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Šťastné a radostné Vianoce 

všetkým vám úprimne prajeme, 

aby ste blížiace sa vianočné sviatky 

prežili v láske a v porozumení 

pri sviatočne prestretom stole 

a v kruhu ľudí srdcu najmilších. 
 

Vinšujeme vám šťastie, zdravie, od Boha požehnanie, 

od ľudí priateľstvo a lásku. 

Starý rok v zdraví prežiť a lepšieho sa v novom dožiť, 
 

praje redakcia Spravodajcu 

 
 
 
 

Poslanci  začali bilancovať, definovali neplatičov a ich dlhy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach sa zišlo v pondelok 10. 

novembra na svojom 12. zasadnutí. Rokovanie otvoril a viedol 
primátor mesta Ján Rubis. Bohatý,16 bodový program, mal charakter 
koncoročných bilancií, ale aj príprav na blížiacu sa zimu.  

Čerpanie rozpočtu mesta k 30. septembru t.r. predložila vedúca 
finančného oddelenia MsÚ Iveta Kurčová. Podľa jej informácií  je 
plnenie príjmov celkom na úrovni 73,71 %. Najvyššie čiastky sa 
očakávajú za odpisy z centrálnej kotolne, v sume 926 tisíc korún (30 
738 €), tiež  z príjmov z odpredaja sanitky 250 tisíc korún (8 298,50 
€).   

Vo výdavkovej časti, v položke služby, mesto zaplatilo vysoké 
súdne poplatky za žalobu firmou Zemasfalta za správu mestských 
bytov a za nezaplatené služby nájomníkov bytov bývalému správcovi. 
Tieto však bude mesto vymáhať od nájomníkov bytov - neplatičov. 
Položka-údržba športovísk, tzn. hnojenie trávnikov, neplánovaná 
rekonštrukcia a oprava tribún, atď. je na tento rok rozpočtovaná 
veľmi nízko. Pribudli nové športoviská, preto je potrebné rozpočet 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
2 

v budúcnosti podstatnejšie zvýšiť. Plnenie výdavkov dosiahlo koncom 
3. štvrťroka celkovo 66,55 %.  

Poslanec Dušan Verčimak sa vyjadril, že: „ Plnenie odzrkadľuje to, 
ako sa s rozpočtom počas roka pracuje. Nedostatok práce vidím 
v smere k Mestskému bytovému podniku (bývalý správca mestských 
bytov – pozn. autora), ostali  dlhy na nájomnom a nie sú uhradené 
odpisy centrálnej kotolne. Druhá vec je Mestský podnik služieb, s.r.o. 
Na začiatku roka sa urobí rozpočet na práce v meste, ktoré 
spoločnosť nestíha robiť. Ide nielen o rekonštrukciu chodníkov, ale aj 
o tuhý komunálny odpad.“ 

Zamestnankyne oddelenia financií,  Marta Kmecová a Darina 
Michlíková, predložili na rokovanie správu o výbere dane 
z nehnuteľností a poplatkov za vývoz tuhého komunálneho odpadu 
(TKO) za prvých 9 mesiacov t.r.  

Nedoplatok za vývoz TKO  dosiahol od fyzických osôb od roku 
2002 výšku takmer  838  tisíc korún (27 816 €), za tento rok je 
nevyplatená viac ako tretina z predpokladanej sumy, teda asi  
469 000 korún (15 568 €). Právnické osoby dlhujú mestu skoro 184 
tisíc korún (6 108 €), ale posledná splátka je ku koncu tohto 
mesiaca.  Z predchádzajúcich rokov zostali dlhy takmer 114  tisíc 
korún (3 784 €). 

Nedoplatok dane z nehnuteľnosti je 605 tisíc korún (20 082 €), 
pričom 4. splátka sa očakáva  do 30.novembra t.r. 

Poslanec Dušan Verčimak v súvislosti s nedoplatkami za vývoz 
TKO  navrhoval začať exekučné konanie aj pri nižších nedoplatkoch 
ako 2 tisíc korún (66 €), keď sa neplatič prejavuje ako chronický 
neplatič. 

Správu o výbere nájomného za bytové a nebytové priestory 
predložil Ľubomír Filo vedúci oddelenia správy majetku mesta. 

