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V jednom z prı́behov rozprávok 
Brata Františka sa spieva pesnička s 
chytľavým refrénom a  veľmi 
hodnotnou vetou: Všetko, čo robıš́, 
musıš́ – nemusıš́, rob to s láskou.  
Veta, ktorá nám veľa napovie. Veta, 
ktorá hovorı́, ako správne prežiť 
každý jeden deň. Veta, ktorá sa nám 
tak ťažko žije a realizuje, pretože 
vždy je nejaké ale...

Vzťahová koučka Janette S� imková 
tvrdı,́ že sú z nás ľudia so širokým 
záberom a s plytkou hlb� kou. Ja si to 
nemyslıḿ . Aj keď sa často staviame 
do tejto pozıćie. Súčasný svet nám 
s ťa ž u j e  p o z ı́ c i u  by ť  p rav ý m 
opakom. Sú však momenty, kedy si 
uvedomıḿe, že sa to dá. Preto nič 
nie je stratené. Pekným prıḱladom 
je teraz v Giraltovciach a okolı ́
aktı́vna skupina ľudı́ neúnavne 
hlasujúcich a zbierajúcich hlasy pre 
súťaž Z� ihadielko, aby sme mohli 

zı́skať pre našich najmenšı́ch 
detské ihrisko. Dúfajme, že sa to   
podarı.́... 

Začal sa pre nás druhý mesiac v 
tomto roku. Zaujı́mavosťou je, že 
tento rok má február 29 dnı.́   Takže 
máme o jeden deň naviac, aby sme 
zažili niečo prıj́emné, možno urobili 
aj ťažké rozhodnutie, či prekonali 
nezdolateľné. Máme možnosť byť o 
jeden deň lepšıḿi ľuďmi, ako sme 
boli v predošlom roku.  

Prajem vám, milı ́čitatelia, aby ste si 
často opakovali v úvode spomıńanú 
vetu. A potom sa z nás stanú ľudia s 
plytkým záberom a širokou hlb� kou. 
A ak je to vo vašich možnostiach, 
hlasujte KAZ� DY�  DEN�  za detské 
ihrisko Z� ihadielko pre malých Giral-
tovčanov. Februárové dni plné lásky 
vám praje                                           

Michaela	Marcinová	

Milí	čitatelia!		
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ných zdrojov mesta najmenej 
vo výške 5% z celkových 
o p r á v n e n ý c h  v ý d a v k o v 
projektu a  zabezpečenie 
prı́padných neoprávnených 
výdavkov projektu. Názov 
projektu: Ľahšie a modernej-

šie vo výchovno-vzdelávacom proce-
se.  

D� alšı́m bodom bolo prerokovanie 
záverečnej štúdie OC ZARA v zmysle 
uznesenia MsZ č. 315 z 12. 3. 2018. 
Mestu bola predložená dokumentácia 
k prevodu majetku mesta na výstavbu 
prevádzkovej budovy na obchodné 
služby. Bolo uložené dopracovať 
ponukovú štúdiu o riešenie spôsobu 
parkovania a zásobovania prevádzok. 
V súčasnosti je v lokalite 36 parkova-
cıćh miest, 10 miest je pred COOP 
Jednota a v novej budove je plánova-
ných 31 parkovacıćh miest a za budo-
vou MsU�  ďalšıćh 10, takže podmienka 
riešenia parkovania by mala byť 
splnená. Materiál bol prerokovaný v 
komisii výstaby a o jeho riešenı ́infor-
moval jej predseda Bc. Jaroslav Križá-
nek.  Riešili pôdorysy, vizualizácie a 
členovia komisie mali požiadavky na 
vyriešenie spevnených plôch a parko-
vých úprav v spodnej aj vrchnej časti 
riešenia strechy, lebo to nadväzuje na 
plánovaný lesopark. D� alej riešili vizu-
alizáciu s ostatnými budovami a 
jednoduché bilancie návrhu.

 Zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, v poradı́ už 9., sa 
konalo 20. januára 2020 za 
účasti nadpolovičnej väčšiny 
poslancov. Program nebol 
bohatý čo do počtu bodov na 
rokovanie .  Bol  doplnený 
jedným bodom programu a to Návr-
hom na udelenie čestného občian-
stva, ceny mesta a Ceny primátora 
mesta Giraltovce.

Primátor mesta Mgr. Ján Rubis 
predložil na rokovanı ́ďalšı ́materiál a 
to Návrh na schválenie žiadosti o 
poskytnutie dotácie vo výške 20 000 
eur pre Spojenú školu, Dukelská 
26/30, v rámci výzvy Ministerstva 
vnútra SR, U� radu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity na 
podporu sociálnych a kultúrnych 
potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situáciı ́rómskej komu-
nity v roku 2020. V rámci zverejnenia 
výzvy SR sa chce spojená škola uchá-
dzať o dotáciu v maximálnej výške 20 
000 eur na podporu vzdelávania a 
výchovy. Finančné prostriedky budú 
použité na zlepšenie a skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v 
priestoroch tried 1. stupňa a priesto-
roch S�KD kúpou lavıć a stoličiek, inte-
raktıv́nych tabúľ, edukačných pomô-
cok a pod. Poslanci schválili žiadosť o 
dotáciu, zabezpečenie povinného 
spolufinancovania projektu z vlast-

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Interpelácie poslancov boli zamerané 
na aktuálne problémy mesta. Ing. 
Mária Digoňová kritizovala zimnú 
údržbu, vývoz TKO, skutočnosť, že na 
ú d r ž b u  c h ý b a j ú  m a t e r i á l y.  K 
dnešnému dňu občania už majú tieto 
materiály v jednotlivých domácnos-
tiach. Ing. Dušan Verčimak žiadal, aby 
boli na sıd́liská dovezené kontajnery. 
To by sa malo uskutočniť do konca 
januára.

Riešil sa tiež problém nového cintorı-́
na, interpeláciu tlmočil Mgr. Martin 
Varga, MBA. Problematika sa má 
prerokovať v jednotlivých komisiách. 
S poslancom Jaroslavom Križánekom 
tiež navštıv́ili ZUS� . Konštatovali, že 
škola má dobre pripravený plán akti-
vıt́, ako aj rekonštrukciu pre zlepšenie 
priestorov.

Na poslednom zasadnutı ́ bola spomı-́
naná parkovacia politika mesta. Mali 
sa zmapovať parkovacie miesta, to sa 
bude riešiť postupne, od posledného 
zastupiteľstva prešlo málo času na 
serióznu prı́pravu. Poslanec Marek 
Cap sa zaujıḿal, kedy sa bude pokra-

K projektu vystúpil Marek Zajac, 
manažér spoločnosti, ktorý predsta-
vil navrhovaný projekt dodal, že 
zastavaná plocha má 1 190 m2 a 
zastavaná plocha strechy 1 550 m2. 
Vzniknú 3 nadzemné podlažia, 
podzemné sa neplánujú. U� žitková 
plocha je 3 927 m2, z toho rozloha 
parkovacej plochy 920 m2. D� alej 
vzniknú 2 priestory pre služby v 
celkovej výmere 488 m2 a plocha pre 
apartmánové byty  265 m2. Plán ráta 
aj s fitness a wellness centrom a 
veľkou luxusnou spoločenskou 
miestnosťou s kapacitou 200 – 300 
ľudı.́ Poslanec Mgr. Martin Varga, MBA 
podporil tento projekt a pýtal sa na 
investıćie, ktoré by mali byť cca 2,5 
mil. eur.

V rámci diskusie o udelenı ́ čestného 
občianstva vyjadril poslanec Ing. 
Dušan Verčimak s daným návrhom 
súhlas, ale odporučil dať úlohu 
kultúrnej komisii, aby pripravila mate-
riál k 605. výročiu vzniku mesta a 
oceňovanie by sa mohlo s týmito osla-
vami spojiť.
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čovať s parkoviskom pri Spojenej 
škole na Budovateľskej ulici.

V bode Rôzne vystúpil riaditeľ ZUS�  
Mgr. Peter Zajac, ktorý predložil 
poslancom návrh rozpočtu na rok 
2020. Plán rozvoja a výstavby školy, v 
ktorom je prioritou kompletná rekon-
štrukcia tanečného odboru a malej 
koncertnej sály. Hovoril o počte 
žiakov a o ich úspechoch, o mestských 
dotaciách. O tomto prebehla diskusia 

s výsledkom, že primátor mesta tieto 
náležitosti prekonzultuje s vedúcou 
finančného oddelenia a výstup bude 
predložený na nasledujúcom zasad-
nutı ́MsZ.

Bližšie informácie o priebehu zasad-
nutia nájdete na webovej stránke 
mesta. 

Spracovala:	Alena	Kmecová,	

foto	M.	Osifová,	Facebook

75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 75 ROKOV SLOBODY 
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J E DÔ L EŽ I T ÉJ E DÔ L EŽ I T É

P RI P O MÍ NAŤ S I MI NULO S Ť 

J E DÔ L EŽ I T É

Január je pre Giraltovce mimoriadne významný 
mesiac. Pripomıń ame si ich oslobodenie. 75 
rokov, ktoré uplynuli od tejto významnej 
udalosti v dejinách nášho mesta, sme si piet-
nym aktom položenia vencov pripomenuli v 
piatok 17. januára. Podujatie zorganizovalo 
Mesto Giraltovce v spolupráci s členmi Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovnıḱov. 

