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Milí čitatelia!
Prihová ram sa vá m až v druhom č ıśle
roka 2018, keďž e v januá ri sme
odovzdali slovo primá torovi mesta
pá novi Já novi Rubisovi. Vo svojom
prı́hovore vá s informoval o prá ci,
ktorá bola zrealizovaná a o plá noch
do budú cna. Tie s prıćhodom nové ho
roka patria na miesto, č i už sú vo
veľkom, prı́padne v malom. Kaž dý
z ná s má na vý ber.
Rok 2018 sa zač a l a opä ť nabral
rý chle tempo, premý šľam, kam už sa
stratil januá r. A kam sa stratila zima?
Tá sa veľmi, veľmi pomaly rozbieha.
Vyzerá to tak, ž e už ani roč né obdobia
nestı́hajú č asu a ž ivotné mu tempu,
aký m svet krá č a.
Ná š mesač nı́ k Spravodajca vš ak
nezrý chľuje, nezvyš uje svoje tempo,
nepreletıt́e ho len tak. Verım
́ , ž e tak
ako aj po minulé roky, aj v tomto vá m
budeme priná š ať pú tavé a zaujım
́ avé
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č lá nky, informá cie, fotky zo vš etký ch
oblastı́, č innostı́ a aktivı́t, ktoré sa
v naš om meste dejú a organizujú .
Prajem vá m, aby ste pri č ıt́anı́ a listovanı́ naš ich strá nok spomalili, zrelaxovali, oddý chli si a nabrali inš pirá ciu
a energiu do ďalš ıćh dnı,́ ktoré ná s
eš te len č akajú .
Tento rok je pre ná s Slová kov, ale aj
pre naš ich susedov Cechov o to viac
vý nimoč ný, ž e si pripomı́name sto
rokov, ktoré ubehli od vzniku Ceskoslovenskej republiky. A taktiež aj
ďalš ie vý znamné vý roč ia, o ktorý ch
budeme diskutovať a najmä o ich
vplyve na sú č asnosť, aj na č asy budú ce. Myslım
́ si, ž e tak sa eš te relatıv́ne
dá spomaliť rý chlosť prıt́omnosti, ak
budeme spomı́nať a pripomı́nať si
veci dá vne a minulé .
Prıj́emný zimný februá r vá m praje
Michaela Marcinová
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V I E T E , Ž E ...

zač iatkom januá ra dá ž ď a hmly obťaž ovali sná ď kaž dé ho? Naš ťastie v polovici mesiaca prituhlo a tak deti oč istili
sane a lyž e od blata a snehová ná dielka
im dovolila trá viť popoludnia aj vonku.
Januá r 2017 bol najchladnejš ı́ za
posledný ch 30 rokov, tohoroč ný sa priemerný mi teplotami radı́ k tý m teplejš ım
́ .



poč as tohto roka vä č šina pracujú cich iste uvı́ta 11 voľný ch dnı́, ktoré
bude mô cť strá viť v pohodlı́ domova
namiesto pracovnej stolič ky? Mohli
sme si vš ak už ıv́ať voľna viac, lenž e až
š tyri sviatky pripadajú v roku 2018 na
sobotu. Tohto roku ná s ale predlž ené
vık
́ endy neč akajú . Ziadny sviatok totiž
nepripadá na piatok a pondelok bude
ako vž dy len ten Veľkonoč ný, a tak sa
budeme musieť s voľnom uspokojiť i
uprostred tý ždň a.



pozornosť Giraltovč anov bola
odskú š aná poč as druhé ho januá rové ho
vık
́ endu, keď sa v piatok o polnoci spustil mestský rozhlas o 10 hodın
́ skô r, ako
bolo naplá nované jeho hlá senie? Neš lo
o mobilizá ciu obyvateľstva, ako si
mnohı́ mysleli, niektorı́ sa domnievali,
ž e ich ratolesti si robia v izbá ch diskoté -

ku, inı́ nadá vali na hluč ný ch susedov
v panelá ku, hudbu pripisovali zvoneniu
mobilný ch telefó nov a rô znym iný m,
teraz už ú smevný m situá ciá m, ktoré
vznikli vďaka neposluš nej technike.
Hlá senie o volejbalovom turnaji, ktoré
odznelo o polnoci vš ak malo svoj
vý znam, plná š portová hala nasvedč ovala tomu, ž e oznam si vypoč ulo oveľa
viac obyvateľov ako hlá senie v bež nom
vysielacom č ase. Vá ž ne uvaž ujeme, ž e
dô lež ité hlá senia odznejú o polnoci.



miestny cintorı́n krá č a s dobou?
Onedlho sa pri Dome smú tku ocitne
svieč komat. Teda automat na svieč ky a
kahance. Prı́buznı́ pozostalý ch si už
nebudú musiť nosiť ná plne do kahancov a svieč ky z domu, kú pia ich priamo
v areá li posledné ho odpoč inku svojich
blı́zkych. Svieč ky sa budú dať kú piť
kedykoľvek bez obmedzenia aj v č ase,
keď už sú kamenné obchody zatvorené .
Malá svieč ka bude stá ť v tomto zariadenı́ 0,50 eura a kahanec 2,00 eurá .

Mária
Osifová
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PREZENTÁCIA MESTA GIRALTOVCE

v rámci projektu
Spoločne podporujeme regionálne dedičstvo
V dň och 12.-14. januá ra 2018 sa
mesto Giraltovce spolu s druž obný m
mestom Ustrzyki Dolne z Poľska
prezentovalo na medziná rodnej
vý stave rozvoja cestovné ho ruchu
v nó rskom Osle. Projekt Spoloč ne
podporujeme regioná lne dedič stvo
bol schvá lený Euró pskou ú niou
v rá mci Programu cezhranič n ej
spoluprá ce Poľsko-Slovenská republika na propagá ciu samosprá v a
rozvoj cestovné ho ruchu v regió noch Sariš a Podkarpatie a prezentoval mož nosti turizmu, š portu, rekreá cie a oddychu. Ná vš tevnıći vý stavy
prejavili znač ný zá ujem o tieto regió -

ny, aj keď sú v tý chto severský ch
krajiná ch má lo prezentované .
Nadchli ich naš e drevené kostolık
́ y,
pamiatky UNESCO, kú pele, Vysoké
Tatry, ale aj prı́ r odné vojenské
mú zeá z 1. a 2. svetovej vojny. Odprezentovali sme mož nosti ubytovania
v meste aj v okolitý ch mestá ch regió nu pod Duklou a Sariš a, no hlavne
letecké spojenie Oslo - Koš ice s otvorenou pravidelnou linkou v tomto
roku. Verı́ m e, ž e aj tá to aktivita
prilá ka turistov do ná š ho krá sneho
regió nu a pomô ž e rozvoju cestovné ho ruchu naš im spoluobč anom.
Mgr. Ján Rubis

Expozičný stánok mesta Giraltovce na medzinárodnej výstave rozvoja cestovného
ruchu v Nórsku
4
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Podporiť nás prišla aj veľvyslankyňa SR v Nórku Denisa Frelichová

Pripomíname si 73. výročie oslobodenie nášho mesta
V kalendá ri dejın
́ Giraltoviec má nezabudnuteľné miesto dá tum 18. januá r
1945. V tento historický deň obyvatelia privıt́ali vytú ž enú slobodu.
Už 73 rokov prež ıv́ame mier a pred
pojmom vojna pociťujeme reš pekt.
Vojna a mier nie sú abstraktné pojmy.
Nie sú ani stav spoloč nosti, o ktorom
rozhodujú iba politici č i mocnı́ tohto
sveta. Vojna a mier sú v naš ich
srdciach a v naš ej mysli. Prejavujú sa
v kaž dodennom konanı,́ formujú aj
atmosfé ru v rodiná ch, na pracoviská ch, v mestá ch i š tá te.
Z vďaky za mier sme sa v piatok 19.
januá ra priš li pri pamä tnık
́ u Matka

s dieťaťom pokloniť vš etký m tý m,
ktorı́ ná m tú to š ancu ž iť v mieri vybojovali. Pri ú vodnom kladenı́ vencov,
ktoré ho sa v hojnom poč te zú č astnili
aj ž iaci vš etký ch naš ich š kô l, odbor
mladý ch matič iarov z Vranova nad
Topľou a okolia drž al strá ž pri pamä tnık
́ u. Po bá sni a prıh
́ ovore nasledovali
prejavy primá tora mesta J. Rubisa a
č lena ú strednej rady SZPFB Ing. Já na
Uhrık
́ a. Na zá ver ná m matič iari pod
vedenım
́ Mgr. M. Geš pera predviedli
divadelné scé nky pripomı́ n ajú ce
n e ľa h ké o b d o b i e o s l o b o d e n i a
vý chodné ho Slovenska.
Text: Mgr. Mária Osifová,
foto. V. Michalčík
5
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GIRALTOVSKÝ PLES
roztancoval toplianskú dolinu
Plesalo sa aj tento rok. Ná dherná
spoloč enská udalosť v naš om meste
je bezpochyby faš iangový ples.
Takmer sedemdesiat pá rov malo
nemierené v sobotu 20. januá ra

do sá ly domu kultú ry, aby sa priš li
zabaviť, strá viť s priateľmi mož no
troš ku noblesnejš ı́ več er ako po iné
dni v roku.

Pri vchode do sá ly organizá tori
več era kaž dé ho privıt́ali a topľanisti
v kroji usadili ná vš tevnı́kov k ich
stolom. Plesový več er otvorila Ivana
Koreň ová piesň ou z muziká lu Kleopatra – Teď krá lovnou jsem já . A svojım
́
ná dherný m spevá ckym vý konom to
iba potvrdila. Primá tor mesta Mgr. Já n
Rubis prı́pitkom pozdravil prı́tomný ch hostı,́ prejavil nadš enie z toho,
ž e sa sá la maximá lne zaplnila a
podotkol, ž e pri organizovanı́ budú -

ceho plesu budeme musieť pre veľký
zá ujem rozš ıŕiť sá lu. Po prıp
́ itku ho
č akala eš te jedná milá povinnosť a to
otvoriť ples tancom. Spolu s manž elkou tak boli prvı́ taneč nıći več era a
postupne sa k nim pridá vali ďalš ı.́ Do
tanca im hrala ľudová hudba folkló rneho sú boru Topľan.
Prekvapenie več era bolo bezpochyby
vystú penie Boney M Again, revivalovej hudobnej formá cie, ktorá autenticky naž ivo vynikajú cim spô sobom
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interpretuje najvä č šie hity legendá rnej svetovej popdance skupiny Boney
M. V ich podanı́ zazneli vš etký m
dobre zná me piesne ako Rivers of
Babylon, Ma Baker č i Rasputin a
roztancovali sná ď vš etký ch v sá le.
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Pre veľký zá ujem museli niektoré
piesne zaznieť opakovane. Tri
spevá č ky a hlavný spevá k, ktorý aj
napriek afro parochni bol hneď odhalený ako zná my slovenský spevá k
Peter Heč ko, navodili nezabudnu-
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teľný koncertový zá ž itok. Ich vystú penie dotvorili aj ná dherné svetelné
efekty, o ktoré sa postaral ná š technik.
„Bola tu super atmosfé ra, veľmi sami
tu pá č ilo. V Giraltovciach som kedysi
dá vno vystupoval eš te so svojou
sestrou Jú liou. Momentá lne pracu-

jeme na ďalš ıćh spoloč ný ch vystú peniach, takž e je mož né , ž e k vá m eš te
zavı́tame,“ dodal pá n Heč ko, ktorý
vyjadril tiež spokojnosť s ubytovanım
́
v Hoteli Alfa.
Celý več er rezko hrala skupina Star a
dala zabrať aj zabá vajú cim sa topľa-
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nistom, ktorı́ pre tú to prı́ l ež itosť
vymenili kroje za š aty č i obleky a na
parkete doká zali, ž e tanec majú
nielen v krvi, ale aj v srdci.
Polnoč ný program, plný napä tia, adrenalın
́ u a zá bavy bola urč ite tombola.
Množ stvo hodnotný ch cien poteš ilo
svojich nový ch majiteľov a jedna z
nich poputovala aj na charitu. Veľkorysé gesto prejavil vý herca druhej
ceny, Led televıźora, pá n P. Cibuľka,
ktorý svoju vý hru venoval Obč ianskemu združ eniu svalový ch dystrofikov p. Maľudyovej.