Nedoplatky za nebytové priestory v objektoch vo vlastníctve 
mesta z roku 2007 sú takmer  103 tisíc korún (3 418 €),  v roku 
2008 sú skoro  59 tisíc korún (1 971,29 €), nedoplatky za roky 2002 
až  2006 dosahujú  333 tisíc korún (11 054 €). Najväčším 
neplatičom je spoločnosť Agroslužby, s r.o., ale sú nemajetní, a tak  
dlh, ktorý vznikol prenájmom kancelárskych priestorov 
v administratívnej budove na Ulici kpt. Nálepku, sa veľmi ťažko dá 
vymôcť. Druhým väčším neplatičom je firma Goby plus,  
pohľadávku si však za jediný majetok firmy prednostne uplatnil 
daňový úrad, a tak mesto má opäť do činenia s nemajetnou firmou. 

Najvyššie nedoplatky nájomného,  zálohových platieb za služby 
a za odpredaj sanitky  v Poliklinike vytvorila svidnícka podnikateľka 
vo výške takmer 300 tisíc korún (9 958 €). Ich vymáhanie sa 
realizuje súdnou cestou. 
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Nedoplatky na nájomnom v bytových priestoroch po bývalom 
správcovi prevzalo mesto vo výške 1 milión 562 tisíc korún (51 849 
€). V tomto roku ich o vyše 11 % znížili. Všetci nájomníci už platia, 
krátkodobé nedoplatky voči mestu sú v tomto roku  asi 60 tisíc 
korún (1 991 €).  

Vedúci oddelenia, Ľ. Filo povedal: „Veľký problém nám robí 
bývalý správca bytov, ktorý nám doposiaľ nepredložil preberací 
protokol, neodovzdal príslušnú účtovnú dokumentáciu o ekonomike 
správy, t. j. o príjmoch, výdavkoch, nedoplatkoch a preplatkoch 
z vyúčtovania.“ 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru z Prešova pripravuje 
kompletnú rekonštrukciu budovy na Bardejovskej ulici 
v Giraltovciach, a preto požiadalo mesto o predaj parcely s výmerou 
asi 400 m². Poslanci v tejto súvislosti odsúhlasili predaj pozemku 
policajtom  na vybudovanie prístupu ku garážam.  

Prednosta MsÚ Ján Čabala predložil investičný zámer na 
rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste Giraltovce 

Navrhované technické riešenie rekonštrukcie v centrálnej kotolni 
predpokladá v prvej etape použitie kondenzačného 
a nízkoteplotného kotla s pretlakovými horákmi, v druhej 
etape aplikáciu alternatívneho zdroja tepla (biomasu alebo tepelné 
čerpadlá). Celková výška investície predstavuje 29 miliónov 500 
tisíc korún (979 220 €). Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
z eurofondov  v objeme 65 % celkových investičných nákladov  
vypracuje a projekt  zrealizuje dodávateľská firma R.A.S. Sveržov. 

Poslanci investičný zámer schválili, realizovať ho bude 
novovytvorená s.r.o. Giratherm. 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj plán zimnej údržby mesta 
Giraltovce na zimnú sezónu 2008/2009. Predložil ho Ján 
Magdoško, konateľ Mestského podniku služieb, s.r.o. Otázky 
poslancov smerovali k údržbe autobusovej stanice a prístupovým 
cestám ku školám. Primátor ich ubezpečil, že zimná údržba 
miestnych komunikácií bude plne zabezpečená.  

Interpelácie poslancov sa týkali najmä zmien vstupov a výstupov 
na parkoviská, ktoré nastali pri rekonštrukcii cesty 1/73, 
prechádzajúcej centrom mesta. 

Na závere rokovania primátor  informoval prítomných o príprave 
predvianočných trhov 21. a 22.  novembra t.r. a o plánoch mesta 
vybudovať: „...veľké ihrisko, rozmerov 70 m x 110 m, s umelou 
trávou v Parku mieru (na pôvodnom škvarovom ihrisku).“  

 
∗∗∗∗∗   Emília Filová    ∗∗∗∗∗ 
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Ján Rubis nám prednedávnom prezradil, že so svojimi 

spolupracovníkmi pripravujú pre Giraltovce vianočné bonusy. 
Hovoriť o nich sa mu vtedy zdalo predčasné. Keďže čas 
vianočný sa blíži, požiadali sme ho, aby odhalil prekvapenia, 
ktoré by sme mali na povzbudenie sviatočnej nálady plným 
priehrštím využiť.  