Slávnostný ceremoniál sa začal v zasadačke 
mestského úradu privı́tanı́m hostı́ . Túto 
významnú udalosť si nenechal ujsť priamy 
účastnıḱ bojov v 2. svetovej vojne Ján S� tefanıḱ, 
ktorý sa aj napriek vysokému veku tešı ́
dobrému zdraviu. Za mier pre nás všetkých 
bojoval ako dvadsaťročný. Svojou návštevou 
nás poctil aj poslane PSK Ján Vook, z družob-
ného mesta Ustrzyki Dolne s nami túto udalosť 
zdieľal zástupca primátora Michal Wnuk, prišli 
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aj poslanci  MSZ, členovia DHZ, riadi-
telia a ž iaci  jednotlivých škôl , 
dokonca aj tı ́najmenšı,́ naši obyvate-
lia z MS� . Po prı́hovore primátora 
mesta, v ktorom pripomenul ničivosť 
druhej svetovej vojny, sa prıt́omným 
prihovoril aj PaedDr. Jozef Rodák, 
predseda oblastného výboru SZPB vo 
Svidnıḱu. „V mene Oblastného výboru 
SZPB vo Svidnıḱu vás pozdravujem so 
75. výročıḿ oslobodenia vášho mesta 
C�ervenou armádou. Zvlášť pozdravu-
jem Jána S� tefánika, priameho účast-
nı́ka protifašistického odboja. Pri 
tejto prıĺežitosti chcem spomenúť aj 
nežijúcich prı́slušnı́kov odboja z 
tohto regiónu Jána Maťaša z Giralto-
viec, generála Jána Bačkovského, 
Petra Babeja zo S� tefurova a ďalšıćh. 
Spomeňme si na všetkých padlých 
neznámych bojovnıḱov, ktorı ́pred 75 
rokmi prinášali k nám slobodu. Je to 
naša morálna povinnosť a preto neza-
búdajme,“ dodal pán Rodák, pravi-
delný návštevnı́k takýchto akciı́ v 
našom meste. 

Po prı́hovoroch nasledovala sláv-
nostná akadémia, ktorej ZUS�  v Giral-
tovciach dodala svojı́m hudobným 
repertoárom tú správnu nostalgickú 
atmosféru. Z� iaci výtvarného odboru 
tejto školy usporiadali výstavu prác, 
ktoré si mohli účastnıći prezrieť vo 
vestibule MsU� . C� iernobiele kresby 
zachytávali bojovnıḱov na frontoch a 
žiarivé maľby zas prinášali pohľad na 
súčasný mierový život v meste. Po 
vystúpenı ́žiakov ZUS�  už pódium obsa-
dil Hencovský oddiel Gvardija pod 
vedenıḿ Miroslava Gešpera a to diva-
delnou scénkou z činnosti partizán-
skej skupiny C�apajev pôsobiacej v 
našom regióne. Gvardejci inscenovali 
vypálenie obcı ́ Hermanovce, Petrov-
ce, aj tragický osud Tokajıḱa. Týmito 
ukážkami sme sa na chvıľ́u preniesli o 
75 rokov späť, keď atmosféra ožila 
názornými ukážkami boja medzi 
nemeckou armádou a slovenskými 
partizánmi. C� lenovia tohto oddielu 
zabezpečili aj čestnú stráž pri samot-
nom akte položenia vencov, ktorý 
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a samotný akt položenia vencov. 

D� akujeme všetkým, ktorı ́sa tejto sláv-
nosti zúčastnili a svojou prıt́omnos-
ťou vzdali česť padlým za našu 
slobodu. 

nasledoval po kultúrnom programe v 
pešej zóne. Pred sochou Matka s 
dieťaťom, venovanou obetiam druhej 
svetovej vojny, nasledovali hymny 
Slovenskej republiky a Ruskej federá-
cie, čestná salva, sprievod účastnıḱov 

Text:	Mgr.	Mária	Osifová,	foto:	V.	Michalčík
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V  p o n d e l o k  1 3 .  j a n u á ra  2 0 2 0  
navštıv́il naše mesto podpredseda 
vlády SR pre investıćie a informatizá-
ciu Richard Raši so zamestnancami 
svojho úradu. Cieľom ich návštevy 
bola kontrola plnenia uznesenı ́vlády 
SR z výjazdových zasadnutı ́v našom 
regióne v okresoch Svidnıḱ a Barde-
jov. Osobne si pozreli prevádzky 
našich podnikateľských firiem. 

Ako prvú navštı́vil vicepremiér 
spoločnosť Komas, s. r. o., ktorá sa 
zaoberá výrobou a predajom obuvi, 
koženej galantérie,  výrobkov z 
prı́rodných a umelých materiálov, 
kože a textilu a  zamestnáva 63 
pracovnı́kov. Potom podpredseda 
vlády navštı́vil renomovanú firmu 
Rikostav Container, s. r. o.,  zaobera-
júcu sa výrobou, predajom a prenáj-

PODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁSPODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁSPODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁSPODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁSPODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁSPODPREDSEDA VLÁDY NA NÁVŠTEVE U NÁS
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mom obytných, kancelárskych, sani-
tárnych a skladových kontajnerov a 
výrobou montovaných domov. 

Popoludnı ́bolo na programe stretnu-
tie so starostami obcı ́nášho regiónu. 
Spoločne diskutovali o problematike 
chýbajúcich diaľnic, problémoch 
malých obcı́ , o chúlostivej téme 
migrácia, ale aj o problémoch v zdra-

votnı́ctve a školstve. Pri osobnom 
stretnutı́ v kancelárii primátora 
nášho mesta pán Raši ocenil Jána 
Rubisa plaketou Symbol štátnosti za 
spoluprácu pri rozvoji štátnosti a regi-
ónu pod Duklou. 

Text	a	foto:	Mária	Osifová,	

archív	MV	SR

Ples je pomerne často označovaný za 
top udalosť spoločenskej sezóny. V 
našom meste túto sezónu odštartoval 
3. reprezentačný ples Hotela Alfa, 
ktorý ponúkol vo svojich  nádherných 
priestoroch večer plný zábavy, výbor-
ného jedla, bohatej tomboly a tanca 
pod taktovkou ľudovej hudby Primáš 

a DJ Tommi T. Pre hostı ́mali pripra-
vený aj ohňostroj, ktorý vynikol aj 
napriek hustej hmle. 

Posledný januárový vı́kend patril 
plesu organizovaným Mestom Giral-
tovce. Takmer 70 párov strávilo neza-
budnuteľný večer v sále Domu 
kultúry a tá sa  vďaka svetelným kuli-

PLESOVÁ SEZÓNA V PLNOM PRÚDE
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sám a výzdobe zmenila na reprezen-
tačné priestory hodné takejto udalos-
ti. Jedným zo zabávajúcich sa  bol Jaro-

slav Micenko a tu sú jeho postrehy z 
plesu: „Zabava graduje, graduje... A 
nebolo to inak ani v sobotu 25. janu-
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POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE

ára na piatom fašiangovom mest-
skom plese. Už hudobno-svetelné 
intro navodilo zimomriavky, ktoré 
nás okamžite utvrdili v tom, že sme si 
vybrali správne – ples, ktorý široko-
ďaleko nemá obdoby. Po prıj́emných 
tónoch hudobného tria (I. Michalko-
vá, V. Futej a T. Vaško) ples otvoril krát-
kym prı́hovorom prednosta mesta 
Ing. Pavol Tchurı́k. Okrem tradične 
ohromujúcej svetelnej a zvukovej 
show, ktorá nás sprevádzala celým 
večerom, sme dostali aj poriadnu 
dávku zábavy od hudobnej skupiny 
Lexel neutı́chajúcej až do skorého 
rána. Polnočným prekvapenıḿ bolo 
vystúpenie Michal David Revival, pri 
ktorom si všetci zaspomıńali na staré 
dobré hity ako Kolu, pijeme kolu, Bláz-
nivá noc, Pár přátel a iné. Samozrej-
me, nechýbali bohatá tombola a 
skvelé jedlo, ktoré pripravila reštau-
rácia PANORA� MA. Chceme vyzdvih-

núť najmä dvoch sponzorov, ktorı ́
robia giraltovský ples tak výnimoč-
ným: GRAND SOUND – Jozef Balik a 
ROKO – Róbert Koreň vytvorili z 
obyčajnej sály hotové svetelné 
divadlo!“ 

Plesy a bály sú oslavou bohatstva, 
krásy a hojnosti. No so zaujıḿavou 
myšlienkou prišli organizátori plesu v 
susednej obci Brezov, ktorı́ sa pre 
tento rok rozhodli pripraviť ples v 
retro štýle. Retro znamená niečo 
minulé, niečo, čo bolo moderné pred 
dlhšıḿ časom, aj niekoľko desiatok 
rokov. U� česom vládli pixie, bob a miká-
do, u mužov bokombrady a čo sa týka 
oblečenia, na plese budú pravdepo-
dobne mini, najviac tak midi šaty a u 
pánov zvonové nohavice. Tak či onak, 
ples sa hneď vypredal, čo znamená, že 
retro zaujalo. 