Zá bava pokrač ovala až do samé ho
rá na. 3. mestský faš iangový ples
splnil svoj ú č el a spoloč ne sa ná m
podarilo prež iť prıj́emný več er plný
zá bavy a tanca, za č o veľká vďaka
patrı́ vš etký m tý m, ktorı́ sa aktıv́ne
podieľali na jeho organizovanı́ a
taktiež partnerom a sponzorom, ktorı́
prispeli vecný mi cenami.
Text: Mária Osifová,
foto: Ladislav Lukáč

SSOŠ v Giraltovciach sa „spojila“
s Prešovskou univerzitou v Prešove
memorandom
Súkromná stredná odborná
škola Giraltovce uzavrela
s Prešovskou univerzitou
10

v Prešove dôležitú dohodu. Už
niekoľko dní ich spája Memorandum o spolupráci.
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Preš ovská univerzita v Preš ove Fakulta manaž mentu a Sú kromná
stredná odborná š kola Giraltovce
pristú pili v utorok 16. januá ra k
Memorandu o spoluprá ci. Podľa
preambuly tejto dohody sa tý m
spoloč ne usilujú o rozvoj vzdelá vania a uplatnenie absolventov tak,
aby sa v kontexte demografické ho
vý voja a zamestnanosti zniž ovala
negatıv́na bilancia pracovnej migrá cie. „Vzhľadom na tento spoloč ný
cieľ sme prijali toto memorandum o
spoluprá ci a dohodli sa na istý ch
spô soboch spoluprá ce v niektorý ch
oblastiach. Hlavný cieľ je vzá jomná
podpora pri rozvoji vysokoš kolské ho vzdelá vania v š tudijný ch

odboroch manaž mentu a pre
Sú kromnú strednú odbornú š kolu
odborná a personá lna pomoc pri
uvá dzanı́ do siete š kô l pre novo zaradené š tudijné odbory: informač né a
digitá lne technoló gie, mechatronika, bezpeč nostné systé my v priemysle, a podpora ďalš ieho vzdelá vania dospelý ch na Univerzite
tretieho veku,“ uvá dza sa v dokumente.

Oblasti a formy
spolupráce zainteresovaných strán
Informá cie poskytol zá stupca š koly
Mgr. Ing. Jaroslav Kuš nı́r a spolu
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s riaditeľom, PaedDr. Martinom
Koš š alom, MBA, prezradili, ž e
Preš ovská univerzita v Preš ove Fakulta manaž mentu je garant
spoluprá ce medzi zainteresovaný mi stranami, budú ju realizovať
formou koordiná cie spoloč ný ch
aktivı́ t . „Preš ovská univerzita v
Preš ove - Fakulta manaž mentu
b u d e s p o l u p r a c o va ť f o r m o u
prı́pravy š tudijný ch programov v
sú lade s krité riami stanovený mi
Akreditač nou komisiou vlá dy SR,
personá lneho zabezpeč enia š tudijný ch programov, odbornej pomoci
pri tvorbe straté gie rozvoja vzdelá vania, odbornej pomoci pri rieš enı́
konkré tnych problé mov definovaný ch prostrednıćtvom zá vereč ný ch
prá c alebo vytvorenım
́ odborný ch
tım
́ ov.“ Spoluprá ca bude prebiehať
formou pripomienkovania a posudzovania š tudijný ch programov so
zameranı́m na š truktú ru a obsah
predmetov, poskytnutia laborató riı́
a v z d e l á v a c ı́ c h p r i e s t o r o v
pre vybrané skupiny š tudentov
vž dy na zač i atku akademické ho
roka a po pı́ s omnom sú hlase
s rozvrhom akademické ho roka,
koordiná cie vytvorenia rozvrhov
akademické ho roka pre vybrané
predmety v odbore manaž ment,
zadá vania zá vereč ný ch prá c a problé mov na rieš enie pre š tudentov a
odborné tım
́ y, kde kaž dý z podnetov
bude individuá lne posú dený a
12

pı́somne potvrdený , poskytnutia
odbornej spoluprá ce pri vzdelá vanı́
š tudentov vo forme vyž iadaný ch
predná š ok, ú č asti zamestnancov
podnikov v š tá tnicový ch komisiá ch
a oponovanı́ zá vereč n ý ch prá c.
„Podpisom memoranda medzi zainteresovaný mi stranami sa zač ı́na
etapa už šej spoluprá ce pri rozvoji
vysokoš kolské ho vzdelá vania v
spolu 7 š tudijný ch programoch
Fakulty manaž mentu vo vš etký ch
stupň och š tú dia, ale tiež vo vybraný ch š tudijný ch š pecializá ciá ch
fakulty v š tudijnom programe
Manaž ment, kam patria najmä
Manaž érska informatika, Obchod,
Marketing a psycholó gia obchodu,
Manaž ment turizmu a hotelierstva
a Manaž ment ľudský ch zdrojov. Obe
strany sú presvedč ené , ž e vzá jomná
podpora a spoluprá ca pomô ž u
obom straná m pri zabezpeč ovanı́
rozvoja vzdelá vania a uplatnenı́
absolventov v kontexte demografické ho vý voja a zamestnanosti,“
potvrdil dekan fakulty prof. Ing.
Ró bert Stefko, Ph.D. Ako informovala hovorkyň a preš ovskej univerzity, zač i atkom š kolské ho roka
2017/2018 vedenie univerzity
p o d p ı́ s a l o m e m o r a n d u m o
spoluprá ci i s niektorý mi gymná ziami PSK, medzi ktorý mi bolo aj
Gymná zium Giraltovce.
Text: Martina Cigľárová,
Foto: SSOŠ v Giraltovciach
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Lyžiarsky výcvik Telgárt
V dň och 15. – 19. 1. 2018 sa uskutoč nil lyž iarsky vý cvik ž iakov siedmeho
roč nı́ka Zá kladnej š koly v Giraltovciach. Vybrali sme si krá sne stredisko
v blıźkosti horehronskej obce Telgá rt,
v ú dolı́ medzi Nı́ z kymi Tatrami,
Slovenský m rajom a Slovenský m
Rudohorım
́ , neďaleko prameň a rieky
Hron a priamo pod ú pä tım
́ Krá ľovej
hole. Tento rok vý cvik absolvovalo 31
ž iakov. Pre vä č šinu z nich to bola prvá
lyž iarska skú senosť v ž ivote, no
vďaka trpezlivé mu prıśtupu uč iteľov
a odhodlanej usilovnosti ž iakov sa
kaž dý z nich nauč il lyž ovať. Zima sa
uká zala v plnej krá se a prvé dva dni
boli poriadne mrazivé . Poč as ďalš ıćh
ná m dvakrá t snež ilo a vš etci sme sa
mohli kochať v ná dhernej prı́rode.

Lyž iarsky vý cvik je pre ž iakov neopakovateľný zá ž itok a verım
́ , ž e to tak
bolo aj tento rok. Ziaci zıśkavali nové
lyž iarske zruč nosti, prehlbovali svoje
priateľstvá . Uč ili sa byť vytrvalı́ a
odvá ž ni. Veľké spestrenie tohto
pobytu bola aj mladá jelenica, ktorú
po zranenı́ prichý lili na stredisku a
tak sa stalo jej domovom. Jej krá su
mohli ž iaci zblıźka obdivovať, odfotiť
sa s ň ou, dokonca ju aj pohladkať.
Dakujeme vš etký m, ktorı́ prispeli k
tomu, ž e sa tento lyž iarsky vý cvik
mohol uskutoč niť. Sme veľmi radi, ž e
ho mô ž eme hodnotiť ako ú speš ne
zvlá dnutý a deťom prajeme eš te veľa
pekný ch lyž iarskych zá ž itkov.
Mgr. Matúš Krupa
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Šaliansky Maťko J. C. Hronského
súťaž v prednese slovenských povestí
opäť v našej škole
V Zá kladnej š kole na Budovateľskej
ulici v Giraltovciach sa aj tento rok po
Vianociach konalo š kolské kolo recitač nej sú ťaž e nazvanej Saliansky
Maťko J. C. Hronské ho. Už tradič ne
ž iaci druhé ho až siedmeho roč nık
́ av
troch kategó riá ch sú ťaž ili v oblasti
recitá cie i ré toriky - v prezentovanı́
diel slovenský ch autorov. My, uč itelia, sme sa teš ili, ž e naš i ž iaci sa chceli
dané ho podujatia zú č astniť vo
veľkom p oč te. Vı́ ťa zk y S O FI A
SCHRENKOVA, EMA MARIA MICHLI-

KOVA a BIANKA SULINSKA postú pili
do kola okresné ho, ktoré sa uskutoč nı́ v utorok 23. januá ra 2018 opä ť
v naš ej š kole. Verım
́ e, ž e aj okresné
kolo bude pre naš ich ž iakov ú speš né , aby tak mohli postú piť do kola
krajské ho. V rodisku Salianskeho
Maťka, v Sali, sa 23. marca bude
konať celoná rodné kolo tejto recitač nej sú ťaž e, ktorej tradıćia trvá už
25 rokov.
PaedDr. Jana Čubirková

ŽIACI SSOŠ GIRALTOVCE
vo Viedni, Bratislave a Seredi
Skoro rá no sa stretli ž iaci Sú kromnej
strednej odbornej š koly v Giraltovciach pri š kole, kde bol pristavený
autobus. Cakal ná s nezabudnuteľný
zá ž itok: vianoč né trhy vo Viedni,
exkurzia na Bratislavskom hrade a
v Mú zeu holokaustu v Seredi.
Približ ne sedem hodın
́ trvalo, ký m
sme zazreli mesto, ktoré bolo ná š
cieľ poč a s prvé ho dň a - Viedeň .
Vystú pili sme na Schwedenplatz.
Ideá lne miesto na zač iatok exkurzie
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v historickom centre mesta. Pokrač ujeme k Dó mu sv. Stefana, kde sme
si pozreli nielen exterié r chrá mu,
ale aj jeho interié r. Naš e ďalš ie kroky
vedú cez Hofburg, popri rakú skom
parlamente až k radnici. Na Rathausplatz sa konajú vianoč né trhy, ktoré
k a ž d o r o č n e l á k a j ú m n o h ý c h
ná vš tevnı́kov zo š iroké ho okolia.
Takmer vš etci ž iaci sú vo Viedni po
prvý raz. Na ich tvá rach je to vidieť.
Sprevá dzajú ná s nadš enie a radosť.