 
„Mesto tak ako každý rok sústavne dokupuje veci na vianočnú 

výzdobu a pripravuje atrakcie pre občanov.  V tomto predvianočnom 
období chceme postaviť nový vianočný stromček v centre mesta 
s rozpočtovým nákladom okolo 60 tisíc korún. Vianočné ozdoby, 
ktoré sme mali na stromčeku v minulých rokoch, budú presunuté 
k budove Mestského úradu, kde sa sústredí celé predvianočné 
dianie.  

Počas prázdnin, v pondelok 22. a v utorok 23. decembra t.r.,  
pripravujeme pre občanov a návštevníkov mesta živé účinkovanie. 
S bohatým programom na umocnenie vianočnej atmosféry vystúpia   
žiaci giraltovských škôl a školských zariadení. Mesto zabezpečí živý 
Betlehém  a  vystúpenia budú pri ňom. 

Na Silvestra opäť ponúkneme klasický  ohňostroj. Chceme 
požiadať aj niektoré peňažné ústavy, s tým, že Slovensko prechádza 
od 1. januára definitívne na novú menu, a tak banky by  v rámci 
propagácie eura pomohli pri spolufinancovaní Silvestrovského 
večera ´08.“ 

 
Keď sa stretneme na námestí, určite bude chladno, 

nepomôžu nám chlad fyzický a možno aj chlad na duši zahnať 
„teplým sortimentom“  predvianočné stánky, ako je to  zvykom 
aj v iných mestách? 

 
„Počas predposledného novembrového víkendu sme usporiadali 

už 12. ročník Predvianočných trhov. Zhodnotili sme ich, a zdá sa, že  
v porovnaní s inými rokmi dopadli  vcelku úspešne. Ukázala sa 
obojstranná spokojnosť tých, ktorí predávali, aj tých, ktorí kupovali. 
Myslím si, že naše mesto je príliš malé na to, aby sme sa mohli 
porovnávať s Prešovom či Košicami. Lenže ak podnikatelia budú 
mať záujem príležitosť využiť, priestory im dáme a nebudeme sa 
tomuto brániť, ba naopak, pomôžeme, aby sme čo najviac vyšli v 
ústrety občanom aj návštevníkom mesta.“ 
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Vstupujeme do posledného mesiaca v roku. Ktorá udalosť na 
mestskej radnici bude najvýznamnejšia?  

 
„Záverom roka, v pondelok 15. decembra, je plánované 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Nazývame ho  ekonomické, 
pretože sa nesie v znamení príprav rozpočtu mesta  na rok 2009 
a výhľadovo na roky 2010  a 2011.“ 

 
Zvykneme si navzájom v predvianočnom období blahoželať 

všetko najlepšie o čosi srdečnejšie ako v priebehu ostatných 
dní roka. Aké je Vaše blahoprianie pre občanov? 

 
„Pred nami sú skutočne najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Sú to 

sviatky lásky, pokoja, porozumenia, a verím, že v našom meste, 
všetci, ktorí sa zídu pri vianočnom stole si spomenú na výsledky 
celoročného úsilia a práce, tiež na  všetko, predovšetkým, dobré, čo 
sa u nás, v našom meste stalo za posledný rok. Prajem všetkým 
spoluobčanom príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa 
lásky a pohody pri vianočnom stromčeku.“       
   (ef) 

  
 
 
 
 
(ef) - Dvojdňové predvianočné trhy v Giraltovciach splnili 

očakávania predovšetkým návštevníkov, o trochu menej 
predávajúcich trhovníkov. Sortiment rôznorodých druhov tovarov, 
ktorý ponúkali, zrejme neoslovil kupujúcich. Zato však po celý čas 
vládla pravá trhová nálada, nechýbala muzika, spev, víno, klobásy, 
laci pečeň, medovina a medovníčky. 