Text:	Mária	Osifová,	foto:	Facebook	
Hotel	Alfa,	Ladislav	Lukáč

Vážení	 podnikatelia	 nášho	
mesta,	milí	priatelia,

dovoľujeme si vám touto cestou 
ešte raz poďakovať za vašu pomoc 
a podporu pri organizovanı́ 5. 
Mestského fašiangového plesu v 
Giraltovciach, ktorý sa konal 
25.1.2020 v Dome kultúry v Giral-
tovciach. Mestský ples splnil svoj 
účel a spoločne sa nám podarilo 

prežiť prıj́emný večer plný zábavy 
a tanca.

Ďakujeme,	prajeme	vám	veľa	úspe-
chov	 v	 osobnom	 živote	 i	 v	 podni-
kan í 	 a 	 teš íme 	 sa 	 na 	 ďa l š iu	
spoluprácu	s	vami.



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

12

Sponzori	plesu:

Mesto Giraltovce,

PhDr. Ján Vook, poslanec PSK,

Ján Hirčko, poslanec PSK,

RIKOSTAV, s.r.o. – Martin Jadlovský, Giraltovce,

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba n.o. Bardejov,

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. – Mgr. Zuzana Gajdošıḱová,

Jozef Zajac – voda, kúrenie, vzduchotechnika, sanita,

Autoumývarka RENAZ Giraltovce,

Mgr. Slávka Vojčeková, zástupkyňa primátora mesta Giraltovce,

Jaroslav Križanek, poslanec MsZ Giraltovce,

GASMONTA, s.r.o. – Jozef Plančár, Vranov nad Topľou,

ORMIX, s.r.o., pekáreň, Andrej Oravec, Giraltovce,

LUDUS, s.r.o., Ing. Ladislav Lukáč a Ing. Andrej Seman, Giraltovce,

Vladislav Juha – Vinotéka, Giraltovce

Ján Foltin – BISTRO BUS, Giraltovce

Hotel ALFA, Giraltovce,

Lekáreň Lipa – Mgr. Dagmar Pastorková, Giraltovce,

Reštaurácia PIZZA CHLISTA – Ján Hudaček, Giraltovce,

Baliarne obchodu Poprad – Ľuba Olejarová,

LECHMANN, s.r.o., JUDr. Pavel Lechman, Ing. Daniel Lechman, pálenica, 
Francovce,

Domov sociálnych služieb, Giraltovce,

Darina Mitaľová - Kadernıćtvo Hamex, Giraltovce,

Rudolf Ľunik – Elektro, Giraltovce,

Unipress – Ing. Pavol Puchalik, Giraltovce,

MUMAX Fashion & Style - obchod s oblečenıḿ, Giraltovce,

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu Skrzyńskim

Technické zabezpečenie, ozvučenie, osvetlenie firma GRAND SOUND & 
ROKO

 
Ing.	Pavol	Tchurík,	prednosta	MsÚ	Giraltovce

https://www.osp.com.pl/podkarpackie/ropczycko-sedziszowski/Wielopole-Skrzynskie/OSP-Wielopole-Skrzynskie
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okresné kolo opäť v našej 
Základnej škole v Giraltovciach

2. miesto - Karolıńa Kaliňáková 
 (ZS�  Karpatská Svidnıḱ)
3. miesto - Jakub Pastyrčák
 (Spojená škola Svidnıḱ)
III.	kategória:	
1. miesto - Lucia Onofrejová
  (Súkromná ZS�  Giraltovce)
2. miesto - Janka Pacáková 
 (ZS�  Cernina)
3. miesto - Anetta Sadivová 
 (ZS�  Komenského Svidnıḱ)   

Blahoželáme!

Vıť́azi sa stretnú v krajskom kole v 
Prešove. Túžbou každého recitátora 
je dostať sa do celoslovenského kola 
do S�ale, preto im na tejto ceste držıḿe 
palce.

PaedDr.	Janka	Čubirková,	MBA

Neodmysliteľnou súčasťou sloven-
skej ľudovej tvorby sú povesti. Tie 
ožili v našej škole v stredu 28. januára 
2020, keď sa konalo okresné kolo 
súťaže v umeleckom prednese 
slovenskej povesti S�aliansky Maťko 
Jozefa Cıǵera Hronského. Svoje recitá-
torské a rétorické umenie prezento-
valo 21 žiakov v troch vekových kate-
góriách. Tu sú výsledky:
I.	kategória:  
1. miesto - Darina Klémová
 (Súkromná ZS�  Giraltovce)
2. miesto - Ela Vašková 
 (ZS�  v Giraltovciach)
3. miesto - Nina Hanıḱová 
 (Spojená škola Svidnıḱ)
II.	kategória:	 
1. miesto - Ema Sokolová 
 (ZS�  v Kračúnovciach)

Súťažiace	za	základnu	školu	Súťažiace	za	základnu	školu	
-	zľava	Ema	Mária	Michliková,	Ela	Vašková	a	Linda	Vašková	-	zľava	Ema	Mária	Michliková,	Ela	Vašková	a	Linda	Vašková	

Súťažiace	za	základnu	školu	
-	zľava	Ema	Mária	Michliková,	Ela	Vašková	a	Linda	Vašková	



SPRAVODAJCA MESTA GIRALTOVCE

14

Miláno vs. Lazio.

Taliansko bolo plné zážitkov. Mali 
sme určené povinnosti, ktoré sme 
museli splniť. Pri tom nám pomáhali 
naši kolegovia. Keďže to boli Taliani, 
nemali sme na výber nič iné ako 
rozhovory v anglickom jazyku. Veľmi 
nám pomohlo aj rozdelenie do 
malých skupı́n. Zlepšila sa naša 
angličtina, ale aj odborné znalosti a 
pracovná  komunikácia. 

Pre väčšiu objektıv́nosť som popro-
sila niektorých  účastnı́kov našej 

V obdobı́ 20. 10. - 11. 11. 2019 
študenti 3. A a 2. A triedy odboru 
škola  podnikania  absolvovali 
odbornú stáž v Taliansku. Počas troch 
týždňov zıśkali nielen odborné zruč-
nosti, ale aj životné skúsenosti. 

Mali sme úžasnú šancu spoznať Milá-
no. Stretli sme sa s rozličnými kultú-
rami. Pre každého sa niečo našlo.  
Kým si dievčatá užı́vali svoj čas 
“exkurziou“ po obchodoch, chlapci 
fandili na slávnom štadióne San Siro 
počas zápasov Inter vs. Parma a AC 

Študenti SSOŠ Giraltovce Študenti SSOŠ Giraltovce 
na odbornej stáži v Taliansku na odbornej stáži v Taliansku 

Študenti SSOŠ Giraltovce 
na odbornej stáži v Taliansku 

Študenti SSOŠ Giraltovce Študenti SSOŠ Giraltovce 
na odbornej stáži v Taliansku na odbornej stáži v Taliansku 

Študenti SSOŠ Giraltovce 
na odbornej stáži v Taliansku 
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odbornej stáže, aby „hodili na papier“ 
svoje pocity a zážitky. Tu je zopár z 
názorov.

„Pracovala som vo firme The English 
Project. Učila som malé deti, študen-
tov a staršıćh ľudı ́anglický jazyk. Bola 
to pre mňa dobrá prıĺežitosť zlepšiť si 
angličtinu a spoznať nových ľudı́. 
Bývala som v bungalove so štyrmi 
dievčatami. Podarilo sa mi vidieť 
kúsok z Milána. Videla som slávny 
Milánsky dóm. Katedrála je krásna a 
majestátna. Navštıv́ili sme aj múzeum 
Leonarda da Vinci. V Miláne sa mi 
veľmi páčilo, spoznala som nových 
ľudı ́a mala šancu vidieť ich kultúru. A 
čo je najdôležitejšie, dokázala som sa 
postarať sama o seba," spomıńa Simo-

na, žiačka 2. A .

„V našej firme - je to veľká logistická 
spoločnosť - sme boli dvaja. V práci 
sme sa vždy dozvedeli niečo nové a 
zaujıḿavé. Počas 3 týždňov som sa 
zlepšoval v angličtine, čo bolo okrem 
iného aj cieľom tejto praxe. Zahra-
ničnú prax odporúčam každému, kto 
má záujem spoznať niečo nové a 
zı́ skať nové  skúsenosti ,"  tvrdı ́ 
Olexander, žiak 3. A .

Vďaka projektu Erasmus+ a SSOS�  
Giraltovce sme zı́skali jedinečnú 
možnosť vidieť krásny kus Talianska 
a obohatiť svoje pracovné i jazykové 
schopnosti.

Alina	Zhyha,	3.	A
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UNIKÁTNE MOŽNOSTI VZDELÁVANIA UNIKÁTNE MOŽNOSTI VZDELÁVANIA 
ŽIAKOV SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽIAKOV SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

UNIKÁTNE MOŽNOSTI VZDELÁVANIA 
ŽIAKOV SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

kej časti Francúzska v Normandii a v 
aprıĺi tu na Slovensku. 