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Sıće trochu vymrznutı,́ ale spokojnı́
sme sa presunuli z rakú skej strany
do Samorın
́ a, kde ná s už č akali teplá
več e ra a ubytovanie. Rá no sme
pokrač ovali exkurziou na Bratislavský hrad a ná vš tevou Mú zea holokaustu v Seredi. Z hradné ho ná dvoria je vý hľad na celú Bratislavu, je to
preto ideá lne miesto pre množ stvo
fotografiı́. Interié rom mú zea ná s
sprevá dzal podrobný lektorský
vý klad pani Lenč o š ovej spojený
s prehliadkou exponá tov, na ktorý ch
b o l i z a z n a m e n a n é h i s t o r i c ké
udalosti danej doby, obdobia pred a
poč as 2. svetovej vojny.
Samotná prehliadka mú zea sa zač ı-́
nala krá tkymi filmami s autentický mi svedectvami ľudı,́ ktorı́ prež ili
hrô zy holokaustu. Po prehliadke
mú zea sme sa presunuli do predná š kovej miestnosti, kde ná m Mgr. Berá -

nek, PhD., predná š al na té mu Antisemitizmus pred druhou svetovou
vojnou. Predná š ka a aj samotná
prehliadka boli pú tavé a podané
zaujı́mavou formou. Po predná š ke
sme si pozreli eš te jeden krá tky dokument o pani Grossmanovej, ktorá
prež ila nielen tá bor v Seredi, ale aj
ná sledné vä znenie v tá boroch
v Poľsku a Nemecku. Hoci je tá to č asť
histó rie pre ž iakov už sıće trochu
vzdialená , je nevyhnutné si neustá le
pripomı́nať to, č oho sa ľudia na
ľuďoch dopú š ťali ani nie tak dá vno,
pred niekoľký mi desaťroč iami.
Unavenı́, ale plnı́ nový ch zá ž itkov,
poznatkov a skú senostı́ sme sa več er
vrá tili do Giraltoviec.
Mgr. Martin Škutka
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PROJEKTOVO V SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Netradičné vyučovanie vo vodárni
11. januá r 2018 bol pre ž iakov piateho, ô smeho a deviateho roč n ı́ ka
n e t ra d i č ný . V rá m c i p ro j e k t u
Erasmus + H2O not wasted sa
zú č astnili exkurzie vo Vý chodoslovenský ch vodá rň ach v Bardejove.
Pred exkurziou boli rozdané ž iakom
pracovné listy, do ktorý ch doplň ali
informá cie zistené pred exkurziou
i poč as nej.
Z Giraltoviec sme autobusom cestovali do Bardejova. Prvá zastá vka
bolo parkovisko pred Mestskou
halou v Bardejove, kde ná s č akala
naš a sprievodkyň a, pani Má ria
Raabová . Keďž e predmet zá ujmu
ná š ho vý jazdu bola voda, porozprá vala ná m o histó rii vodný ch zdrojov
v Bardejove, o starom koryte rieky
Topľa, o drevenom vodovode. Potom
sme sa presunuli do č istič ky a
ú pravne vody, ktorá patrı́ pod Vý chodoslovenské vodá rne. Tam sme
zıśkali mnoho zaujım
́ avý ch a dô lež itý ch informá ciı́ o vode. Dozvedeli
sme sa naprık
́ lad to, ž e vodu zıśkavajú z podzemia i z rieky Topľa.
Zistili sme, ako č istia vodu, aby bola
pitná , ktorú oblasť vodou zá sobujú ,
aká spotreba vody je v Bardejove,
koľko sa naprı́klad platı́ za jeden
kubı́k vody a ďalš ie zaujı́mavosti
o vode. Pracovnı́ c i vodá rne ná s
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previedli jej areá lom. Keď sme skonč ili s touto prehliadkou, pozreli sme
s i v s p r i evo d e z a m e s t n a n c ov
vodá rne hať rieky Topľa – odberné
miesto pre č istič ku vody. Na toto
miesto v Bardejove, hoci je to aj dnes
zaká zané , sa v 19. storoč ı́ chodila
kú pať aj zná ma slovenská spisovateľka Bož ena Slanč ık
́ ová – Timrava,
ktorá v Bardejove navš tevovala
svoju vydatú sestru. Posledné miesto, ktoré sme navš tıv́ili, bol protipovodň ový mú r, stojaci okolo č asti
rieky Topľa. Mnohý m Bardejovč anom sa mú r nepá č i, lebo nemajú
voľný prıśtup k rieke na kú panie a
rekreovanie sa. Tu sa exkurzia konč ila, nastú pili sme do autobusu a iš lo
sa domov. Na exkurzii sme sa nauč ili,
ž e voda je vzá cna ž ivotodarná tekutina, ktorej sıće u ná s má me zatiaľ
dostatok, ale nie vo vš etký ch krajiná ch je to tak. Aj u ná s je jej cena dosť
vysoká - kubı́ k pitnej vody stojı́
1,6034 eura. Aj preto treba vodou
š etriť. A tiež jej zdroje sú vyč erpateľné .
Timea Kravcová,
Kristína Jurčová,
Renáta Vadocová,
8.A trieda
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PODMORSKÝ RAJ V ŠKOLE

Aktivity v rá mci projektu H2O not
wasted pokrač ovali v naš ej š kole aj
v prvý januá rový tý ž deň . Ziaci
ô smeho a deviateho roč n ı́ k a pod
odborný m dohľadom akvaristu
vytvorili vo vestibule naš ej š koly dve
akvá ria – á zijské ho a africké ho, resp.
stredoamerické ho typu. Na zhotovenú poschodovú kovovú konš trukciu sme osadili obidve akvá ria.
Po nalepenı́ tapety na spodné - á zijské
akvá rium sme zač ali s dekorá ciou dna
– vysypali sme substrá t, piesok,

ulož ili okrasné kamene,
tvrdé drevo a vysadili
ž ivé rastliny. Akvá rium
sme naplnili vodou až
po vrch a chemicky upravili pre prostredie rý b.
Nakoniec sme založ ili
filter a teplomer. Vrchné africké a stredoamerické
akvá rium vyzerá ako
mesač ná krajina. Pri jeho
zakladanı́ sme postupovali podobne ako pri
prvom. Nevysá dzali sme
vš ak rastliny, ani sme ho
netapetovali, ale použ ili
s m e v i a c o k r a s n ý c h
balvanov, ktoré slú ž ia ako
ú kryt pre ryby. Zapli sme
f i l t re a t e p l o m e r y a
nechali sme ich cez
v ı́ k e n d o d s t á ť. P r v é
rybič ky sme vysadili až
v pondelok. Deti boli
z akvá riı́ nadš ené , teš ili
sa, ž e majú v š kole kú sok krá snej ž ivej
podmorskej prıŕody. Obdivovať vš ak
nestač ı.́ Akvá ria si zobrali na starosť
ž iaci prıŕodovedné ho krú ž ku, v rá mci
ktoré ho nadobudnú poznatky aj
v oblasti akvaristiky. Cieľom bolo
ná zorne spojiť ž ivú a než ivú prıŕodu.
Tejto aktivite sa budú ž iaci naš ej š koly
venovať dlhodobo.
Soňa Fučová. 9. A
Šimon Novotný, 8. A
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KARPATY
náš domov a naša budúcnosť
Slá vnostnou konferenciou v Poľsku
sme ukonč ili prá cu na ú speš nom
projekte INTERREG – projekty
cezhranič nej spoluprá ce NASE
K A R PAT Y - B U D U J E M E
BUDÚCNOSŤ NA ZÁKLADOCH
MULTIKULTÚRNEJ MINULOSTI.
Tento projekt realizovali spoloč ne
š koly: Zespoł Szkó ł Licealnych
v Ustrzykach Dolnych a Gymná zium
v Giraltovciach. Aktı́vne na ň om
pracovali ž iaci a uč itelia obidvoch
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š kô l vo vš etký ch jeho etapá ch.
Poľsko-slovenský cezhranič ný
regió n sa vyznač uje mnohý mi
podobnosťami, je spojený spoloč nou histó riou, spá jajú ho mnohé
kultú rne, prı́ r odné a krajinné
podobnosti, jazyková blı́zkosť je
tiež zjavná . Je to vý sledok naš ej
spoloč nej histó rie, v procese ktorej
prirodzený m spô sobom dochá dzalo k ovplyvň ovaniu a vzá jomné mu obohacovaniu kultú r na
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oboch straná ch hranice, č o sme sa
snaž ili využ iť aj pri realizá cii
projektu - č i už to boli tanec, spev,
ikonopisectvo, tká č s tvo, krá sna
neporuš ená prıŕoda alebo aj nieč o
menej prozaické , ale rovnako dô lež ité a to je jedlo.
Veľká vďaka patrı́ vš etký m uč iteľom
a ž iakom, ktorı́ sa ochotne zapojili
do realizá cie jednotlivý ch aktivıt́ a
venovali sa im č asto aj vo svojom
voľnom č ase. Pracovali v š tyroch
ná rodnostne zmieš aný ch skupiná ch – prı́rodovednej, historickej,
kultú rnej a gastronomickej, tvorili
ich ž iaci a uč itelia obidvoch š kô l.
Stretá vali sme sa na workshopoch
tu u ná s na Slovensku a v Poľsku.
Sadli sme si za krosná a skú sili tkať
koberce ako za č ias naš ich prastarý ch má m. Pıśali sme ikony s odborn ı́ č k o u n a i k o n y p o ľ s k o slovenské ho pohranič ia, zbierali
sme lieč ivé byliny v naš ich regió noch a vytvorili z nich herbá r, preš li
sme kilometre a kilometre cez
najvý chodnejš ı́ ná rodný park
Slovenska – Poloniny a s nım
́ susediaci Beskydský ná rodný park
v Poľsku.
Cas strá vený s kolegami a spoluž iakmi z partnerskej š koly bol
prı́ n osom pre vš etký ch tak na
ľudskej, ako aj profesioná lnej ú rovni. Dú fam, ž e aj tento spoloč ne realizovaný projekt sa stane aký msi

prirodzený m zá kladom, na ktorom
sa mô ž u naš e vzá jomné vzťahy a
ďalš ia spoluprá ca rozvıj́ať v oblasti
kultú rnej, vzdelá vacej, č i turistickej.
Tá to naš a cezhranič ná spoluprá ca
nesie v sebe potenciá l ovplyvň ovať
budú cnosť naš ich regió nov, a tý m
potenciá lom sú otvorenı́ mladı́
ľudia, naš i ž iaci, ochotnı́ pracovať
v tomto regió ne a meniť pozitıv́ne
jeho tvá r.
Srdeč ná vďaka patrı́ vš etký m naš im
spolupracovnı́ k om, lektorom a
sponzorom v Giraltovciach a blıźkom okolı:́
· Domovu sociá lnych služ ieb v Giraltovciach, Mgr. Jurč ovej za poskytnutie lektorstva v tká č skej dielni
· Ing. Stefanovi Kož lejovi, starostovi
Kukovej, za lektorovanie tradič nej
vý roby syra a sponzorský dar
· Vedeniu folkló rneho sú boru
Topľan za lektorovanie tradič né ho
ľudové ho tanca v naš ej oblasti
· Vedeniu folkló rneho sú boru Raslavič an za lektorovanie tradič né ho
ľudové ho kroja na rô zne prıĺež itosti
· Vedeniu Hotela Alfa za poskytnuté
služ by a ú stretovosť
Mgr. Viera Vargová,
gymnázium
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Komunitné centrum Giraltovce
pomáha rómskym žiakom
Mesto Giraltovce sa zapojilo do pilotného projektu Komunitné centrá v
roku 2015 pod záštitou Implementačnej agentúry. Hoci ho otvárali na
dvakrát, funguje veľmi úspešne.
Slávnostné otvorenie prebehlo podľa
informácií od riaditeľky Komunitného
centra Mgr. Janette Bučkovej najprv v
júli 2015 a centrum fungovalo štyri
mesiace. Keď prešlo ako jedno zo 150
zvýhodnených obcí pod splnomocnenca vlády, znovu ho otvorili v júli
2017. „Naši pracovníci majú zmapovanú situáciu v rómskej komunite.
O s o b n e s i p re š l i d o m á c n o st i a
podmienky, v akých sa nachádzajú naši
rómski spoluobčania. Musím povedať,
že rómska menšina privítala pomoc a
prácu KC, s ktorou sme ich oboznámili,“
pochvaľuje si. Tri pracovníčky – okrem
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riaditeľky tam pracuje Veronika Havrilová a rómska asistentka Danka Juhasová, sa prioritne venujú deťom, ktorým
sa usilujú efektívne vyplniť voľný čas.
Vypĺňajú im ho zábavou, hrami,
ručnými prácami, tancom, náučnými
besedami a prednáškami. V prvom rade
sa však sústreďujú na prípravu do školy
učením sa, písaním si domácich úloh,
čítaním, počítaním, písaním diktátov a
podobne. Usilujú sa tým zamedziť patologickým javom - aby sa deti neflákali po
meste, nekradli, nefajčili, nepili, nechodili poza školu a podobne. „Nemusia
sem chodiť, všetko je na dobrovoľnej
báze, nenútime ich. Funguje to ako
družina, radi sem prichádzajú. Keď
prídu zo školy, umyjú si ruky, učia sa tu
do školy, napíšu si úlohy a každé jedno
dieťa musí čítať bez ohľadu na ročník, či
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to vedia alebo habkajú, či poznajú
abecedu alebo nie, všetci musia ísť
čítať, aby vedeli základy. Potom máme
pre nich voľnočasové aktivity, hrajú sa,
robia si ručné práce,“ prezradila pani
Bučková. Majú evidenciu, vedú si
agendu detí. Prváčikov a druhákov
k nim vodia rodičia. O každej rodine
aspoň čo-to vedia a nesmie chýbať
súhlas rodiča – podpis, že ich dieťa

môže navštevovať centrum. Ich práca
má obrovský prínos, rómske rodiny si
centrum pochvaľujú, a nielen deti, ale aj
rodičia to prijali s nadšením a ochotou.
Dokonca im návšteva centra pomáha
zlepšiť si nielen dochádzku, ale i
prospech v škole. „Pomáhame im, aj
keď sa po skončení ZŠ začleňujú do škôl.
Tieto aktivity sa odrážajú na zlepšenom
prospechu detí.“