V minulom týždni, v piatok a v sobotu, usporiadalo Mesto Giraltovce 12. 
ročník Katarínskych predajných predvianočných trhov. Na otvorení vystúpili 
giraltovské mažoretky z Centra voľného času a žiaci tunajšej  Základnej 
umeleckej školy.  Slávnostným príhovorom k prítomným trhy oficiálne 
otvoril primátor mesta Ján Rubis. Privítal aj hostí, poslanca NR SR 
Mikuláša Krajkoviča, prednostu Obvodného úradu vo Svidníku a poslanca 
VÚC Prešov  Milana Cocuľu. Zo  zahraničných hostí sa na otvorení 
zúčastnili zúčastnili: Jurij Antonovič Koľjadinski, ukrajinský veľvyslanec 
v SR, Ivan Hris, primátor ukrajinského mesta Starý Sambor, Krištof 
Kolusior,  starosta Powiatu Besčadského a Henryk Suluja, primátor 
poľského mesta Ustrzyki Dolne. Zástupcovia zahraničných partnerských 
miest pri tejto príležitosti podpísali s Mestom Giraltovce trojdohodu 
o vzájomnej partnerskej spolupráci. O tom však hovoríme na inom mieste. 
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Popoludní zabávala návštevníkov i predávajúcich hudobná skupina 
Free Band zo Svidníka. Mladí a mladší neodolali lákavým rytmom 
a melódiám, a veru si aj pred tribúnou zakrepčili. Pomedzi hostí, sediacich 
pred stánkami s jedlami a nápojmi, naživo hrali a aktuálne náladu hostí 
vylepšovali miestni muzikanti. 

Ulice, Hviezdoslavovu a Fučíkovu, v súvislej šnúre obsadili predávajúci 
s vyše 90 stánkami.  Najbohatšie zastúpené textilné a kožené  tovary, 
odevy  aj kuchynské potreby ukázali  síce lepšiu kvalitu, no zrejme aj 
vyššie ceny, preto predávajúci si ťažkali na slabý predaj a nízke tržby.  
Zákazníci vyhľadávali skôr originálne tovary, napr. remeselné výrobky 
z dreva, výšivky, košíky s priamou  ukážkou ich výroby, čipky, tkané 
domáce pokrovce. Nechýbali, samozrejme, perníky, medovníčky 
a medovina. Obľubu si získali aj stánky s typickým vianočným tovarom. 
Ľudia si odnášali umelé vianočné stromčeky od poľských predajcov, ktorí 
ponúkali aj živé jedličky, smreky a iné druhy ihličnanov v kvetináčoch, no aj 
okrasné stromy a kríky na výsadbu do záhrad, parkov a sadov.   

Zákazníci sa doslova vyšantili okolo stánkov s nápojmi, grilovanými  
jedlami, langošmi, trdelníkmi, „riedkym“ vareným vínom, ba ešte aj  
burčiakom. Nálada návštevníkov kulminovala v piatok okolo 18. hodiny, ale 
aj hodinu pred polnocou Giraltovčania a ich hostia veselo holdovali pri 
stánkoch s nápojmi a jedlom. Nesklamala ani sobota, druhý deň trhov. Už 
sa všetci tešia na najbližšie trhové podujatie v Giraltovciach začiatkom júla 
budúceho roka.                                                       ∗∗∗∗∗  Emília Filová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trhy na otvorení pozdravili prví návštevníci.                                        Foto: AK 
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Aj na mažoretky sa uškľablilo novembrové slnko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trhovkyňa s pultom plným vianočného tovaru.                                  Foto: AK 
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Do Vianoc ostáva len pár týždňov, tak už možno 
premýšľate, čím prekvapíte svojich blízkych, v akom štýle si 
spravíte tohtoročnú výzdobu a čo chutné pripravíte na 
štedrovečerný stôl. 

Inšpirovať ste sa mohli aj na predvianočných trhoch, počas 
ktorých sa každoročne ulice nášho mesta zaplnia stánkami, 
v ktorých predávajúci ponúkajú  tovar rôzneho druhu.  

Už piaty rok sa návštevníci trhov tešili na ponuku žiakov 
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy (ZUŠ) 
v Giraltovciach, ktorí svojimi výrobkami každoročne 
prezentujú svoj talent, zručnosť, nadanie a vkus. Pre žiakov 
sú trhy príležitosťou, kedy sa zo žiakov - umelcov stanú 
obchodníci, ktorí si v praxi preveria záujem o ich prácu 
a zistia, aký dopyt je o jednotlivé výrobky. Tomuto všetkému 
však predchádza polročné tvorivé obdobie. Umelecké dielka, 
ktoré ponúkajú sú o to vzácnejšie, že sú to všetko originály. 
Na tohtoročných trhoch sme mali v ponuke okrem vianočných 
ozdôb a dekorácií aj originálne svietniky, anjelikov, 
náhrdelníky, znamenia zverokruhu a novinkou boli benátske 
masky. Nič nepatrí k vianočnému obdobiu viac ako 
medovníky. Aj tieto voňavé  krehké dobroty dopĺňali sortiment 
výrobkov. Medovníky žiačky nielen upiekli, ale ich aj 
vlastnoručne ozdobili, čo nie je až také jednoduché. 