 Projektová práca pripravuje žiakov 
na život v 21. storočı,́ pretože okrem 
rozvoja jazykových zručnostı́ im 
prináša aj možnosti pre rozvoj tıḿo-
vej spolupráce, kritického myslenia, 
kreativity či prezentačných a IKT zruč-
nostı́. Toto všetko sú kompetencie 

Hovorı ́ sa, že je lepšie raz vidieť a 
zažiť ako stokrát počuť. A týmto 
heslom sa snažıḿe riadiť aj v našej 
škole. V súčasnosti u nás prebieha 
projekt Erasmus+ s názvom Edu 
paths, prostrednıćtvom ktorého žiaci 
spoznávajú rozličné kúty Európy, ale 
aj nášho krásneho Slovenska. Vďaka 
projektu sme už navštıv́ili krajiny ako 
Litva, Poľsko, S�panielsko či Island a 
mnoho nádherných 
miest na Slovensku. 
Možnosť absolvo-
vať vzdelávacie akti-
vity umožňuj úce 
žiakom autenticky 
sa učiť o zaujı́ma-
v ýc h  m iest a c h  a 
povolaniach  pred-
p o k l a d á  a k t ı́v n u 
účasť na projekte. A 
tak v  s ú časnosti 
v e ľ k á  s k u p i n k a 
ž i a k o v  d r u h é h o 
stupňa už usilovne 
pracuje na kreatıv́-
nych úlohách, ktoré 
dostali od svojich 
učiteľov. Každý z 
nich si totiž praje, 
aby bol práve on 
vybraný na ďalšie 
vzdelávacie mobili-
ty, ktoré sa budú 
k o n a ť  v  m á j i  v 
nádhernej historic-
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Projekt však nie je určený len pre tých 
najlepšıćh, ponúka rozličné  možnosti 
všetkým deťom našej školy, ktoré 
prejavia snahu a záujem a práca na 
sebazdokonaľovanı́ sa tak pre nich 
stane motiváciou i výzvou.  Pravi-
delne totiž organizujeme pre  žiakov 
literárno-historické, či biologicko-
geografické exkurzie, ktoré predsta-
vujú veľmi pútavý a trvalo zapamäta-
teľný spôsob učenia. A toto je našıḿ 
hlavným cieľom – trvalé vedomosti a 
zručnosti využiteľné v praktickom 
živote a radosť z učenia sa nového.   

Mgr.	Andrea	Kytiková

vytvárajúce pre naše deti predpo-
klady na to, aby boli raz v živote 
úspešnejšie.  Veľký záujem o tieto 
aktivity, ktoré často prebiehajú v 
mimovyučovacom čase, svedčı ́o tom, 
že mnoho detı ́ vidı ́ v takejto forme 
vzdelávania zmysel, čomu sa veľmi 
tešıḿe. Veď kto by nechcel namiesto 
hodiny dejepisu kráčať po ruinách 
hradov vo Versail les,  alebo sa 
namiesto hodiny biológie ocitnúť v 
prı́rodovednom múzeu Perlan v 
Reykjavı́ku, prı́padne zlepšovať si 
angličtinu pri večeri s novými pria-
teľmi zo zahraničia niekde vo Valen-
cii?   

V tomto roku oslávi 
tento skromný a 
sympatický mladı́k 
osemnástku a už v 
t a k o m  m l a d o m 
veku vie, ako chutı ́
p r o f e s i o n á l n y 
futbalový chlebıḱ v 
z a h ra n i č ı́ .  Pa t r ı ́
m e d z i  n a jvä č š i e 
talenty, aké kedy 
mládežnı́cka futba-
lová liaheň nášho 
MFK Slovan vypro-
dukovala. 

Už v žiackom veku si ho všimli futba-
lovı ́skauti a jeho aktuálnym pôsobis-

kom je jeden z top 
k lubov rakúskej 
Bundesligy – LASK 
Linz, kde hráva za 
staršı́ dorast. Jeho 
n á v š t e v u  p o č a s 
vianočných sviat-
kov sme využili na 
tento rozhovor deň 
pred Silvestrom.

Gregor,	 ako	 dlho	
obliekaš	dres	LASK	
Linz	 a	 ako	 sa	 ti	 v	
Rakúsku	páči?

Pôsobıḿ v Linzi od 
roku 2017 a páči sa mi tam od začiat-
ku. Spoluhráči aj tréner ma prijali 

NAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍNAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍNAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍ
Gregor	Janovič:	Idem	za	svojím	cieľom

NAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍNAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍNAŠI RODÁCI V ZAHRANIČÍ
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dobre, nemčina mi ide a darı ́ sa mi 
tam aj v škole.

Začiatky	v	cudzine	však	museli	byť	
pre	štrnásťročného	chalana	ťažké.	

Nemal som žiadne veľké problémy, 
novı ́kamaráti ma prijali medzi seba 
takmer ihneď a dobre som si s nimi 
rozumel. Novı́ spoluhráči mi vždy 
pomáhali a to si nesmierne vážim.

Ako	 vlastne	 vyzerá	 deň	 v	 živote	
mladého	 profesionálneho	 futba-
listu	v	zahraničí?

Trénujeme šesťkrát do týždňa, z toho 
v utorok dvojfázovo, keď dopoludnia 
makáme v posilňovni. Inak sme 
denne štyri až päť hodıń v škole a 
potom ideme trénovať do klubového 

strediska. Jedine štvrtok popoludnı ́
máme voľno, tak sa so spoluhráčmi 
vyberieme do mesta. Tam sa už 
celkom dobre orientujem a trochu 
poznám aj okolie Linzu. Je tu fakt 
pekne.

V	rankingu	FIFA	je	Rakúsko	momen-
tálne	na	26.	priečke,	Slovensko	o	6	
čísel	 nižšie.	 Aký	 vidíš	 ty	 rozdiel	
medzi	 úrovňou	 futbalu	 u	 nás	 a										
v	Rakúsku?

Myslıḿ  si, že hlavný rozdiel je v práci s 
mládežou. V tomto je rakúsky futbal 
na vyššej úrovni a máme stále čo 
dobiehať. Podobne je Rakúsko ďaleko 
pred nami v oblasti  futbalovej 
infraštruktúry. Na reprezentačnej 
úrovni A tı́mov dospelých už ale 
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žiadne veľké rozdiely nevidıḿ.

Ešte	v	drese	nášho	Slovana	sme	ťa	
poznali	 v	 žiackom	 období	 ako	
vychýreného	strelca.	Ako	sa	ti	zatiaľ	
darí	 v	 prebiehajúcej	 sezóne?	 Je	
ťažké	sa	tam	strelecky	presadiť?

V mladšom doraste to šlo viac než 
dobre. Ale musıḿ sa priznať, že táto 
moja tretia sezóna je zatiaľ najťažšia. 
S prechodom do staršieho dorastu je 
tu veľká konkurencia, ale v jeseni som 
párkrát nastúpil v základnej zostave. 
V kádri je veľa hráčov z Chorvátska, 
Turecka a aj afrických krajıń a presa-
diť sa je naozaj náročné. 

LASK	 patrí	 medzi	 špičku	 rakúskej	
Bundesligy	a	podľa	jeho	výsledkov	v	
tohtoročnej	Európskej	lige	UEFA	to	
vyzerá,	že	majú	aj	vysoké	ambície	a	
berú	futbal	naozaj	vážne.	Chcel	by	si	
v	 klube	ostať	natrvalo,	alebo	 je	 to	
len	rozbehová	dráha	v	tvojej	ďalšej	
futbalovej	kariére?	

LASK je veľmi dobrý klub a konečne 
sa mu začıńa dariť aj výsledkovo. Aj 
napriek tomu by som rád skúsil 
Nemecko a tam naplno rozbehol 
svoju kariéru.

Prezradíš	 svoje	 futbalové	 vzory	 a	
ambície?

Môj najvä č š ı́  vzor je Brazı́ l čan 
Neymar. Už ako malý som sledoval 
jeho videá, snažil sa napodobniť jeho 
kľučky a triky. Páči sa mi jeho štýl hry 
a dúfam, že jedného dňa budem hrať 
tiež ako on. Mojou ambıćiou je živiť sa 
v budúcnosti futbalom na profesio-
nálnej úrovni.

Ako	 často	 navštevuješ	 svojich	
najbližších	 príbuzných	 v	 Giraltov-
ciach?	

V Giraltovciach som dvakrát do roka - 
počas letnej a zimnej prestávky. 
Minulý rok sa mi podarilo prı́sť 
domov aj počas veľkonočných sviat-
kov.

Chodíš	 ešte	 občas	 vypomáhať	
svojim	 giraltovským	 rovesníkom	 v	
drese	Slovana?

A� no, práve počas posledných veľko-
nočných sviatkov som si po čase opäť 
zahral za giraltovský Slovan. Bolo to 
proti mladšıḿ dorastencom Košickej 
Novej Vsi. V zápase sa mi darilo, 
zaznamenal som hetrik a prihral na 
dva góly. Náš tı́m porazil súpera 
hladko 5:0. 

Čo	by	si	na	záver	odkázal	mladým	
žiačikom	 alebo	 dorastencom,	 aby	
výkonnostne	rástli	a	napredovali?

Hlavne aby tvrdo makali, pracovali na 
sebe a jednoducho neprestávali. 
Treba sa naučiť prekonávať prekážky 
a rôzne komplikácie. Treba veriť 
svojim snom a jednoznačne ı́sť za 
svojı́m cieľom. Nevzdávať sa a 
vytrvať.