ŠIKOVNÍ
„Povedala by som, že máme také
šikovné deti, že niektorí sú dokonca
šikovnejší než bieli. Nie všetci sú,
samozrejme, rovnakí... Sú tu i deti
z takých rodín, že sa im rodičia nevenujú, alebo nevedia pochopiť to, čo sa ich
deti učia, nerozumejú tomu, neovládajú jednotlivé predmety a preto nevedia dať deťom ten základ, dokonca sa
niektorí ani nevedia podpísať. To je iné,
ale máme tu naozaj aj veľa šikovných
žiakov,“ tvrdí. Začali k nim vraj chodievať
aj takí prváčikovia, ktorí nevedeli nič,
ani držať v ruke ceruzku, či nerozumeli
vôbec po slovensky a rozprávali len
po rómsky s našou asistentkou.
„I samotní rodičia však už vidia, že deti,
ktoré k nám chodia, sú lepšie v škole,
majú totálne zlepšený prospech. Ešte aj
učiteľky nás chvália, čo tu s nimi robíme,
sú v škole naučení, pripravení. Máme
dobré ohlasy, sme dobre rozbehnutí,
prichádzajú k nám stále nové deti, ktoré
ani nepoznáme. Dúfam, že sa nám to tu
ešte viac rozbehne a začnú nás navštevovať aj staršie občianky a mladé
mamičky. Zriadili pre nich kuchyňu,
ktorú chcú postupne zásobovať potravi-

ŽIACI

nami a boli by radi, keby si tam ženy
prišli spolu posedieť pri kávičke, navariť,
napiecť, vymieňať si recepty... Ďalšia
zaujímavá aktivita, ktorá je zatiaľ
pre deti, je pohybový krúžok Rozhýb
svoje telo. „Je to trikrát do týždňa pre
deti, avšak radi by sme zapojili aj
mamky či babky, aby sa pridali.
Do budúcna ešte plánujeme rôzne
prednášky pre rôzne vekové kategórie,
ako sú finančná gramotnosť, drogová
závislosť, alkoholizmus, gemblerstvo,
sexuálna výchova, pomoc pri výbere
školy po skončení základného vzdelania.“ Robia sa u nich aj rôzne zaujímavé
akcie, besedy a prednášky. „Myslím si,
že centrum, ktoré pre nich zriadili, je
na veľmi dobrej úrovni, ide o veľmi
dobre vymyslený projekt a mal by
pokračovať. Deti musia samy chcieť
chodiť sem a rodičia si musia uvedomiť,
že je to tu a môžu byť radi, že je to zriadené. Našťastie u nás nie je taká komunita, aby to bolo na zlej úrovni. Sú tu
Rómovia, ktorí chodia čistí a opratí.
A máme naozaj talentované deti,“
dodáva Janette Bučková.
M. Cigľarová
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vidím
PETER „Perspektívu
v každom žiakovi,
ZAJAC: aj keď sa mu nechce“
Talentované deti spozná podľa povestnej „iskričky v očiach“
ZuŠ v Giraltovciach, ktorá je
mnohými odborníkmi hodnotená ako jedna z najlepších na
Slovensku, má za sebou ďalší
úspešný rok a do nového vstúpila s ďalšími plánmi. Verme, že
budú opäť úspešné. Úspech je
podľa riaditeľa Mgr. Petra Zajaca
už len to, že vyše 530 žiakov
vytvára vždy skvelú atmosféru
na škole. Práca s mladými
talentmi ho nesmierne baví, viac
nám prezradil v rozhovore.
Skúste zhodnotiť rok 2017, aký bol
pre našu zušku? Aké boli vlani jej
najvýznamnejšie úspechy, ktoré by
ste spomenuli?
Vý sledkov je viac. V priebehu š kolské ho roka 2016/2017, prevaž ne
teda v roku 2017, zıśkali naš i ž iaci
celkovo 45 umiestnenı́ na rô znych
sú ťaž iach (č iž e hudobnıći, taneč nıći a
vý tvarnıći). Z toho 18 na celoslovenský ch alebo medziná rodný ch sú ťaž iach v zlatom až bronzovom pá sme
alebo na prvý ch troch miestach. Naš a
zuš ka je riaditeľmi viacerý ch ZUS na
Slovensku hodnotená ako jedna
z najlepš ıćh.
Kde sa uskutočnili najzaujímavejšie súťaže?
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Najná roč nejš ie sú ťaž e boli v Bojniciach, v Dolnom Kubın
́ e, v Spiš skej
Novej Vsi, v Rajecký ch Tepliciach,
vo Frý dku-Mı́ s tku a, samozrejme,
v Giraltovciach (Akordeó nový festival
Giraltovce).
Akých žiakov by ste možno viac
vyzdvihli, dali viac do popredia?
Vš etký ch. Aj tý ch, ktorı́ sú ťaž ili, ale aj
tý ch ostatný ch, ktorı́ spoluvytvá rajú
tú krá snu atmosfé ru na š kole – v triedach, na chodbe, na triednych a verejný ch koncertoch, v ľudovke, zbore,
orchestroch a kapelá ch. Má m rá d
ž iakov, ktorı́ dennodenne chodia
cvič iť do zuš ky, alebo v pondelok sú
na zbore, v utorok hrajú v ľudovke,
v piatok v orchestri a eš te tancujú ,
prıp
́ adne sú z nich dobrı́ vý tvarnıći.
Má me na š kole veľa ž iakov, ktorı́ hrajú
na 2 – 3 ná strojoch (niektorı́ aj na
viacerý ch) alebo š tudujú vo viacerý ch
odboroch a v pohode to zvlá dajú .
Sú nejaké väčšie plány v tomto
roku? Aké koncerty či súťaže
žiakov čakajú, kde nás budú reprezentovať?
V tomto roku ná s č aká Gitarový festival Giraltovce 2018, ktorý je medzi
odbornık
́ mi radený k najná roč nejš ım
́
sú ťaž iam na Slovensku. Koncerty
budú , ako vž dy, triedne - v priebehu
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januá ra a februá ra, Jarný koncert,
absolventský koncert a vyvrcholenie
kaž dé ho druhé ho roka – Vianoč ný
koncert. Spoloč ne so ZUS v Sabinove
zorganizujeme koncert v rá mci Dnı́
Sabinova v jú ni 2018. Na vš etký ch
vý znamný ch sú ťaž iach v rá mci
Slovenska alebo Ceskej republiky,
ktoré pravidelne navš tevujeme, sa
mienime zú č astniť.
Koľko žiakov momentálne navštevuje ZUŠ, stúpa ten počet z roka na
rok? Kedy prijímate ďalších?
V sú č a snej dobe je na š kole 533
ž iakov, č o je oproti minulé mu roku
pokles o 17. Talentové prijı́macie
skú š ky sú vž dy v jú ni. Tento rok budú
4. a 5. jú na a 11. a 12. jú na.
Koľko je aktuálne k dispozícii odborov? O ktoré z nich je najväčší

záujem a o ktoré hudobné nástroje?
V sú č asnosti na š kole fungujú tri
odbory – hudobný, vý tvarný a taneč ný. O literá rno-dramatický odbor je
dlhodobo malý zá ujem. Nedostatok
hercov vš ak v plnej miere vyrovná vajú naš i š ikovnı́ hudobnıći a taneč nı-́
ci.
Najvä č š ı́ zá ujem je o taneč ný a
hudobný odbor. Z ná strojov dlhodobo
vedie klavıŕ a v tesnom zá vese za nım
́
sú husle a akordeó n.
Aké perspektívy vidíte vo svojich
žiakoch?
Ja vidım
́ perspektıv́u v kaž dom ž iakovi, aj „keď sa mu nechce“, pretož e u
vä č šiny z nich je to iba doč asný postoj.
Kaž dý z nich tú š ancu, pretvoriť sá m
seba, potrebuje a ja im v tom veľmi
23

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

drž ım
́ palce a naozaj o nich s kolegami
bojujeme. Nemusı́ byť z kaž dé ho
koncertný majster, ale je dobré , ak sa
z neho už v detstve stane mimoriadne
zodpovedný a pracovitý č lovek.
Ako viete rozpoznať na prvý
pohľad nadaného žiaka? Aké sú
prvé prejavy tých, o ktorých hneď
poviete, že majú talent?
Moje skú senosti hovoria, ž e sú to
„iskrič k y v oč i ach“. Pri nadanom
dieťati vidıt́e veľké množ stvo energie
a zá ujem o vš etko okolo seba. Na
talentový ch skú š kach do hudobné ho
odboru sa zisťujú sluchovo – intonač né a rytmické schopnosti, u taneč nık
́ ov pohybové schopnosti a vý tvarnıći na skú š kach nakreslia obrá zok a
na zá klade toho vyuč ujú ci odporú č ajú dieťa na ďalš ie š tú dium. Prvý rok,
prıp
́ adne dva roky dieťa navš tevuje
prıp
́ ravné š tú dium, kde zıśkava prvé
zá klady vzdelania pre daný odbor.
V hudobnom odbore vyuč ujú ci
sleduje jeho sluch, rytmus, fyziologické predpoklady a potom odporuč ı́
rodič om ná stroj, ktorý sa sı́ce nie
vž dy zhoduje s ich vý berom, ale
koneč né rozhodnutie je aj tak vž dy
na rodič ovi dieťaťa.
Čo by ste poradili možno aj rodičom žiakov, ktorí navštevujú alebo
by radi navštevovali ZUŠ?
Rodič om odporú č am pevné rozhodnutie, pevné nervy a pevnú vô ľu –
nemeniť kaž dú chvıľ́u ná stroj, odbor
a hlavne neustú piť vtedy, keď zaznie
veta: „Mne sa už nechce.“ Koľký m
z ná s sa č asto nechce a ideme ďalej, aj
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„keď sa ná m nechce.“ Vyhý bať sa problé mom je asi jeden z najvä č š ı́ c h
omylov a raz ná s to dobehne. Roky
tvrdım
́ , ž e od ná s sa neodhlasujú deti,
ale rodič ia, ktorı́ už nemajú chuť na
dieťa vyvı́jať tlak – č iž e vyž adovať
plnenie povinnostı́ aj vtedy, keď sa im
nechce. Ak nauč ım
́ e deti popasovať sa
s lenivosťou a pravidelne robiť nieč o
navyš e, tak sme vyhrali a dali im
do ž ivota mimoriadnu devıźu.
Akých hudobníkov máte osobne
rád?
Ja má m asi vš etký ch hudobnık
́ ov rá d
(mož no niektorý ch nie, ale to nemá
sú vis s hudbou). Veď hudobnı́k je
č lovek, ktorý doká ž e rozosmiať, poteš iť a aj zarmú tiť niekedy poč as jednej
skladby – viete si predstaviť, v aký ch
emocioná lnych sfé rach sa jeho duš a
poč as vý konu pohybuje? Dieťa sıće
nevie hneď vš etky tieto emocioná lne
stavy svojou hudbou vyjadriť, ale keď
hrá na koncerte, verte tomu, ž e v tom
momente je to jeho ž ivotný vý kon a aj
to tak cıt́i – nič iné nie je vtedy dô lež ité . Postupne sa dopracuje k tomu, ž e
v jeho hudbe budú city, ná lady a
postoje a hlavne sa nauč ı́ vá ž iť si
dobré a kvalitné umenie.
Akým spôsobom čerpáte energiu,
motiváciu do ďalšej práce?
Prá ve vo svojej prá ci ju beriem – deti
doká ž u fantasticky nabiť č loveka.
Keď sú prá zdniny, tak sa už neviem
doč kať, keď budem v prá ci prá ve pre
tú spomın
́ anú atmosfé ru v š kole.
Text: Martina Cigľárová,
Foto: Ladislav Lukáč
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Hotel Alfa
je najlepšie ubytovacie
zariadenie v kraji
Krajská organizácia cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska má
za sebou 4. ročník ankety Najlepší
v cestovnom ruchu Prešovského
kraja za rok 2017. Hlasovanie
prebiehalo anonymne, v termíne
od 14. decembra 2017 do 14. januára 2018. Po zverejnení výsledkov
online hlasovania nám "zapríčinil"
príjemné prekvapenie giraltovský
hotel Alfa. V rámci svojej kategórie
ho hlasujúci určili ako Naj ubytovacie zariadenie (získal 1 839 hlas ov ) . Ve d e n i e h o te l a s a te š í
z ďalšieho úspechu. Na otázky nám
odpovedali prevádzkoví manažéri
Hotela Alfa Mgr. Pavel Nikov a
Bc. Slavomír Šuster.
Hotel je naj ubytovacie zariadenie
v súťaži. Čo na to hovoríte a čo to
pre vás znamená?
Sú ťaž krajskej organizá cie cestovné ho ruchu Severový chod Slovenska
registrujeme už niekoľko rokov. Sme
radi, ž e ná s v roku 2017 nominovali a
mali sme mož nosť zabojovať o vý hru
a popasovať sa s kvalitný mi sú permi
zvä č ša z regió nu Tatier. Už samotná
nominá cia pre ná s znamená veľa, lebo
hovorı́ o tom, ž e to, č o robım
́ e, robım
́ e
dobre. Hotel Alfa má viac ako 40roč nú histó riu a rok 2013 bol preň ho

