovku prevzal Peter Hruš ovský a po ň om
Juraj Cahajla. V sú č asnosti je kormidelnıć̌kou Daniela Chymič ová . Veľká vďaka
patrı́ asistentovi i manaž érovi Martinovi Cihoň ovi, ktorý je akousi duš ou Sokola.
Poďakovanie patrı́ aj Jurajovi Molitorisovi, neoficiá lnemu maskotovi a bubenı-́
kovi klubu, ktorý s hrá č kami prež ıv́a vš etky radosti, ale aj starosti.
Tý mto ľuďom patrı́ obrovská vďaka, pretož e bez ich osobnej angaž ovanosti by
Giraltovce taký to ú spech nedosiahli.
Na zá ver by som chcel vyzdvihnú ť pomoc sponzorov, bez ich pomoci by sa dalo
ú č inkovanie v takej ná roč nej sú ťaž i len ťaž ko zvlá dnuť.
Dakujeme Petrovi Hruš kovi - TOBI GROUP, s. r. o., Giraltovce, Matú š ovi Putnocké mu - MP-KANAL service, s. r. o., Preš ov, Ing. Vladimıŕovi Gaš parovi - Ingstav GV,
s. r. o., Preš ov a Ing. Martinovi Cihoň ovi - PROFIMAC, s. r. o., Preš ov.
Veľmi oceň ujem tiež prıśtup a povzbudzovanie vš etký ch naš ich priaznivcov
i fanú š ikov poč as celej sú ťaž e. Ich hlasivky dievč atá m veľmi pomá hali."
My drž ım
́ e Sokolká m v ná roč nej prelın
́ acej sú ťaž i proti kvalitný m sú perká m
palce a ž elá me dosiahnutie ú speš ný ch vý sledkov.
Text: Miroslav Deutsch, foto: L. Lukáč
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INZERCIA
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