Gregor, ďakujeme za rozhovor a 
želáme ti, aby ti to tam v Rakúsku 
dobre sypalo, aby sa ti vyhýbali zrane-
nia, aby si robil sebe, svojmu prıb́u-
zenstvu a aj nám Giraltovčanom 
radosť. Drž sa.

Text:	Vladislav	Kristiňák

Foto:	LASK	Linz
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F a š i a n-
g o v é 
obdobie 
z n á m e 
v e ľ k o u 
veselos-
ť o u , 
n a d m e r-
n ý m  j e d e-
n ı́ m ,  p i t ı́ m , 
maskami a zábavami 
bolo prechodným obdobıḿ 
medzi zimou a jarou. Trvalo od 
Troch kráľov až do polnoci pred 
Popolcovou stredou. Zvyčajne sa 
končilo na deň svätého Gregora, ale 
presne určený termıń nemalo. Jeden 
rok bolo dlhšie, iný rok kratšie. 
Všetko záviselo od toho, kedy bola 
Veľká noc, ktorá tiež nemala presne 
určený termı́n. S� tyridsať dnı́ pred 
Veľkou nocou sa fašiangové obdobie 
končilo troma dňami, ktoré ľudia 
volali Malý fašiang. Trval od nedele 
do utorka do polnoci a boli to 
posledné dni, keď sa všetci mohli 
najesť do prasknutia, dopriať si 
mäsa, slaniny aj klobás, zabávať sa, 
tancovať. Nasledujúci deň už bola 
Popolcová streda, niekde nazývaná 
aj S�karedá streda a vtedy sa začal 
dlhý pôst pred Veľkou nocou. 

P ô v o d 
fašiangov 
siaha do 
pradáv-
n y c h , 
p r e d-

k re s ťa n-
ských čias. 

V t e d y  n a š i 
dávni predkovia 

uctievali  rôznych 
tajomných bohov. Obetovali 

im živé zvieratá, najmä hydinu a 
dobytok, ale tiež medovinu, med a 
vajıč́ka, bujaro sa zabávali, hodovali, 
jedli mäso, pili, tancovali. Keď prešli 
storočia, naši kresťanskı ́ predkovia 
už cez fašiangy neprinášali žiadne 
živé obety. Zato si dopriali prıĺiš veľa 
zábavy, tancov, mäsa, koláčov a nápo-
jov a to sa cirkvi nepáčilo. Ľudia sa 
však nechceli  zmeniť,  veď na 
fašiangy sa kedysi tešili starı́ aj 
mladı,́ muži, ženy, mládež. Všetci sa 
mohli zabávať, tancovať až do vyčer-
pania, spievať. 

S fašiangami súviseli masky, karne-
valové sprievody a oslavy. Masky 
mali zábavný aj magický charakter. 
Keď ľudia mali na tvárach masky, 
nikto ich nepoznal a tak sa mohli 
zabávať, vystrájať, vyspevovať, robiť 
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hluk a hurhaj. Vtedy sa aj chudobnı ́
mohli správať ako páni a nikto ich 
nepotrestal. V maskách a prestrojenı ́
hlasito oslavovali, tancovali, zúčast-
ňovali sa na hrách, stvárali pestvá. 
Niektoré masky im spolu s obradmi 
zase mali  zabezpečiť zdravie, 
budúcu úrodu a ochranu pred 
pohromami. 

Pretože fašiangové obdobie bolo 
spojené s jedenı́m mäsa, klobás, 
jaternı́c, sladkých dobrôt, tešili sa 
naň všetci. Aj deťom sa ušlo do 
sýtosti koláčov, najmä prázdnych 
alebo lekvárom plnených šišiek, aj 
mäska. 

Dospelı́ vyjedali pečené aj údené 
mäso, huspeninu, pili medovinu a 
vıńo. Fašiangy tak boli nielen obdo-
bıḿ zábav, ale aj svadieb. Keď do 
konca ostávalo už len niekoľko dnı,́ 

hovorilo sa: Fašiangy sa krátia, už sa 
nenavrátia a dievčatá plačú, že sa 
nevyskáču. A tak to skutočne aj bolo. 
Keď sa fašiangy skončili, stı́chli 
hudba, spev, tance aj svadby. Nastal 
pôst a ľudia na dedinách aj v mestách 
prestali jesť mäso, slaninu, klobásy... 
Gazdiné nepoužı́vali pri varenı́ a 
pečenı ́masť. Veď sa aj zvyklo hovo-
riť: Na fašiangy výskaj, v pôste 
brucho stı́skaj. Po fašiangu pôst 
býva. 

O fašiangoch tiež platilo zopár 
pranostı́k, naprı́klad: Aký je prvý 
fašiangový deň, také budú prvé jari-
ny. Aké fašiangy, taká Veľká noc. 
Suché fašiangy, dobrý rok.

Z	knihy	Zdravia,	šťastia	vinšujeme	
(Naše	ľudové	tradície	a	sviatky)

Spracovala	Miroslava	Paľová
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aj my ho aj my ho 

CHCEME!!! CHCEME!!! 

aj my ho 

CHCEME!!! 
V	 týchto	dňoch	prebieha	hlasova-
nie	 za	 detské	 ihrisko	 v	 súťaži	
známeho	 obchodného	 reťazca.	 	 V	
termíne	 od	 13.	 do	 29.	 februára	
dostalo	 šancu	 vyhrať	 pekné	
miestečko	 pre	 giraltovské	 deti	 aj	
naše	mesto.	Mladší	i	starší,	občania	
z	mesta	a	okolia...	Všetci,	ktorí	 sú	
aktívni	na	sociálnych	sieťach	alebo	
i	 vaši	 známi,	 ktorých	 ste	 do	 toho	
zapojili...	My	všetci	spoločne	hlasu-
jeme,	aby	sme	získali	vytúžený	cieľ	
–	ihrisko	pre	deti.	

V rokoch 2016 až 2019 postavila 
spoločnosť štyridsať ihrıś k známych 
ako Z� ihadielka spolu za takmer 3 500 
000 eur. V tomto roku ide o piaty - a 
zároveň posledný - ročnı́k, účasť 
preto ponúkli aj tým mestám, mesteč-
kám, mestským častiam a obciam, 
ktoré obchodnú sieť nemajú. Medzi 
93 „bojujúcimi“ mestami (zo 179, 
ktoré prejavili záujem), za ktoré sa 
hlasuje, sú i Giraltovce. Tak ako 
avizuje mesto v rozhlase, aj my máme 
poslednú možnosť zapojiť sa do tohto 
projektu s cieľom zı́skať jedinečné 
miestečko na hranie pre najmenšıćh 
obyvateľov. „Moderných a bezpeč-
ných detských ihrıś k v slovenských 
mestách nie je dosť. Detskı ́ lekári i 

psychológovia upozorňujú, aké je 
dôležité, aby deti odmala trávili voľný 
čas aktıv́ne. Preto sme sa rozhodli 
pomôcť pri budovanı ́ najmodernej-
šı́ch ihrı́sk, ktoré deťom ponúknu 
aktı́vny pohyb zábavnou formou,“ 
uvádza webová stránka reťazca.  

„PRILETÍ“	ROZPRÁVKOVÁ	
VČIELKA	AJ	DO															
GIRALTOVIEC?	

Ihriská Z� ihadielka sú realizované s 
motıv́om rozprávkovej včielky Maje, 
ktorá spája viaceré generácie. Sú 
určené pre deti vo veku od 2 do 12 
rokov. Herné prvky sú obsiahnuté v 
rámci ihriska s rozmermi 20 x 16 m. 
Dopadovú plochu tvorı ́ mäkká liata 
guma, zóna ponúka veľa zábavy na 
pružinových hojdačkách, kolotoči či v 
domčeku. Jej dominantou je športová 
zostava na lezenie, malá dvojveža. 
Súčasťou ihriska sú aj veľké piesko-
visko, lavičky či stojan na bicykle. Kto 
by nestál o takéto miesto zábavy pre 
svoje deti? Skúsme tento rozprávkový 
svet spoločne premeniť na skutoč-
nosť. Tak hor sa do toho, milı ́Giraltov-
čania, zostáva nám pár dnı.́ S� anca je tu 
stále, preto hlasujme...
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p o d n i e t i ť  k 
č a s t e j š i e m u 
h l a s o v a n i u . 
Súťaž prebieha 
p ro s t re d n ı́ c-
tvom známej 
sociálnej siete 
F a c e b o o k , 
podmienky sú: 
Z d i e ľ a n i e 
plagátu z ofici-
álnej stránky 
Mesta Giraltov-
ce, hlasovanie a 
účasť v bublin-
kovej  hre na 
stránke súťaže 
Z� ihadielko za 
G i r a l t o v c e 
(potrebné  je 

pritom nazbierať minimálne sedem 
hlasov a sedem bodov za hru). A do 
tretice je v kritériách mestskej súťaže 
uvedená ďalšia dôležitá podmienka. 
Do soboty 1. februára 2020 je nutné 
urobiť a zverejniť screen obrazovky v 
komentári pod plagát na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta, kde 
budú viditeľne splnené podmienky 
(tzn. minimálne sedem hlasov, sedem 
bodov za bublinkovú hru a hlasovanie 
za Giraltovce). A ak doma nemáte 
internet či neviete, ako na to a chceli 
by ste pomôcť, poraďte sa s inými, 
pretože len spoločnými si lami 
môžeme zı́skať vytúžené ihrisko. 
„Hlasovať, zdieľať a vyhrať môžu aj 
inı́, nielen Giraltovčania, tak nevá-
hajte a oslovte aj ostatných... Neza-