Talent našich výtvarníkov ste mohli v týchto dňoch 
obdivovať aj na výstave v priestoroch  budovy mestského 
úradu. 

K príjemnej predvianočnej atmosfére prispeli  svojím 
vystúpením žiačky hudobného odboru, ktoré na otvorení trhov 
zaspievali niekoľko ľudových piesni.  

Tohtoročné trhy máme za sebou a hreje nás pocit, že 
v mnohých domácnostiach budú štedrovečerný stôl zdobiť 
práve dielka našich žiakov. 

 
Ďakujeme za vašu priazeň, želáme vám krásne Vianoce 

a o rok dovidenia ! 
 (bd) 

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

9

 
 
 

 
(ef) - Prípravu na 

čerpanie eurofondov 
z programu Cezhraničná 
spolupráca spečatili 
Giraltovce s poľským 
mestom  Istrzyki Dolne 
a ukrajinským mestom 
Starý Sambor podpisom 
Dohody o partnerskej 
spolupráci. Iniciatíva 
vyšla z Giraltoviec, ktoré 
oslovili Ustrzyki Dolne s výzvou na spoluprácu pri 
príprave a realizácií projektu na modernizáciu 
tunajšieho Parku mieru a ustrzyckého Parku pod 
dubmi. V budúcnosti chcú ku spolupráci prizvať aj 
Ukrajincov.  

Spoločné stretnutie zástupcov všetkých troch strán sa 
uskutočnilo v Giraltovciach, v piatok 21. novembra t. r. 
Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach dohodu podpísali primátori miest  Ján 
Rubis za Giraltovce, Henryk Suluja za poľské mesto 
Ustrzyki Dolne a  Ivan Hris za ukrajinské mesto Starý 
Sambor. 

Dohoda v preambule vyslovuje nádej,  
že bezprostredné kontakty občanov a spoločností, tiež 
inštitúcií a spoločenských organizácií budú prispievať k 
spoločenskému a hospodárskemu rozvoju, podporovať 
priateľské kontakty, rozvíjať spoločenské, humanitárne, 
kultúrne a športové kontakty medzi mestami, posilňujúc 
priateľstvo obyvateľov zúčastnených miest.   

Priamo reagujúc na základný cieľ sa v dohode uvádza, 
že partnerské mestá budú vytvárať priaznivé podmienky 
pre realizáciu cezhraničnej spolupráce  prostredníctvom 
výmenných návštev, nachádzaní optimálnych riešení  
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právnych, administratívnych a iných problémov, ktoré 
by mohli poškodzovať efektívnosť cezhraničnej 
spolupráce.  

Podľa dohody  zúčastnení partneri podporia rozvoj 
cezhraničnej spolupráce v oblasti komunálneho 
hospodárstva, kultúry a vzdelania, ochrany zdravia, 
rozvoja kontaktov medzi mládežou, turistiky, športu 
a rekreácie, ochrany životného prostredia, ochrany 
národnostných menšín, pamiatok a objektov spojených 
s históriou a kultúrou. 

V záverečnej časti dohoda obsahuje podmienku, že jej 
prijatie musia schváliť aj príslušné mestské rady. 
Dohoda je uzatvorená na päť rokov, pričom každoročne 
partneri vypracujú vykonávací protokol určujúci 
konkrétne aktivity vzájomnej spolupráce. 

Partneri sa dohodli o najbližšom stretnutí už 10. 
decembra  t.r. na pôde samborského Mestského úradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primátor mesta Starý Sambor Ivan Hvis a primátor Giraltoviec Ján 
Rubis pri podpise dohody.                                                         Foto: AK 
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• Konečne vo štvrtok, 4. decembra t.r., je ohlásená dlho očakávaná 

kolaudácia cesty 1/73 cez  centrum mesta a za Giraltovcami.  
Preberaním nových chodníkov zástupcami nášho mesta a štátnej cesty 
zástupcami štátu, pravdepodobne Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR, konečne odľahne nielen  nám, ale všetkým 
cestujúcim,  prechádzajúcim týmto úsekom frekventovanej 
komunikácie.  