obrovský mıľ́nik, pretož e prebehla
jeho rozsiahla rekonš trukcia a hotel
dostal svoju terajš iu podobu. Od roku
2013 teda zač ın
́ ame akoby odznova.
Nachá dzame sa v regió ne, kde nie je
turizmus veľmi rozš ıŕený, č o je veľká
š koda, lebo potenciá l je obrovský, len
ho zatiaľ nevieme využ iť vo svoj
prospech. Veľa ľudı́ sa ná s pý ta, ako je
mož né udrž iavať a vylepš ovať služ by
a š tandard hotela...? Je to jednoduché ,
vo vš etkom - v kaž dom rozhodnutı,́
opatrenı́ , vykonanom kroku č i
rieš enı́ problé mu - vidieť spokojné ho
zá kaznı́ka. Lebo ak bude spokojný
zá kaznı́k, vrá ti sa opä ť a budeme
spokojnı́ aj my.
Volili vás ľudia, vážite si ich priazeň?
Urč ite sa aj touto cestou chceme poďakovať naš im zá kaznı́kom za kaž dý
odoslaný hlas, je to krá sna spä tná
vä zba za vykonanú prá cu celé ho tım
́ u
Hotela Alfa, ktoré mu taktiež v mene
manaž mentu ďakujeme, lebo je to
hlavne jeho ú spech. Do svojej prá ce
naš i ľudia vkladajú veľa energie a
odhodlania.
Mali ste už podobný úspech aj
v minulosti? O hoteli je napríklad
známe, že ho navštevujú aj známe
osobnosti.
Také to oficiá lne ocenenie sme dostali
prvý krá t, budeme na sebe pracovať,
aby nezostalo posledný m :) Pre ná s je
najvä č š ie ocenenie, ak sa k ná m
klienti vracajú a sú spokojnı.́ Snaž ım
́ e
sa prezentovať tak, ž e sme dostupnı́
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pre vš etký ch, pre ná s je kaž dý hosť
rovnako dô lež itý, nerobım
́ e rozdiely
medzi zná mejš ım
́ i a menej zná mymi
ľuďmi.
V čom sú najväčšie kvality vášho
zariadenia, ktoré boli ocenené? Čo
by ste radi do budúcna zmenili?
Aké akcie sa u vás uskutočňujú?
V č om vidım
́ e svoje najvä č šie kvality?
Urč ite sú to kvalitná služ ba, prıj́emná
atmosfé ra, komfort a č istota. Snaž ım
́ e
sa stá le na sebe pracovať, aj v tý chto
dň och vidieť a poč uť na chodbá ch
č ulý stavebný ruch. Po š tyroch rokoch
pracujeme na redizajne pô vodný ch
izieb a rozš irujme ubytovaciu kapaci26

tu. Pribudnú ť by malo pä ť nový ch
izieb a teda celkový poč et by sa mal
zvý šiť na 18 izieb. Pracujeme tiež
na vybudovanı́ privá tnej relax zó ny
s jacuzzami, infra saunou, masá ž ami a
oddychovou zó nou. Dô lež ité sú č asti
ná š ho hotela sú reš taurá cia a kaviareň , ktorú využ ıv́ame aj na usporadú vanie svadieb, oslá v, jubileı́ č i iný ch
kultú rnych a spoloč enský ch akciı́,
ako sú koncerty č i krsty CD. Drž ım
́ e sa
motta: Sme sú č asť vaš ich vý nimoč ný ch chvıľ́!". Snaž ım
́ e sa, aby kaž dá
spomienka na Hotel Alfa bola len a len
dobrá .
M. Cigľárová
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Prídu giraltovské mamičky
o možnosť rodiť vo svidníckej pôrodnici?
V polovici januára sa na verejnosti
objavili informácie o vynútenom
ukončení činnosti pôrodnice
a novorodeneckého oddelenia
vo svidníckej nemocnici od februára 2018. Dôvod zrušenia oddelenia mal byť akútny nedostatok
atestovaných gynekológov.
Na pô de Nemocnice arm. gen.
Ludvı́ k a Svobodu vo Svidnı́ k u,
patriacej spoloč nosti Svet zdravia
(Penta), ktorá sa spojila so spoloč nosťou ProCare, plá novali namiesto
nej otvoriť novú diabetologickú
ambulanciu. Rozhodnutie vedenia
už bolo viac-menej jasné . „Svidnıćka
nemocnica od septembra minulé ho
roka prevá dzkovala gynekologickopô rodnı́cke oddelenie v krı́zovom
personá lnom rež ime. Problé m s
nedostatkom atestovaný ch gynekoló gov definitıv́ne vyvrcholil v zá vere
roka, keď posledný leká r na plný
ú vä zok podal vý poveď. Na zá klade
tý chto skutoč n ostı́ bolo vedenie
nemocnice nú tené prijať rozhodnutie, na zá klade ktoré ho nebude
č innosť pô rodnıćkej a novorodeneckej č asti od februá ra 2018 v nemocnici zabezpeč ená ,“ informoval
hovorca spoloč nosti Tomá š Krá ľ.
„Problé m s personá lnym zabezpeč enım
́ sme avizovali už v lete. Ziaľ, ani

s podporou predstaviteľov mesta a
kraja sa ná m nepodarilo zabezpeč iť
nový ch atestovaný ch leká rov, bez
ktorý ch nie je mož né ďalej prevá dzkovať pô rodnıćke oddelenie. Je ná m
to ú primne ľú to, ale v tý chto
podmienkach už nemož no hovoriť
o rozvoji kvalitnej a bezpeč nej zdravotnej starostlivosti pre novorodencov a pre ich matky,“ potvrdil verdikt
aj riaditeľ Eugen Leš o. Podľa ich slov
poklesol za posledný rok i poč et
pô rodov. „Ich poč et za rok 2017
dosiahol hodnotu 352, č o je o 24
pô rodov menej ako v roku 2016.
Celkový poč et pô rodov v nemocniciach, ktoré sú v sieti Svet zdravia,
vš ak vlani stú pol.“ Namiesto rodenia
v okresnej nemocnici sľú bili, ž e
budú cim mamič ká m v prı́ p ade
z á u j m u p o s k y t n ú b e z p l a t n ú
dopravu sanitný mi vozidlami do inej
pô rodnice Sveta zdravia na vý chode
Slovenska, ak budú navš tevovať aj
ich ambulanciu. Nemocnica plá nova la a j n a ďa le j za b e zp e č ova ť
prevá dzku gynekologickej ambulancie a jednodň ovú gynekologickú
starostlivosť. Po tý chto vyjadreniach
zač ali mamič ky zo Svidnık
́ a a celé ho
okresu, ktoré by tak mali ďalš ie
pô rodnice ďaleko, otvorene prejavovať svoju nespokojnosť.
27
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GIRALTOVČANKY: Rušenie pôrodnice je nelogické,
skomplikovalo by sa to i pre nás
Situá cia sa nepá č ila ani Giraltovč anká m. „Naš e druhé dieťa sa narodilo
vo svidnıćkej pô rodnici a to preto, ž e
som považ ovala tú to nemocnicu za
blıźku mô jmu bydlisku. So služ bami
leká rov, sestrič iek č i ďalš ieho personá lu som bola veľmi spokojná , ich
prıśtup bol na ú rovni. Zruš enie považ ujem za nelogické a voč i vš etký m
ná m, č i už mamič ká m a oteckom,
rodiná m, za nefé r. Znač ne to skomplikuje situá ciu v mnohý ch rodiná ch,“ myslı́ si pracovnıć̌ka kniž nice
a č lenka naš ej rady Michaela Marcinová , ktorá má dve deti. Podľa nej aj
samotnı́ gynekoló govia v ambulanciá ch k tomuto stavu mož no prispeli.
„Tý m, ž e majú jednoznač né odporú č ania, ktorú nemocnicu si má

pacientka vybrať a tak nejako sa
strá cajú objektı́ v nosť i vlastné
presvedč enie o vý bere nemocnice.“
Podobne zmý š ľa ďalš ia mamina
dvoch detı́ Jana Sochová . „Hoci som
nerodila vo svidnı́ckej pô rodnici,
č oraz č astejš ie v poslednom č ase
poč úvam o jej kvalitá ch, vý borný ch
služ bá ch a skvelý ch leká roch a
sesrá ch. My, Giraltovč anky, má me
približ ne podobnú trasu do Svidnık
́ a
a Bardejova. Mnohé dá vajú prednosť
prá ve svidnıćkej pô rodnici, nesú hlası́m s jej zruš enı́m,“ povedala tiež
v č ase, keď chceli pô rodnicu ruš iť.
Spustili sa petıćie a boj za zá chranu
pô rodnice, zač ali sa tý m zaoberať aj
Preš ovský samosprá vny kraj (VUC)
a ministerstvo zdravotnıćtva.