POMÔŽTE	VYHRAŤ	MESTU	
AJ	SEBE

Jedno z desiatich ihrıś k, ktoré v tomto 
roku tento obchodný reťazec na 
Slovensku postavı,́ môže byť aj u nás. 
Hlasov je stále málo aj napriek 
neúnavnej snahe mnohých aktıv́nych 
mladšıćh i staršıćh občanov. Aj keby 
ste aktıv́ni neboli, iste sa vás pýtajú: 
„Už ste hlasovali? Ako často hlasuje-
te? Vyzývate svojich známych? Hráte 
bublinkovú hru?“ Tých, ktorým sa 
hlasovať nechce alebo ešte ani nehla-
sovali, možno motivuje nová výzva 
mestského úradu. Aby vás mesto 
podnietilo k účasti a hre, rozbehlo 
zaujı́mavú súťaž, ktorá prebieha 
týždenne a Giraltovčanov, hlavne tých 
aktı́vnych na internete, to môže 
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Dávnejšie sme sa na stránkach Spra-
vodajcu venovali rôznym neuveriteľ-
ným – niekedy až choromyseľným – 
výplodom „vysokokompetentných“ 
zákonodarcov, prı́padne znudených 
štátnych úradnıḱov.

Dnes sa ale vraciame k podnikateľ-
skému sektoru, ktorý tiež neradno 
podceňovať. Nádherné „skvosty“ 
ľudského ducha možno nájsť hlavne v 
návodoch na použıv́anie, resp. na štıt́-
koch alebo etiketách priamo na 
výrobku. 

Ponúkneme vám niekoľko vzoriek, 
pri ktorých pravdepodobne zapochy-
bujete o vlastnom IQ. Tieto ukážky 
majú pôvod takmer výlučne v USA. 
Tam sa totiž snaha „vysúdiť čo najviac 
prachov“ stala celonárodným špor-
tom, niekde až životným štýlom.

Nuž...	užite	si	to.

Niektorı́ výrobcovia spotrebného	
tovaru sa snažia myslieť ozaj na všet-
ko. 

Naprıḱlad jeden z výrobcov kolobe-
žiek rozhodne nepreceňuje inteli-
genciu svojich zákaznıḱov. V návode 

na použıv́anie upozorňuje:

Varovanie:	Tento	výrobok	sa	pri	použí-
vaní	pohybuje.

A úplne rovnako to zrejme vidı ́
výrobca sušičov	na	vlasy:

Výrobok	nepoužívajte	v	spánku.

Právne oddelenie spoločnosti vyrá-
bajúcej porcelánový riad má zrejme 
iné zlé skúsenosti a stavia na ochranu 
pred úrazmi. Na obale sady šálok	na	
kávu sa dočıt́ate:

Vyhnite	 sa	 vyliatiu	 obsahu	 šálky	 do	
rozkroku.

Ak si kupujete háčiky	na	ryby, musıt́e 
si  rozhodne dôsledne prečı́ tať 
pokyny na obale. Pri istej značke sa 
dozviete, že:

Výrobok	môže	byť	škodlivý	po	požití.	

Ani chemický	 priemysel	 nestojı ́
bokom. 

Istý výrobca paprikových	(slzných)	
sprejov na dóze pre istotu uvádza:

Pozor!	Dráždi	očnú	sliznicu!

F i r m a  d o d áva j ú c a  otravu 	 na	
hlodavce	- zrejme v snahe nedostať 
sa do nepriazne ochrancov zvierat - 

foto v hodnote 50 eur; 4. - Spravo-
dajca na celý rok zadarmo a 5. - nákup 
v predajni Ludus v hodnote 30 eur. 
Viac informáciı ́nájdete na facebooko-
vej stránke Mesta Giraltovce. A ak by 
nevedeli, ako na to, môžete sa obrátiť 
priamo na MsU� , pracovnıći vám infor-
mácie iste ochotne poskytnú.

Martina	Cigľarová

budnite hlasovať každý deň a hrať 
bublinkovú hru. Po skončenı́ celej 
súťaže Z� ihadielko vyžrebujeme 
výhercu exkluzıv́nej ceny!“ vyzýva 
mesto na Facebooku. Z� rebovanie sa 
uskutočnı ́ práve 1. februára o 21.00 
hod. Hrá sa o skvelé ceny: 1.  - mobilný 
telefón Xiaomi Redmi Note 7; 2. - výlet 
do Bachledovej doliny; 3. - rodinné 

Dumb	Warnings
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na obale svojho produktu upozorňu-
je: 

Varovanie:	 Bolo	 zistené,	 že	 výrobok	
spôsobuje	 rakovinu	 u	 laboratórnych	
myší!

Výrobca miznúceho	 atramentu sa 
obáva skôr právnych následkov. 
Prıb́alový leták výrobku okrem iného 
upozorňuje:

Výrobok	 by	 nemal	 byť	 používaný	 na	

podpisovanie	šekov	alebo	akýchkoľvek	
právnych	dokumentov.

Zaujı́mavý pracovný úraz môžete 
utrpieť, ak vám tesne pred obedom 
dôjde v kopı́rke toner a vy v tej 
rýchlosti prehliadnete varovanie na 
obale nového:

Toner	v	žiadnom	prípade	nejedzte!	

(Funny	Warnings,	Daniel	Lednický)	 

ten sa už nikdy nezlepšil. A všetko sa 
zvrhlo na vzájomné hašterenie, obvi-
ňovanie a nadávky. Nikto nechcel 
študovať v prospech niekoho iného. A 
nakoniec všetci – ako inak – prepadli.

Profesor skonštatoval, že rovnostár-
ske rozdelenie fungovať nemôže. 
Odmena za prácu sıće môže byť skve-
lá, ľudia môžu mať tú správnu motivá-
ciu, ale ak si vláda celú odmenu 
prisvojı,́ nikto sa nebude usilovať a 
nebude mať snahu uspieť. Nakoniec 
výsledok experimentu zhrnul v 
piatich bodoch:

1. Nemôžete legislatı́vne zmeniť 
chudobných ľudı ́na prosperujúcich a 
prosperujúcich legislatıv́ne odstaviť 
od prıj́mov.

2. Na to, čo dostane jeden človek bez 
toho, aby si na to zarobil, musı ́zarobiť 
iný človek, ale bez toho, aby za túto 
prácu dostal odmenu.

3. Vláda nemôže dať niekomu čokoľ-
vek bez toho, aby si to predtým 
nevzala od niekoho iného.

4. Bohatstvo sa nedá rozmnožiť tým, 
že ho prerozdelıt́ e.

Kde bolo, tam bolo, na jednej americ-
kej univerzite pôsobil profesor 
ekonómie, ktorý dlho-predlho nene-
chal nikoho prepadnúť. Až však raz 
prišiel divný rok a on nechal prepad-
núť celý ročnı́k. S� tudenti trvali na 
tom, že Obamov socialistický model 
funguje, že nikto by nemal byť 
chudobný ani bohatý a všetci by mali 
byť zhruba na rovnakej úrovni.

Profesor povedal: „Ok, urobı́me 
previerku Obamovho modelu v praxi. 
Známky z jednotlivých testov sprie-
merujeme a tak všetci dostanú 
rovnakú známku ako priemer ročnı-́
ka. Takže nikto neprepadne, ale ani 
nikto nedostane A.“

Po prvom teste boli známky v prie-
mere a všetci mali B. Kto sa pripravo-
val poctivo, bol trochu sklamaný, ale 
tı,́ čo študovali málo, boli spokojnı.́

Pri ďalšom teste študenti, ktorı ́pred-
tým študovali málo, študovali ešte 
menej a tı,́ čo sa pripravovali seriózne, 
si povedali, že priemer im stačı ́a tiež 
poľavili. Priemerný výsledok testu bol 
C. A spokojný nebol nikto.

Tretı ́test sa zaskvel priemerom D. A 

Déjà	vu	2
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Na	webe	túto	story	pre	vás	našiel		Daniel	Lednický

5. Ak si polovica ľudı ́
myslı,́  že pracovať nemu-
sı,́ pretože tá druhá polo-
vica sa o nich postará a 
ak druhá polovica zistı,́ 
že pracovať nie je výhod-
né, pretože niekto iný 
zadarmo dostane to, čo 
oni vytvorili – tak to je 
začiatok konca každého   
národa.  

Pri jarnom reze ovocných drevı́n 
odstránime aj prezimujúce štádiá 
škodcov, napr. zimné hniezda húse-
nıć, zdurené púčiky napadnuté rozto-
čom, ale aj zaschnuté plody ovocia. 
Skôr pučiace dreviny (broskyne, egre-
še, rıb́ezle) ošetrıḿe proti prezimujú-
cim škodcom krátko po vypučanı́. 
Pred jarným postrekom bojujeme 
najmä proti štıt́ničkám.