• Ročné ochorie na Slovensku na rakovinu krčka maternice 550 žien, 
zhruba dvesto ich ročne zomrie. Je to druhé najčastejšie ochorenie žien 
do 45 rokov. Ochorenie má štyri fázy, čím skôr sa naň príde, tým väčšia 
šanca je na vyliečenie. Vláda však prijala novelu, podľa ktorej má žena 
chodiť na cytologický odber  každé tri roky. Dovtedy ich platili zo 
zákona zdravotné poisťovne pri každoročnej preventívnej prehliadke. 
Názory lekárov na túto zmenu sa rozchádzajú. K tým, ktorí s ňou 
nesúhlasia, patrí aj náš dlhoročný gynekológ a dodáva, že prevencii, 
v porovnaní so štátmi EÚ, sa prevencii venuje u nás málo. Existuje 
vakcína proti vírusu, ale  zdravotná poisťovňa zo zákona môže uhradiť 
desať percent zo sumy 12 tisíc korún. Aj to len 12-ročným dievčatám. 
Gynekológ potvrdil, že o takýto spôsob prevencie nie je záujem. 
Dôvodom je práve táto vysoká cena. 

• Jeseň, zima a chrípkové obdobie už akosi patria k sebe. Je čas na 
prevencie a očkovanie proti chrípke. Najvhodnejšie je očkovanie 
vykonať v priebehu októbra a novembra, ale aj neskôr, do konca 
chrípkovej sezóny. Ochranný efekt nastupuje po 10-14 dňoch. 
Zaočkovanosť na Slovensku je veľmi nízka v porovnaní s ostatnými 
krajinami EÚ. Kým  u nás dosiahla v sezóne 2007/2008 len 12,7%, 
napr. v Španielsku až 71,1%. Očkovaciu látku predpisuje na lekársky 
predpis lekár, povinnosťou poistenca je zakúpiť si a uhradiť očkovaciu 
látku. Zdravotná poisťovňa predplatí poistencovi časť ceny, tak, ako  to 
vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR o úhrade liekov. 
Tieto a ďalšie podrobné informácie nám poskytla praktická lekárka 
z našej ambulancie. Každý dostane potrebné usmernenie u svojho 
ošetrujúceho lekára. 

• Tento príspevok sa nedopatrením nedostal do novembrového čísla 
Spravodajcu. Keďže očkovanie proti chrípke pokračuje do konca roka 
chrípkovej sezóny, ponúkame informácie aj v decembri. 

• Viackrát sme na stránkach nášho Spravodajcu upozorňovali na 
zdržiavanie sa mladých v areáli MŠ v mimoprevádzkovom čase, hlavne 
cez víkendy s rôznym, aj pochybným využitím neuzavretých priestorov. 
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Nainštalovanie kamerového systému, dúfajme, bude slúžiť na kontrolu, 
zamedzenie vstupu a zdržiavaniu sa nežiaducich osôb aj v areáli MŠ. 

• Prežili sme dušičkové dni a tohto roku nám prialo aj počasie. Pestrej 
zmesi kvetov, teraz, nepoškodil ani mráz. Prinajmenšom zvláštne 
pôsobil príslušník mestskej polície, prechádzajúci pomedzi hroby 
v uniforme. Lenže plnil si iba svoju povinnosť v rámci prevencie 
a ochrany, lebo aj cintorín už patrí k miestam, ktoré treba strážiť. 
Každoročná spomienka v Dome smútku na tých, ktorí nás v tomto roku 
opustili, sa aj tentoraz niesla v dôstojnom duchu s bohatou účasťou 
príbuzných. 

• Príliš teplé počasie na túto ročnú dobu takmer vyprovokovalo jarné kry 
do kvitnutia aj s jahňadami na lieske a sedmokráskami v tráve. Až 
ďalšie dni stopli takýmto omylom a zima sa prihlásila silným mrazivým 
vetrom s nočnými mrazmi a prvým snehom. Uvidíme, či sa splní známa 
pranostika: – Katarína na ľade, Vianoce na blate. 