ZVRAT V PRÍPADE RUŠENIA PÔRODNICE:
ZATIAĽ JU NEZRUŠIA
O tý ž deň na to po prehodnotenı́
situá cie, pod tlakom mamič iek a
preš ovskej ž upy a po rokovanı́
s ministrom Druckerom zmenili
pô vodné rozhodnutie. Svidnı́ c ka
pô rodnica zostá va na zá klade
rozhodnutia vedenia v prevá dzke aj
po 1. Februá ri. Má ı́sť o doč asné
rozhodnutie, ktoré mô ž u koncom
roka opä ť zmeniť. „Je vý sledkom
rokovania s Ministerstvom zdravotnıćtva SR, s vedenım
́ Preš ovské ho
28

samosprá vneho kraja, ako aj s predstaviteľmi miestnej samosprá vy.
Nemocnica Svet zdravia Svidnı́ k
vyvinie maximá lne ú silie, aby
pô rodnica pokrač ovala v poskytov a n ı́ k o m p l e x n e j z d r a v o t n e j
starostlivosti naďalej. Dlhodobé
zachovanie plne funkč né ho gynekologicko-pô rodnı́ c keho oddelenia
svidnıćkej nemocnice si vš ak vyž aduje splnenie dvoch zá sadný ch predpokladov,“ uviedol Krá ľ. Prvou
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podmienkou je, aby poč et pô rodov
v nemocnici dosiahol minimá lnu
hranicu 500 pô rodov roč ne a druhou
je zaradenie svidnıćkej nemocnice
do siete urgentný ch prıj́mov prvej
kategó rie. „Rozhodnutie o zachovanı́
gynekologicko-pô rodnıćkeho oddelenia svidnı́ckej nemocnice bude
opä tovne vyhodnotené do konca
roka 2018. Ak by sa svidnı́ c ka
nemocnica stala sú č asťou urgentnej
siete prvej kategó rie a potvrdı́ sa, ž e

svidnı́ c ky regió n má potenciá l
na minimá lne 500 pô rodov roč ne,
oddelenie bude mať predpoklad na
bezpeč né a udrž ateľné fungovanie
do budú cnosti. Ak nie, budeme
nú tenı́ pristú piť k pô vodné mu zá meru,“ zdô raznil Vladimı́ r Dvorový ,
generá lny riaditeľ siete poliklinı́k
ProCare a siete nemocnıć Svet zdravia.
Text: Martina Cigľárová
Foto: procare.sk

Aj naše mesto bojovalo
za záchranu pôrodnice vo Svidníku
Nedávno zverejnené informácie
o zrušení svidníckej pôrodnice
nenechali nikoho chladným.
Svidnícku pôrodnicu sa usilujú

viacerí zachovať. Dokonca aj náš
primátor Ján Rubis, ktorý spolu
s ďa l š í m i p r e d s t a v i t e ľ m i
samosprávy zostavil petíciu.
29
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Nielen mamič k y zostali prá vom
rozhorč ené , ale celá verejnosť.
Na sociá lnej sieti Facebook sa ihneď
zač ali š ıŕiť pozvania na zapojenie sa
do protestnej akcie a petıćie. Pridali
sa aj Giraltovč ania. Facebookovská
skupina Rusnacky š vit, ktorú založ ilo združ enie Molodŷ Rusynŷ,
vytvorila pozvá nku s ná zvom
Protest a petı́ c ia proti zruš eniu
pô rodnice v meste Svidnık
́ a tá sa
rozš ı́ r ila medzi ľudı́ „raketovou“
rý chlosťou. Administrá tori strá nky a
autori pozvá nky v nej vš etký ch vyzý vajú , aby sa zapojili do petıćie. „Sme
proti zruš eniu pô rodnice v meste
Svidnık
́ . Vyzý vame na verejnú diskusiu, podporte zachovanie pô rodnice
p o d p i s o m p e t ı́ c i e a ú č a s ťo u
na proteste, pretož e sa to ná s tý ka
vš etký ch, z celé ho okolia Svidnık
́ a,
S t ro p kova a M e d z i l a b o r i e c ! ! !
V jednote je sila, spojme sa pre dobrú
vec! O termın
́ e a č ase vá s budeme
informovať v tejto udalosti!“ apelujú
na obč anov. Mnohı́ to považ ujú za
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poruš enie ú stavné ho prá va. Zá roveň
vytvorili aj Online petıćiu za zachovanie pô rodné ho a novorodenecké ho oddelenia v Nemocnici arm.
generá la L. Svobodu Svidnık
́ , a. s.,
ktorá je podľa nich urč ená najmä
tý m, č o by sa nemohli zú č astniť
protestnej akcie naž ivo. „My, dole
podpıśanı́ obč ania, v zmysle petič né ho prá va pož adujeme zachovanie
pô rodné ho a novorodenecké ho
oddelenia v Nemocnici arm. generá la L. Svobodu Svidnık
́ , a. s. Svojım
́
podpisom vyjadrujeme verejne
nesú hlas s plá novaný m zruš enı́m
dostupné ho oddelenia, ktoré je
plá nované k 1. 2. 2018. Má me za to,
ž e zruš enım
́ dostupné ho oddelenia
je ohrozené naš e ú stavné prá vo na
ochranu zdravia a prá vo na ochranu
zdravia budú cich matiek a ich nenarodený ch detı́, ktorý m sa predlž i
vzdialenosť k najbliž šiemu oddeleniu v Bardejove zo Svidnık
́ a o 38 km
a z obcı́ okresu Svidnı́k a okresu
Stropkov eš te o vä č šiu vzdialenosť,“
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vyzý vajú prostrednı́ c tvom nej.
„Pož adujeme preš etrenie u kompetentný ch orgá nov poruš enie tohto
ú stavné ho prá va a o ná pravu zachovanı́ m spomenuté ho oddelenia
prevá dzkované ho u sú kromné ho
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v okrese Svidnık
́ a Stropkov,
k t o r ý s p o m e n u t ú n e m o c n i c u
prevá dzkuje a vlastnı.́“ Há rky sľubovali zaslať majiteľom nemocnice a
ministerstvu zdravotnı́ c tva ako
verejný protest obč anov tohto regió nu. „Tý m chceme vytvoriť verejný
tlak na prehodnotenie rozhodnutia
o zachovanı́ pô rodnice vo Svidnık
́ u.
Sme povinnı́ vš etci, ktorı́ sme sa narodili vo Svidnık
́ u, ktorı́ rodili vo Svidnık
́ u alebo eš te len rodiť budú , bojova ť z a z a c h ova n i e p ô ro d n i c e

v naš om meste. Má me morá lny dlh a
zá vä zok voč i naš im budú cim potomkom a pokoleniam,“ dodá vajú .
Rozbehla sa tiež petıćia Zachrá ň me
pô rodnicu. Zostavil ju petič ný vý bor
v zlož enı:́ Já n Vook, Martin Jakubov,
Michal Smarž ık
́ , Já n Bož ık
́ , Já n Rubis,
Pavel Olejá r, Peter Pilip a Já n Hirč ko.
„My, obč a nia okresov Svidnı́ k a
Stropkov, protestujeme proti ohlá sené mu zruš eniu Gynekologickopô rodnıćkeho oddelenia v Nemocnici arm. generá la L. Svobodu Svidnık
́ , a. s., a svojım
́ podpisom podporujeme snahu za zachovanie tohto
oddelenia - pô rodnice vo Svidnık
́ u,“
uvá dza sa v nej.
Text: Martina Cigľárová,
Foto: od MsÚ Svidník Podduklianske novinky

STARÉHO PLÁTNA VYROBILA
Monika ZOORIGINÁLNE
ĽANOVÉ VRECKÁ
NA CHLIEB
Končárová:
MVDr. Monika Končárová sprevádza čitateľov nášho mesačníka
zaujímavými článkami o kváskovom pečení. Venuje sa mu už dva
roky, pred troma rokmi začala
s ďalším skvelým netradičným
nápadom...Využila zvyšky starého
nepotrebného plátna a urobila
z nich vrecúška. Sama v nich skladuje chlieb, ktorý vydrží dlhšie a
tak rýchlo neplesnivie. O tejto
činnosti nám prezradila viac.

Odkedy robíte vrecúška na chlieb,
kde ste sa nimi inšpirovali?
- Myš lienka robiť vrecká vziš la asi
pred tromi rokmi a prvotne to bol
ná pad mô jho brata. Na ná vš teve u
neho som sa totiž zmienila, ž e má me
doma niekoľko balı́ k ov ruč ne
tkané ho plá tna, ktoré tkala eš te
manž elova krstná mama a neviem,
č o s nım
́ . Predpokladá m, ž e má minimá lne 40 rokov. Bolo mi ľú to len tak
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toto plá tno vyhodiť. Moja š vagriná
už v tom č ase použ ıv́ala na chlieb
bavlnené vrecko, ktoré si kú pila.
Preto brat navrhol, aby som skú sila
také vrecko uš iť z toho plá tna. Keďž e
som kedysi š ila veľa a takmer vš etko,
nebol to pre mň a problé m.
Pre koho ste ich vyrábali? Boli len
pre vašu osobnú potrebu alebo
ste ich aj „rozšírili“ ďalej?
- Najviac som š ila pre š vagrinú , tá to
predá vala svojim kamará tkam, veľa
som rozdala rodine, kamará tkam,
zn á mym . . . No a , sa m ozre j m e,
niekoľko má m aj doma. Ziš li sa mi,
keď som pred dvoma rokmi zač ala
piecť kvá skové chleby.
Z akých sú materiálov, čo všetko je
potrebné na výrobu....?
- Balık
́ y plá tna boli ľanové a konopné
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– to mi povedala moja mamina,
keďž e to poznala z domu. Vtedy som
to nevedela rozlı́ š iť. Na vý robu
vrecka treba okrem plá tna len
nejakú bavlnenú lá tku na apliká ciu a
bavlnené nite. Bavlnenú apliká ciu
som dá vala preto, aby bolo mož né
vrecká prať aj pri vyš šıćh teplotá ch.
Má m to vyskú š ané na 60 aj na 90 ˚C.
Apliká cie si vž dy uš ijem dopredu, sú
to len jednoduché vzory, priš ijem ich
na vystrihnutý zá klad a potom už len
zoš ıv́am jednotlivé diely.
Za aký čas sa dá také vrecko zhotoviť? Koľko ste ich už približne
vyrobili?
- Neviem presne, koľko trvá uš itie
jedné ho vrecka, ale ak poč ı́ t am
vystrihnutie, uš itie apliká cie a
kompletné zoš itie, je to cca 1,5 hod.
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Vyrobila som ich asi 80 a niekoľko
menš ıćh vrecú š ok, lebo mi bolo ľú to
vyhodiť zvyš ky plá tna. Tie sú
vhodné na bylinky alebo huby. Je to
len moje hoby, nevyrá bam vrecká na
objedná vky, ani sa tomu nejako
š peciá lne nevenujem, nepropagujem ich, prvotný zá mer bol využ iť
staré plá tno. Momentá lne som už asi
rok ž iadne vrecká neš ila, ale zistila
som, ž e tam má m nejaké predš ité
spred roka, takž e ich asi dokonč ım
́ a
posuniem ďalej. Sná ď tý m niekomu
urobım
́ radosť.
Myslíte si, že ľudia žijú nezdravo,
keď držia chlieb v mikroténových
sáčkoch, v ktorých skoro podlieha
skaze? Čím sú teda také výnimočné?
- Osobne chlieb skladujem vý luč ne
v takomto vrecku. Chlieb skladovaný
v plá tennom vrecku má sıće tvrdš iu
kô rku oproti chlebu skladované mu

v mikroté novom sá č ku, ale vo vnú tri
ostane dlho mä kký a zaruč ene
nesplesnivie. Keďž e v samotnom
vrecku na chlebe naozaj rý chlo vysychá kô rka, robım
́ to tak, ž e ho zabalım
́ do utierky z plá tna a vlož ım
́
do vrecka. Takto je dlho chutný.
Prezraďte nám, čomu zaujímavému sa ešte venujete okrem šitia
a kváskového pečenia?
- Vrecká sú moja zá ľuba, no nezaoberá m sa nimi intenzıv́ne. Momentá lne
je moje veľké hoby vý roba venč ekov
a svietnikov z prıŕodný ch materiá lov. Toto ma veľmi bavı́ a hlavne
vianoč né aranž má ny sú veľmi vďač né , lebo tam sa dá vyhrať. Takž e
v predvianoč nom obdobı́ som, ako to
nazval mô j syn, len lepila a lepila.
Text: Martina Cigľárová,
Foto: Facebook - Ľanové vrecká
na chlieb