- Najneskôr v čase pučania ošetrıḿe 
broskyne proti kučeravosti listov. 
Teplota pri postreku by sa mala pohy-
bovať nad 7 °C. 

- Na začiatku a konci kvitnutia 
ošetrı́me marhule proti monı́liovej 
spále. 

- V miestnostiach s pravidelným 
v ýs k y to m  f ú z avk y  c e s n a kove j 
ošetrıḿe cesnak vysadený v jeseni a 
to už po prvom oteplenı ́nad 10 °C. 

Na začiatku mesiaca sejeme zeler. 
Pretože dlho klı́či, môžeme výsevy 
prekryť mikroténovým vreckom, aby 
nevyschli. Na konci mesiaca už vysie-

vame odrody papriky. Dobré klıč́enie 
zaistıḿe dostatkom tepla (25 – 30 °C). 
Do teplého pareniska vysievame 
ranné hlúboviny a šaláty. 

Teraz je správny čas na presádzanie. 
Izbové rastliny sa dostávajú do 
nového vegetačného obdobia. Použı-́
vame o 1 - 2 cm väčšı ́ kvetináč ako 
pôvodný. Na dno dáme drenážnu 
vrstvu hrubú 2 – 3 cm ako keramzit, 
drvená tehla a pod. Rastlinu vybe-
rieme z kvetináča, mierne skrátime 
koren e ,  č ia sto č n e  odst rá n im e 
pôvodný substrát a vysadıḿe ju do 
nového, mierne vlhkého substrátu.  

Medzi prvé druhy, ktoré v predjari a 
na jar v záhradke vysievame, patrı ́
mak. Zvyčajne to robıḿe v marci, ale v 
niektorých oblastiach a za teplých zıḿ 
ho môžeme vysievať už vo februári. 
Záhon musı́me mať starostlivo 
pripravený. Mak vysievame riedko do 
vyznačených riadkov do hlb� ky 1 – 1,5 
cm. 

	Ľubomír	Krupa

Aktuality v oblasti ochrany rastlín
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Spoločenská rubrika
Malý	človiečik	sa	narodil,	aby	celej	rodinke	urobil	radosť.	V	januári	takúto	
radosť	priniesli:	Natália Lukáčová, Rebeka Davidová, Samuel Kačmár a Soňa 
Kaliňaková. 

V	živote	človeka	nastanú	aj	smutné	chvíle, keď nás navždy opustı ́milovaná 
osoba.  Mária Krupová (1938) odišla od svojich najbližšıćh  27.01.2020. 

Svoje	životné	jubileá	v	mesiaci	február	oslávia:	85	rokov	Anna Dreveňa-
ková a Margita Juhasová. 75	rokov Mária Farská.	70	rokov Anna Bakalárová a 
Mária Juhasová. 65	rokov	Mária Balajová, Jozef Dreveňak, Anna Halušková, 
Milan Hlavinka, Anna Kurejová, Magdaléna Pribulováa a Monika S�vačová. 							
60	rokov Mgr. Ľubica C�orbová, Miroslav Dzuriš, Dušan Kurej, Jozef Regeci a  
Ing. S� tefan Schwarcz. 55	 rokov Mgr. Gabriela C�ajková, Emı́lia C� igašová,       
MVDr. Katarıńa Gamčıḱová, Lenka Chrzanová, Tatiana Jakubčová a Ing. Martin 
S� trus. 50	rokov	Peter Mager.

Na	 spoločnú	 cestu	 životom	 sa	 rozhodli	 ísť	 snúbenci	 Eduard Horvát a 
Jadranka C� ikalová.

Redakcia

Demografický	prehľad	počtu	obyvateľov		 2018	 2019

Počet	narodených	detí	 	 	 	 			 41    38

Počet	úmrtí	 	 	 	 	 			 33    44

Počet	obyvateľov	prihlásených	na	trvalý	pobyt	 			 40    43

Počet	obyvateľov	odhlásených	z	trvalého	pobytu	 		  91    59

valo 4 013 obyvateľov, z toho 2 009 
mužov a 2 004 žien.

V roku 2019 sa narodilo 38 detı,́ z 
toho 20 chlapcov a 18 dievčat. Prvý sa 
v roku 2019 narodil Jasim Jaja a 
posledný Peter S� tapinský. Do Giralto-
viec sa v minulom roku prisťahovalo 
44 ľudı ́ a odsťahovalo sa z nich 59 
ľudı́ . V roku 2019 bola zároveň   
najvyššia úmrtnosť za posledných 
desať rokov, opustilo nás navždy 44 
občanov. Počet uzatvorených manžel-

So záverom kalendárneho roka je 
obyčajne spojené vyhodnotenie prác, 
naplnených cieľov, ľudia zvyknú reka-
pitulovať a hodnotia, čo sa v danom 
roku v ich živote udialo. 

Drahı ́čitatelia, tak ako každoročne, aj 
tento rok referát evidencie obyvateľ-
stva MsU�  k vám prichádza s vyhodno-
tenıḿ a prináša vám aktuálne čıśelné 
údaje o živote v meste za uplynulý 
rok.

Mesto Giraltovce k 31. 12. 2019 evido-
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pred desiatimi rokmi, k 31. 12. 2009, 
bol 34,10 roka.  

Najstaršou obyvateľkou nášho mesta 
je pani Zuzana Kucháriková, ktorá sa 
dožila v roku 2019 prekrásnych 103 
rokov. 

Najstaršı́m obyvateľom v našom 
meste je pán Ján S� tefánik, ktorý sa 
dožil úžasných 94 rokov. Týmto 
želáme našim najstaršıḿ spoluobča-
nom pevné zdravie, veľa radostı,́ lásky 

stiev bol 43 (v porovnanı ́ s rokom 
2018 o 2 manželstvá menej. Najprefe-
rovanejšı́m mesiacom na uzavretie 
manželstva bol prekvapujúco novem-
ber, keď si svoje áno povedalo až 8 
párov. V poradı ́druhý najobľúbenejšı ́
bol máj, na spoločnú cestu sa vydalo 7 
párov.  

Priemerný vek obyvateľstva oproti 
roku 2018 opäť mierne stúpol, k 31. 
12. 2019 je to 38,06 roka. Pre porov-
nanie uvádzame, že priemerný vek 

Život	prináša	i	smutné	chvíle.	K	tým	najsmutnejším	v	živote	človeka	patrí	
rozlúčka	s	najbližšími.	Aj	v	roku	2019	sme	sa	navždy	rozlúčili	so	spoluob-
čanmi,	ktorých	krutá	smrť	vytrhla	z	radov	žijúcich.	

																	Meno																									Rok	narodenia																	Dátum	úmrtia

Mária Nováková 1948  18. 01. 2019

Helena S�váčová 1941  20. 01. 2019

Anna Jurčová 1928  24. 01. 2019

Alžbeta Kaľavská 1928 27. 01. 2019

Ján Mašlej 1923 29. 01. 2019

Tomáš Mitaľ 1946 12. 02. 2019

Pavol Mašlej 1951 17. 02. 2019

Marta Varganinová 1944 22. 02. 2019

Juraj Kaňuch 1955 24. 02. 2019

Martin Pavúk 1970 26. 02. 2019

Mária Kovalčıḱová 1931 01. 03. 2019

Adriana Packová 1974 12. 03. 2019

Helena Tomková 1934 16. 03. 2019

Jozef Sarganek 1962 20. 03. 2019

Helena Jurečková 1941 25. 03. 2019

Rudolf Kelemen 1980 17. 04. 2019

Laura Katriňaková 1999 22. 04. 2019

Dezider Juhas 1947 04. 05. 2019

Dušan Jurečko 1951 09. 05. 2019

Květa Kurejová 1951 26. 05. 2019
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Margita Kurejová 1935 02. 06. 2019

Miroslav Kurečaj 1961 02. 07. 2019

Anna Kristiňaková 1945 14. 07. 2019

Ladislav Juhas 1951 21. 07. 2019

Vlastimil Billý 1967 22. 07. 2019

Ján Hliboký 1947 06. 08. 2019

Ján Bakalár 1947 25. 08. 2019

Matúš Dzurisko 1989 27. 08. 2019

Peter Legiň 1959 05. 09. 2019

Zuzana Kandráčová 1930 12. 09. 2019

Alžbeta Packová 1919 22. 09. 2019

Jozef Tkáč 1950 22. 09. 2019

Ernest Pešta 1953 11. 10. 2019

Mária Rybárová 1953 17. 10. 2019

Helena C�erveňaková 1949 26. 10. 2019

Pavol Jacko 1959 27. 10. 2019 

Terézia Jacková 1959 28. 10. 2019

Helena Majerová 1946 30. 10. 2019

Mária Germeková 1965 14. 11. 2019

S� tefan S� ivák 1983 21. 11. 2019

Ing. Pavel Paľa 1950 29. 11. 2019

Lenka Vaľanová 1973 05. 12. 2019

Magdaléna Zaputilová 1949 15. 12. 2019

Ján Hliboký 1947 16. 12. 2019

	„Kto	žil	v	srdciach	tých,	ktorých	opustil,	ten	nezomrel.“	J.	V.	Sládek	

Smútiacim	rodinám	vyslovujeme	úprimnú	sústrasť.