• Kým pekné a teplé počasie prialo prácam na budovaní cesty 
a chodníkov, chladné, mrazivé počasie určite sťažilo napredovanie. Dá 
sa povedať, že sa urobila veľká robota v pomerne krátkom čase 
a dúfajme, že aj počasie dopraje dokončiť  záverečnú etapu. 

• O počasí aj do tretice v súvislosti s Katarínskymi trhmi. Aj vďaka 
počasiu, v čase otvorenia dokonca slnečnému, získali na  úspešnosti. 
Úspešné početnými stánkami, množstvom a pestrosťou ponúkaného 
sortimentu, počtom návštevníkov, ale aj stánkami s občerstvením. 
V tomto sme sa zhodli mnohí pri vzájomných stretnutiach 
a rozhovoroch. Určite patrili k tým najbohatším a najúspešnejším. 

• Pred nami je adventný čas, po ktorom prídu najočakávanejšie sviatky v 
roku. Vtedy sa azda každý z nás stane viac otvorenejší, prístupnejší, 
vnímavejší aj citlivejší. Iste ste aj vy, vážení občania, zaregistrovali 
bohatšiu poštu a pri oboznámení sa s jej obsahom sa dozvedáme, 
čítane prosby a žiadosti rôznych nadácií, ktoré pomáhajú tým, ktorí to 
potrebujú. Pomôžeme aj my a prispejeme tou troškou k vlastnému 
uspokojeniu? 

• Od 1. novembra t.r. sa ambulancie Polikliniky I. L.B., s. r. o. 
presťahovali z Fučíkovej ulice do zrekonštruovaných priestorov 
v suteréne lekárne (smerom k Poliklinike). Pacientom aj tam poslúžia 
ambulancie: gynekologická, interná, diabetologická, klinickej 
psychológie a pracovisko s USG (ultrazvuk) na vyšetrenie orgánov 
brušnej dutiny, štítnej žľazy, prsníkov, ciev, kĺbov, praktická ambulancia 
lekára Milana Maťaša. V priestoroch spomínanej s.r.o. na Fučíkovej 
ulici aj naďalej je obyvateľom  prístupné regeneračno-detoxikačné 
centrum VIVA s rozsiahlou ponukou služieb. Budova ostáva majetkom 
tejto spoločnosti a uvoľnené priestory v budúcnosti účelne využijú 
v prospech zdravia občanov. 

 
∗∗∗∗∗  Margita Gazdičová    ∗∗∗∗∗ 
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„Spravodajca je periodikom Mesta Giraltovce, ktoré tím ľudí 
redakčnej rady približuje život a dianie občanov širokej 
čitateľskej verejnosti.“ 

Citovala som časť z vyjadrenie jedného z čitateľov pri 
príležitosti 20. výročia zrodu tohto periodika. Mohlo by sa 
pokračovať obsahovou štruktúrou, zmenami, ktoré ho vylepšili, 
obohatili, pravidelnými rubrikami, na zvýšenie  obľúbeností a 
získavanie ďalších verných čitateľov.  

Konči sa kalendárny rok, kedy sa zväčša bilancuje. 
Nasledujúce čísla potvrdia sledovanosť, širokú paletu čitateľov, 
ku ktorým Spravodajca smeruje. Každý rok pribúdajú takí, 
ktorí po zoznámení sa s ním stanú sa pravidelnými 
odberateľmi.  

O čom to svedčí? Určite o kvalitatívnych zmenách, ktoré sa 
za uplynulých 22 rokov udiali. Isteže nedajú sa zjednotiť 
potreby čitateľov a ich názorov na obsah a rozsah článkov. Zo 
skúseností členov redakčnej rady možno potvrdiť, že 
najžiadanejšie sú príspevky, v ktorých sa prezentujú 
a predstavujú rodáci z Giraltoviec, ktorých sme poznali, možno 
na nich trošku pozabudli, a takto ich opäť spoznávame. 
Žiadané a čítané je všetko, čo súvisí so životom v meste, prácou 
zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského 
zastupiteľstva a ich rozhodnutiami s dopadom na kvalitu 
budúcnosti. Spravodajca plnil aj úlohu kultúrnu, informačnú, 
vzdelávaciu, prinášal pripomienky a požiadavky občanov. 