Február rozbieha práce v záhrade
Posledný zimný mesiac je skutočne
chladný, často aj mrazivejší ako január. Aj keď je február ešte typicky zimný
mesiac, ovocné stromy a kríky sú už
pripravené pre aktívny život. Pokračujeme v reze a tvarovaní ovocných stromov, najmä jabloní, hrušiek, ríbezlí,
egrešov a malín. Pripravujeme ešte
vrúble jadrovín, ríbezlí a egrešov a
vhodne ich uložíme. Obaly, ktorými
chránime ovocné stromy vysadené v

jeseni, aj
keď sa
č i a stočne
oteplí,
e š t e
n e c h á v ame. Odstraňujeme ich až v marci.
Pestovatelia, ktorí dlhé roky nekontrolovane prihnojovali umelými
hnojivami, prípadne používali
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chemické prípravky proti burinám,
majú dnes veľký nedostatok pôdnych
organizmov. V pôde chýbajú dážďovky, pôdne baktérie, ale aj užitočné
huby. Pomáhajú vytvárať humus,
udržujú pôdu v dobrej kondícii, viažu
vzdušný kyslík, sprístupňujú draslík a
fosfor. Hlavne zanechávajú po sebe
exkrementy, ktorými hnoja rastliny
veľmi prístupnou formou. Dnes už
však môžeme na doplnenie živín
v pôde využívať aj bio hnojivá, ako sú
sušený kravský, kurací alebo ovčí trus.
V ponuke je aj guano.
Nezabúdajme na včasnú a vyváženú
výživu všetkých ovocných druhov.
Koncom februára v závislosti od počasia môžeme prihnojovať aj draselnými
a fosforečnými hnojivami, ak sme to
neurobili v jeseni.
Je čas nakúpiť nové osivá a rôzne
záhradkárske potreby. Kúpime
vhodný substrát a sadbovače na predpestovanie priesad. Na jar, keď je
pôda veľmi uľahnutá, hlbšie ju
prekypríme vidlami. Pôdu nerýľujeme, aby sa nevysúšala. Potom treba
povrch pôdy urovnať. Už začiatkom
mesiaca vysievame papriku,
baklažán, letný pór a ďalšiu plodovú
zeleninu.
V stredoveku bola žerucha obľúbená
v Európe a používali ju ako zdroj vitamínu C. Jedlá časť sú mladé rastlinky
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vysoké 6 až 10 cm s jemnou pikantnou
chuťou, pripomínajúcou chuť medzi
reďkovkou a chrenom. Má aj liečivé
účinky pri liečení obličiek a zápale
močového mechúra. Okrem toho
podporuje trávenie a chuť do jedla.
Môže sa použiť do šalátov, majonéz,
omáčok, nátierok, omeliet a na mäso.
Rada: neodkladajme si semená
z hybridov F1. V druhej generácii
štepia svoje vlastnosti a väčšinou sa
nedočkáme očakávaného výsledku a
naša práca vyjde nazmar.
Niektoré druhy zeleniny sa navzájom
neznášajú, napr.:
- strukoviny a cibuľa
- rajčiak a fenikel
- rajčiak a cesnak, kaleráb alebo hlávkový šalát
- reďkovka a uhorka
- kukurica a zeler
- zemiaky a hlúboviny
- hrach a rajčiak, paprika a baklažán
- zeler a paprika
- ružičkový kel a reďkovka
- zemiaky a zeler
Pri plánovaní výsadby berieme
do úvahy kombinácie zeleninových
druhov.
Ľubomír Krupa
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Po našemu...
Balamuta
– trápenie
Besprestaňa
– neustále
Blukac še
– ponevierať
sa
Brich
– kopec
Dakus
– trocha

Zá jazd č leniek Slovenské ho zvä zu ž ien v roku 1975
Mária Osifová, foto: archív M. Osifovej st.
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ZPOZ
Zá ver roka a prıćhod nové ho bý vajú v rô znych mé diá ch č asto venované zverejň ovaniu rô znych hodnotenı,́ š tatistık
́ a bilanciı,́ č o sa za ten predoš lý rok udialo.
Drahı́ č itatelia, tak ako kaž doroč ne, aj tento rok referá t evidencie obyvateľstva
MsU k vá m prichá dza s vyhodnotenım
́ a priná š a vá m aktuá lne č ıśelné ú daje
o ž ivote v meste za uplynulý rok.
Mesto Giraltovce k 31. 12. 2017 evidovalo 4 089 obyvateľov, z toho 2 054 muž ov
a 2 035 ž ien.

Demografický prehľad počtu obyvateľov
2016
Počet narodených detí
38
Počet úmrtí
31
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt
51
Počet obyvateľov odhlásených z trvalého pobytu 75

2017
46
27
69
64

V roku 2017 sa narodilo 46 detı,́ z toho 26 chlapcov a 20 dievč at. Prvé dieťatko
v roku 2017 bola Kristın
́ a Laciová , ktorá sa narodila 1. 1. 2017 a posledné narodené dieťatko bol Patrik Kureč aj s dá tumom narodenia 27. 12. 2017. Do Giraltoviec sa v minulom roku prisťahovalo 69 ľudı́ a odsťahovalo sa ich 64. V tomto
roku ú mrtnosť nemala stú pajú cu tendenciu. Z radov obyvateľov ná s v roku
2017 navž dy opustilo 27 obč anov. Poč et uzatvorený ch manž elstiev v roku 2017
bol 38 a v porovnanı́ s rokom 2016 ich bolo o 9 menej. Najviac manž elstiev
vzniklo v auguste, kedy si svoje á no povedalo 7 pá rov. V poradı́ druhý najobľú benejš ı́ mesiac na uzatvorenie manž elstva bol jú l, keď manž elstvo uzavrelo 6
pá rov.
Priemerný vek obyvateľstva je 37,35 roka.
Najstarš ia obč ianka ná š ho mesta je pani Zuzana Kuchá riková , ktorá sa dož ila
prekrá snych 101 rokov.
Najstarš ı́ obč an v naš om meste je pá n Já n Maš lej, ktorý sa dož il ú ž asný ch 94
rokov. Naš im obč anom tý mto ž elá me pevné zdravie, veľa lá sky, radostı́ a š ťastný ch okamihov v kruhu rodiny a najbliž šıćh.
Zivot priná š a i smutné chvıĺe. K tý m najsmutnejš ım
́ v ž ivote č loveka patrı́
rozlú č ka s najbliž šım
́ i.
Ani rok 2017 nezostal bez smutný ch chvıľ́. Navž dy sme sa rozlú č ili s naš imi
spoluobč anmi, ktorý ch krutá smrť vytrhla z radov ž ijú cich. V roku 2017 sme sa
navž dy rozlú č ili s tý mito naš imi spoluobč anmi:
36

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Meno

Rok narodenia

Dá tum ú mrtia

Elemıŕ Cerveň ak

1991

13.01.2017

Stefan Kendra

1947

17.01.2017

Má ria Gregová

1954

09.02.2017

Františ ek Kureč aj

1946

19. 02. 2017

Ernest Fedá k

1973

21. 02. 2017

Mariá n Knap

1975

25. 02. 2017

Já n Svač

1951

27. 02. 2017

Anna Kmecová

1932

02. 03. 2017

Andrej Kmec

1928

21. 03. 2017

Michal Sima

1948

02. 04. 2017

Má ria Jurč ová

1934

17. 04. 2017

Anna Hliboká

1936

04. 05. 2017

Marta Kovalč ık
́ ová

1957

06. 05. 2017

Juraj Pululich

1938

17. 05. 2017

Helena Krivá ková

1934

09. 06. 2017

Jakub Komornık
́

2017

11. 06. 2017

Andrej Kapeľuch

1936

16. 06. 2017

Já n Haž linský

1947

23. 06. 2017

Má ria Paľová

1931

19. 07. 2017

Duš an Kurej

1953

16. 08. 2017

Darina Hliboká

1956

28. 08. 2017

Má ria Hajdová

1945

08. 09. 2017

Helena Skorochydová

1935

30. 09. 2017

Zuzana Kmecová

1926

26. 11. 2017

Emil Mati

1940

04. 12. 2017

Monika Daň ová

1973

06. 12. 2017

Zuzana Tomková

1990

25. 12. 2017

„Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel.“ J. V. Sládek
Smútiacim rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Aké mená dali slovenskı́ rodič ia svojim deťom v roku 2017?
Tak ako kaž doroč ne aj tento rok vá m priná š ame zoznam NAJ mien pre deti
za rok 2017.
Najobľú benejš ie mená na Slovensku v roku 2017:
Chlapč enské mená
Dievč enské mená
1) Jakub
1) Sofia
2) Adam
2) Nina
3) Samuel
3) Natá lia
4) Michal
4) Viktó ria
5) Tomá š
5) Ema, Emma
6) Martin
6) Nela
7) Filip
7) Eliš ka
8) Oliver
8) Kristın
́ a
9) Matej
9) Laura
10) Matú š
10) Tamara
Pri chlapč enský ch mená ch neboli vý razné zmeny v rebrıć̌ku v roku 2017. Mená
Jakub, Adam a Samuel majú rovnaké zastú penie ako v roku 2016. Avš ak pri dievč enský ch mená ch nastala vý raznejš ia zmena. Na prvom mieste tri roky kraľovalo meno Ema/Emma, ktoré sa v rebrıć̌ku prepadlo až na piatu pozıćiu. Sofia
sa tak z naposledy druhé ho miesta stala vıť́azkou pre rok 2017.
Do matrič ný ch knıh
́ na Slovensku boli aj v tomto roku zapıśané netradič né
mená . Z chlapč enský ch sú to naprık
́ lad Justin, Bryan, Johnny, Timon, Marwin,
Goran alebo Damir. Medzi dievč atami sa objavili naprık
́ lad mená Akira, Tara,
Aylin, Annabel alebo Zara, Temperance. Ani v roku 2017 nechý bali mená
ovplyvnené zahranič ný mi seriá lmi, v matriká ch sa objavili mená ako Kerem,
Fatmagü ll, Lucien, Mercedes, Emir, Danielle Masimo, č i Luneta Soraya.
Zdroj: www.najmama.sk
V roku 2017 sa pri zá pise novonarodený ch detı́ do ná š ho registra obyvateľov
zvä č ša objavovali tradič né mená , ale objavilo sa aj niekoľko jedineč ný ch a zaujı-́
mavý ch zahranič ný ch mien ako Stella, Mia, Zoe a Betsabé .
Prvý m narodený m dieťatkom v novom roku 2018 je Viktó ria Vavreková , ktorá
sa narodila 12. 1. 2018. Rodič om srdeč ne blahož elá me, nech narodenie vá š ho
dieťatka prinesie do vaš ej rodiny veľa lá sky, smiechu a nehy.
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Š P O RT

VOLEJBALOVÝ TURNAJ RODÍN
už po jedenásty krát v Giraltovciach
Na sklonku roka, poč as vianoč ný ch
sviatkov, organizuje mesto Giraltovce pre š irokú verejnosť tradič ný
volejbalový turnaj rodın
́ . Toho minuloroč né ho sa zú č astnilo pä ť rodın
́ .
Hralo sa systé mom kaž dý s kaž dý m.
Podujatie otvoril primá tor mesta
Mgr. Já n Rubis.
Prvý zá pas odš tartoval o 8.00 hod.,
posledný sa skonč il o 16.30 hod.
Tento 11. roč nık
́ bol veľmi vyrovnaný . Divá ci mali mož nosť vidieť
vý borný volejbal, o č om svedč il aj
posledný zá pas, ktorý rozhodoval

o koneč nom umiestnenı.́ Poč as zá pasov sa staral, svojimi š lá grami,
o znamenitú ná ladu populá rny
spevá k Ondrej Majer. Novinka
v obč erstvenı́ bol jelenı́ guľá š .
Tú to veľmi vydarenú akciu kaž dý
rok podporujú aj naš i sponzori,
tentoraz: Poľnohospodá rske druž stvo Durďoš (M. Sabol), Ovocie –
zelenina (M. Mikula), Vinoté ka
Brixy V. Juha), DSS Giraltovce
(V. Liš ka), Ludus (L. Luká č ), Elektro
(R. Ľunik) a M. Mackulin.
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Jednotlivé vý sledky:
Marcinek – Luká č 2:0
Marcinek – Stefá nik 1:2
Stefá nik – Mackulin 1:2
Dzurjuv – Mackulin 1:2
Dzurjuv – Marcinek 0:2
Luká č – Dzurjuv 0:2
Luká č – Stefá nik 0:2
Mackulin – Marcinek 1:2
Mackulin – Luká č 2:1
Stefá nik – Dzurjuv 2:1