 3) Michal

4) Samuel

5) Tomáš

6) Martin

7) Oliver

8) Filip 

9) Matej 

10) Lukáš

Tak ako každoročne, aj tento rok vám 
prinášame zoznam TOP 10 detských 
mien v roku 2019.  

Najfrekventovanej š ie  mená  na 
Slovensku v roku 2019: 

Chlapčenské mená 

1) Jakub 

2) Adam
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Michaely, ktorá doň prenikla. Rebrı-́
ček opustila Hana, v predošlom roku 
10.  

V rebrıč́ku chlapčenských mien sme 
sa v roku 2019 nedočkali žiadnych 
zmien. Podobne ako v dievčenskom 
rebrıč́ku, tak aj v chlapčenskom už od 
roku 2017 kraľuje Jakub. Na druhom 
a treťom mieste oproti roku 2018 
nenastala zmena a hneď po Jakubovi 
pribudlo na svete najviac Adamov a 
Michalov.

Zdroj: https://najmama.aktuality.sk/ 

V roku 2019 sa pri zápise novonaro-
dených detı ́do nášho registra obyva-
teľov zväčša objavovali tradičné 
mená, ale objavilo sa aj niekoľko jedi-
nečných a zaujı́mavých ako Jasim, 
Natán, Justin, Saimon, Liam, Zina 
alebo Ria.

Ing.	Tatiana	Mitaľová

Dievčenské mená

1) Sofia

2) Nina 

3) Ema, Emma

4) Viktória

5) Natália 

6) Eliška 

7) Nela

8) Tamara 

9) Laura 

10) Michaela

Pri dievčenských menách v roku 2019 
nenastala výraznejšia zmena. Prvé 
miesto ostalo od roku 2017 bez 
zmeny a Sofia tak opäť kraľuje. Nina si 
oproti roku 2018 polepšila o jednu 
priečku a znova sa prebojovala na 
druhé miesto. V TOP trojke sa udržala 
Ema. K zmene v rebrıč́ku TOP 10 diev-
čenských mien došlo len v prıṕade 
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ŠPORT

V	 sobotu	 18.	 januára	 vyšiel	 v	
Korzári	 (príloha	 denníka	 SME)	
článok	 z	 kuchyne	 MFK	 Slovan	
Giraltovce.	 Žiaľ,	 z	 technických	
príčin	denník	SME	v	tento	deň	do	
Giraltoviec	 neprišiel	 a	 tak	 si	 ho	
stáli	čitatelia	a	fanúšikovia	z	Giral-
toviec	 nemohli	 prečítať.	 Preto	
článok	 uverejňujeme	 v	 plnom	
znení	vo	februárovom	čísle	Spravo-
dajcu.

GIRALTOVCE. Na začiatku zimnej 
prıṕravy preberajú kormidlo v niek-
torých tıḿoch novı ́tréneri. 

Dve zmeny v III. futbalovej lige 
Východ spája rovnaké meno. Po tom, 
čo Tomáš Suslo skončil v Krompa-
choch, zasadol na lavičku Giraltoviec. 
Pohľad na tabuľku dodáva tejto 
rošáde zaujı́mavé grády, zo 14. 
m u ž s t va  t a b u ľ k y  p r e s e d l a l  k 
pätnástemu.

„V porovnanı ́s Krompachmi je to blıź-
ko, pretože tam bol najväčšı ́problém 
cestovanie. S funkcionármi Giralto-
viec sme sa porozprávali o tom, aké 
videnie majú oni i ja a dohodli sme sa 
na spolupráci do konca sezóny,“ pove-
dal nám rodák zo Zemplıń a bývajúci v 

šarišskej obci Podhorany, len 15 km 
od Giraltoviec. „Určite to zavážilo. Do 
Krompách som v jednom obdobı ́
chodil na tréningy rovno z práce. Bolo 
to náročné, kým do Giraltoviec je to na 
skok,“ priblı́žil Suslo faktor, ktorý 
zohral rolu v jeho rozhodovanı.́

Najlepšı ́scenár? Záchrana pre oboch.

Jarné boje sa vyznačujú poriadnou 
hektikou, preto nás zaujı́malo, ako 
vnı́ma svoj prechod k priamemu 
konkurentovi v boji o záchranu. „Je to 
trochu zvláštne, ale urobıḿe všetko 
preto, aby sme cieľ, ktorý sme si 
stanovili, dosiahli. Palce budem držať 
aj  Krompachom, aby nemuseli 
rozmýšľať nad záchranou do konca 
sezóny,“ prejavil Tomáš Suslo lojalitu 
voči svojmu už bývalému pôsobisku.

Viac nás však zaujıḿalo to súčasné. 
Východisková pozıćia Giraltoviec nie 
je po jeseni vôbec ružová. Na konte 
majú len sedem bodov a rovnaký 
počet ich delı ́ od možnosti posunúť sa 
v tabuľke vyššie. Ako vidı ́ ich nový 
kouč šancu na záchranu? „Stále žije, aj 
keď to bude veľmi náročné. Giraltovce 
boli v podobnej situácii aj pred 
rokom, tiež nemali veľa bodov a nako-

verí v záchranu i pomoc z Košíc
TOMÁŠ SUSLO Nový tréner Giraltoviec 
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nám naozaj pomohli,“ vyslovil nádej 
Tomáš Suslo. 

Zároveň ale priznal: „Keďže trénujú v 
Košiciach, nebudeme môcť nacvičiť 
určité taktické zámery a zohratosť 
nebude taká, aká by mohla byť. Z 
tohto pohľadu je tréningový proces 
narušený. Uvidıḿe ale, ako sa to vyvr-
bı.́“ Isté je, že k obmene hráčov posie-
laných z Košıć dôjde. V klube už totiž 
nepokračujú Mikuláš Tóth, ktorý za 
Giraltovce odohral na jeseň 15 zápa-
sov i mladý S� paniel Mikel Albisu 
majúci na konte plnú minutáž a tri 
strelené góly. 

Giraltovskı́ futbalisti odštartovali 
zimnú prıṕravu v stredu 15. januára. 
Trénujú v domácich podmienkach a 
cez vı́kend budú hrávať prı́pravné 
zápasy. Zatiaľ ich odohrali dva na 
umelej tráve v Prešove. Nad U19 
Tatrana Prešov zvı́ťazili 3:0 a s 
Nižným Hrušovom remizovali 1:1.  
Káder pozostávajúci z kmeňových 
hráčov zostal pokope a do prıṕravy 
naskakujú aj tı ́po zranenı.́

DANIEL	DEDINA

niec sa im podarilo zachrániť sa. Idem 
do toho s mali čkou dušou,  ale 
urobıḿe všetko, aby sa nám to poda-
rilo,“ nehádže flintu do žita mladý 34-
ročný kormidelnıḱ .

Dvojsečná	zbraň	farmy	
S� pecifikom Giraltoviec v aktuálnej 
sezóne je skutočnosť, že sú farmár-
skym tıḿom druholigových Košıć. V 
jesennej časti sa mohli spoľahnúť na 
prıśun zväčša až pätice hráčov z ich 
kádra, avšak tı ́chodili len na zápasy. V 
tréningoch zaberalo domáce torzo, 
ktoré navyše preriedili zranenia. S 
tým, ako to fungovalo, nebol spokojný 
predchádzajúci tréner Ľubomı́r 
Puhák, ktorý sa rozhodol abdikovať 
na svoj post. 

„Osobnú skúsenosť s takýmto mode-
lom nemám. Viem, že predstavitelia 
Giraltoviec komunikovali s Košicami 
a aj z ich strany je záujem, aby sa súťaž 
zachránila. Ja som sa takisto rozprá-
val s košickým asistentom Peťom S� ing-
lárom. Budú nám posielať hráčov, 
verı́m, že kvalitatı́vne takých, aby 

Mesto	Giraltovce,	ako	príslušný	správny	orgán	štátnej	 správy	v	oblasti	
ochrany	ovzdušia,	 upozorňuje	právnické	osoby	a	 fyzické	osoby	opráv-
nené	na	podnikanie,	ktoré	prevádzkujú	malý	zdroj	znečisťovania	ovzdu-
šia,	na	zákonnú	povinnosť	podať	oznámenie	údajov	potrebných	na	výpo-
čet	poplatku	za	znečisťovanie	ovzdušia	za	rok	2019,	a	to	do	15.2.2020.	Za	
každý	malý	 zdroj	 znečisťovania	 ovzdušia	 je	 potrebné	 uviesť	 spotrebu	
palív	 a	 surovín,	 z	 ktorých	 znečisťujúce	 látky	 vznikajú,	 ako	 aj	 ďalšie	
potrebné	informácie.

OZNAMOZNAMOZNAM



V	Giraltovciach	dochádza	od	1.	januára	2020	k	zmene	spoločnosti,	ktorá	
vykonáva	vývoz	komunálneho	odpadu.	Tieto	služby	bude	zabezpečovať	
KOSIT,	 a.	 s.	 Košice.	 Do	 domácností	 budú	 dodané	 nádoby	 na	 triedený	
odpad	s	letákom	o	triedení	a	harmonogramom	odvozu.

OZNAMOZNAMOZNAM