Koneč n é poradie rodı́ n : 1. rod.
Marcineková , 2. rod. Stefanı́ková ,
3. Mackulın
́ ová , 4. rod. Dzurjuvová ,
5. rod. Luká č ová .
Medaily za 1.-3. miesto odovzdal
poslanec MsZ a predseda š portovej
komisie Ing. J. Harajda. Jednotlivé
vecné ceny pre druž stvá osobne
odovzdá vali sponzori.
Pevné zdravie, rodinnú pohodu a
ú spech v prá ci, ako aj v rodinnom
ž ivote poprial vš etký m zú č astnený m a divá kom do roku 2018 organizá tor akcie Stanislav Tomko.
Stanislav Tomko

ERIK TOMKO V ELITNEJ SPOLOČNOSTI
Vý chodoslovenský futbalový zvä z
usporiadal 12. januá ra 2018 slá vnostné vyhlá senie vý sledkov ankety
Jedená stka roka 2017 III. ligy vý chod.
Bol to 20. roč nık
́ tejto prestıź̌nej ankety. Podujatie sa už tradič ne uskutoč nilo v hoteli Gloria Palace v Koš iciach.
MFK Slovan Giraltovce zastupovali
predseda Jozef Zajac a manaž ér Jozef
Mati.
Vý znam tohto slá vnostné ho aktu
potvrdzujú aj ú č asť regioná lnej futbalovej smotá nky a tiež prı́tomnosť
vý znamný ch hostı.́
Anketu moderoval rozhlasový reporté r Jozef Jarkovský a v pauzá ch pri
vyhlasovanı́ vystú pila hudobná
skupina Sč amba.
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V ú vode bola vyhlá sená Jedená stka
roka v ž enskej kategó rii a potom už
prıt́omnı́ veľký m potleskom odmeň ovali najlepš ı́ c h futbalistov ná š ho
regió nu. Pre MFK Slovan Giraltovce je
ú spech ú č a sť Erika Tomka medzi
elitou a tiež skutoč nosť, ž e do Jedená stky sa dostal aj kmeň ový hrá č
Giraltoviec Matú š Digoň , ktorý
v j e s e n i h o s ťova l vo Vra n ove .
Na anketový ch lı́ s tkoch tré nerov
muž stiev III. ligy sa objavilo takmer
50 futbalistov a len dvaja trafili
zhodne po 9 hrá č ov. Jeden z nich bol
Vladimıŕ Rusná k, bý valý tré ner Giraltoviec, teraz kormidelnık
́ Tesly Stropkov. Druhý ú speš ný bol Jozef Mati,
ktorý zastú pil odchá dzajú ceho
tré nera Jozefa Kukulské ho. Ako vž dy,
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aj teraz uká zal, ž e tretiu ligu pozná
veľmi dobre. Več e r bol tak veľmi
prıj́emný aj pre Giraltovč anov. Tu je
najlepš ia Jedená stka VsFZ:
Pulen /Rož ňava/ - Tomko /Giraltovce/, Majný /V. Opá tske/, Dobias
/V. Opá tske/ - Tináth /Plavnica/,
Skvašík /Snina/, Špilár /Stropkov/,
Janič /Lipany/, Digoň /Giraltovce Vranov/ - Bandžuch /V. Opá tske/,
Vyshnevskyj /Snina/
Erik Tomko sa narodil 28. 11. 1994.
Hrá na stopé rskom poste. Nezaprie
v sebe loká lpatriota, od mladš ı́ch
ž iakov oblieka dres giraltovské ho
Slovana. Vyrovnaný mi vý konmi
upú tal tré nerov, ktorı́ ho dvakrá t po
sebe nominovali do treťoligové ho
vý beru VsFZ na turnaj Regions cup.
Sá m sa nerá d hodnotı́ , ale hlasy
odbornık
́ ov ho poteš ili. K najlepš ım
́
hrá č om sú ťaž e radı́ bý valé ho spoluhrá č a Matú š a Digoň a. Na trá vniku si
rozumie so vš etký mi spoluhrá č mi, ale

najviac s dvojič kou na poste stredn é h o o b ra n c u . B o l n ı́ m S t a n o
Pankuch.
Obaja sa doká zali vzá jomne zaskoč iť
a dobré boli i vzá jomná komuniká cia
a povzbudzovanie. Do jedená stky by
zaradil aj Patrika Kuriplacha pre jeho
vý borné vý kony na pravej strane stredovej formá cie. "V Giraltovciach sa mi
hrá veľmi dobre a nemá m dô vod to
meniť, ale keby som si mal vybrať, tak
by to bol Vranov," povedal s ú smevom
na tvá ri Erik. Za futbalový vzor si
vybral Sergia Ramosa z Realu Madrid
pre jeho sebavedomie i prehľad v hre,
agresivitu i tvrdosť v sú bojoch. Dalš ı́
jeho vzor bol jeho krstný otec Peter
Stefanik, ktoré ho vš etci familiá rne
volali "Zenga". Erik Tomko sa chce
ďalej zlepš ovať, aby si mohol zahrať aj
vyš šiu sú ťaž .
Miroslav Deutsch
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Praktická ambulancia pre dospelých
MUDr. Jozef Deutsch
APOLON, s. r .o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 43
Prac. doba: Pondelok – Piatok
Praktická ambulancia pre dospelých
MUDr. Ingrid Miheličová
MEDMIH, s. r. o
Tel.č.: (+421) 54 736 44 47, (+421) 54 488 82 28
Prac. doba: Pondelok – Piatok
Praktická ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Jozef Hrinko
NZZ ESKULAP, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 736 47 30, (+421) 54 488 82 34
Prac. doba: Pondelok – Piatok
Stomatologická ambulancia
MUDr. Branislava Líšková
Tel.č.: (+421) 54 732 20 32
Prac. doba: Pondelok – Stvrtok,
Piatok – ZS Krač únovce
Stomatologická ambulancia
MUDr. Jozef Prazňák
Tel.č.: (+421) 54 732 28 87
Prac. doba: Pondelok – Piatok

S-Dental s. r. o.

EuPra s. r. o.

Stomatologická ambulancia
MUDr. Michal Mikula
NZZ ESKULAP, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 732 21 67, (+421) 54 488 82 13
Prac. doba: Pondelok – Piatok
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Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Bača
MV-PANAKEIA, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 732 28 60, (+421) 54 488 82 35
Prac. doba: Pondelok, Streda a Stvrtok
Interná ambulancia
MUDr. Stanislav Bujňák
Prac. doba: Utorok, Piatok
Diabetologická ambulancia
MUDr. Ľudmila Ligusová
Tel.č.: (+421) 54 488 82 16
Prac. doba: Stvrtok
ORL (krčná) ambulancia
MUDr. Nadežda Želizňáková
Tel.č.: (+421) 54 488 82 16
Prac. doba: Streda
Očná ambulancia
MUDr. Ondrej Pribula
Prac. doba: Utorok, Piatok
Neurologická ambulancia
MUDr. Mária Čunderlíková
Tel.č.: (+421) 54 488 82 44
Prac. doba: Stvrtok
Logopedická ambulancia
Mgr. Ivan Čabiňák
Tel. č. 0907 945 032
Prac. doba: Pondelok, Streda

ZRAV-CENTRUM – SLB, s. r. o

Lek-TOP s. r. o.

ZENMED s. r. o.

MEGA LENS, s. r. o.

NeuroAmbulancia s. r. o.

Logopetko s. r. o.
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Protetika – ortop. pomôcky
Protetika, a. s.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 17
Prac. doba: Pondelok, Piatok
Zubné laboratórium
Marta Katuščáková, Marta Vavreková
Tel.č.: (+421) 54 488 82 12
Prac. doba: Pondelok - Piatok
Očná optika
Ing. Ondrej Pribula
Prac. doba: Utorok, Piatok

MEGALENS s. r. o.

Kardiologická ambulancia
MUDr. Peter Fulop
Prac. doba: Pondelok

Interna SK, s. r. o.

Urologická ambulancia
MUDr. Richard Bartl
Prac. doba: Stvrtok, Piatok

UROLMED, s. r. o.

Ortopedická ambulancia
MUDr. Peter Kňazovický
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 26, (+421) 915 223 921
Prac. doba: Pondelok
Neurologická ambulancia
MUDr. Katarína Kuchtová
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 26, (+421) 915 223 921
Prac. doba: Utorok

44

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Neurologická ambulancia
MUDr. Martin Papirek
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 26 , (+421) 915 223 921
Prac. doba: Piatok
Chirurgická ambulancia
MUDr. Ján Fotta
Prac. doba: Pondelok
MUDr. Pavel Frankovský
Prac. doba: Streda

Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.

MUDr. Vladimír Petraš
Prac. doba: Piatok
Tel.č.: (+421) 54 488 82 30, 0907 554 987
Očná ambulancia
MUDr. Pavel Uličný
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 30 , 0907 554 987
Prac. doba: Streda
Pneumologická (pľúcna) ambulancia
MUDr. Helena Leščišínová
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 915 223 921
Prac. doba: Streda
Fiziatricko-rehabilitačná ambulancia
MUDr. Marcela Simová
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 38 , 0915 112 478
Prac. doba: Piatok
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Biochemicko-hematologické laboratórium
Mgr. Daniela Macáková
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 25, 0908 349 453
RTG pracovisko
Jarmila Haleková
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 25, 0908 349 453
Infúzne stredisko
Mgr. Jana Pacáková
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 488 82 30 , 0907 554 987
Rehabilitačné pracovisko
Mgr. Miriama Kočišová
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Slávka Vasičková
Vladislav Roguľa
Bc. Ivana Lukáčová
Tel.č.: (+421) 54 488 82 38, 0915 112 478
Zdravotnícke potreby
Jana Martoníková
TUAL, s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 736 40 41
Email: alma8@centrum.sk
V budove leká rne Damila – Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o.
Praktická ambulancia pre dospelých
MUDr. Ján Vlček
MUDr. Miron Bzik
Tel.č.: 0908 488 905
Prac. doba: Pondelok – Piatok
Praktická ambulancia pre dospelých
MUDr. Milan Maťaš
MUDr. Miron Bzik
Tel.č.: (+421) 54 778 12 87, 0908 488 904
Prac. doba: Pondelok – Piatok
46

SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

Gynekologická ambulancia
MUDr. Ladislav Ľuník
MUDr. Zuzana Stošeková
MUDr. Štefánia Doričová
Tel.č.: 0915 223 934
Prac. doba: Pondelok – Piatok
Interná ambulancia
MUDr. Marián Slivka
Prac. doba: Utorok
MUDr. Jarmila Gmitterová
Prac. doba: Stvrtok
Tel.č.: 0918 368 330
USG pracovisko
MUDr. Ľubomír Guľa
Tel.č.: 0908 349 453
Prac. doba: Stvrtok
Stomatologická ambulancia
MUDr. Jana Hutňanová
Tel.č.: (+421) 907 901 744
Prac. doba: Pondelok – Piatok

KORAL DENT s. r. o.

Kožná ambulancia
MUDr. Tatiana Paňková
DERMPAN s. r. o.
Tel.č.: (+421) 54 732 27 93
Prac. doba: Pondelok, Streda, Stvrtok
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Vtip
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