A teraz už ku konkrétnym číslam: 
- počet výtlačkov k jednotlivým číslam:  250 
- počet stálych predplatiteľov:      84 
- predaj v troch novinových stánkoch v meste po 50, 

50 a 30 kusov 
- predaj v predajni Daleda (pri reštaurácia Oáza) 10 kusov 
K stálym odberateľom patria inštitúcie, školy, prevádzky 

a zariadenia v našom meste. 
Ďalšie výtlačky každý mesiac smerujú do: 
- Bardejovských novostí, 
- Podduklianskych noviniek, 
- Krajskej knižnice v Prešove, 
- Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, 
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- Slovenskej národnej knižnice v Martine, 
- Ministerstiev kultúry a vnútra SR, 
- Obvodného úradu vo Svidníku, 
- Podduklianskej knižnice vo Svidníku, 
- Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku, 
- Okresnej knižnice v Bardejove atď. 
 
Prajeme nášmu Spravodajcovi v nasledujúcom roku rok 

úspešný, neutíchajúci záujem prispievateľov aj čitateľov, 
udržanie si minimálne doterajšieho trendu, pripadne aj 
obohatenie niečím sviežim a originálnym. 

 
∗∗∗∗∗ Margita Gazdičová ∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestská polícia v Giraltovciach prijala 24. októbra t. r. 
oznámenie o poškodení neznámym páchateľom oplotenie 
objektu Poliklinika I.L.B., spol. s r.o. na Fučíkovej ulici. Vec je 
v štádiu preverovania. 

Neznámy páchateľ v utorok  11. novembra t.r. poškodil 
telefónny kábel  a spôsobil škodu giraltovskej súkromnej 
spoločnosti. Mestská polícia  prijala oznámenie vo veci 
poškodenia telefónneho kábla. Na základe vykonaného 
šetrenia MsP stotožnila vinníka ktorý kábel poškodil počas 
neopatrnej manipulácie so stavebným strojom. Došlo 
k zachyteniu kábla a jeho následnému pretrhnutiu. 
Spôsobenú poruchu  na telekomunikačnom zariadení  
odstránili na náklady vinníka, ktorý dokázateľne spôsobil 
uvedenú udalosť. 

Prvý a posledný novembrový utorok, t.j. 4.  a 25. novembra 
príslušníci Mestskej polície sa stretli na besedách so žiakmi 
ZŠ a žiakmi Súkromnej strednej odbornej školy v 
Giraltovciach Spoločne besedovali na tému Návykové látky 
a závislosti. Zúčastnilo sa 66 žiakov  z  troch tried. 

 
∗∗∗∗∗  Juraj Šima, náčelník Mestskej polície    ∗∗∗∗∗ 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

15

 
 
 
 

 
Viacerých giraltovských rodákov by sme určite našli aj v našom 

bývalom okresnom meste Bardejov. Spolu so svojou rodinou tam už 
desaťročia žije aj Ing. Ján Švač, ktorého sme oslovili, aby sa podelil 
so svojimi rodákmi o spomienky na rodné mesto i neskoršie roky 
strávené mimo neho. 

 
Začnime spomienkami na detstvo.  Vaše sa odvíjalo vo 

vtedajšom centre Giraltoviec, bývali ste pri hlavnej ceste 
vedúcej z Prešova, do Stropkova a Svidníka, pod budovou, 
ktorú sme vtedy nazývali „ĽUBA“ – teda predajňou hračiek. 
A tak priamo pred vašimi očami prebiehal niekdajší celý 
giraltovský život. Čo neodmysliteľne patrí  k vašim zážitkom, 
hrám, ako si spomínate na školské roky? Vaša záľuba  
k futbalu je dodnes známa. 

 
Pri spomienkach na detstvo musím spomenúť krásne a aj 

smutné chvíle. Keď som mal 5 rokov, zomrel mi otec. Prvé roky 
detstva sa spájajú so životom v centre Giraltoviec, keď sme bývali 
pri hlavnej ceste, ktorá prechádzala mestom. Veľmi rád spomínam 
na priateľov, s ktorými som začínal v základnej škole, ako Juraj 
Gazdič, Bohdan Havrilco, Martin Lichtenstein a ďalší. Spolu sme 
študovali aj na strednej škole a trávili voľný čas v okolí. Aj keď sa 
naše životné cesty časom rozišli, stále sme v kontakte. V roku  2007 
sme so spolužiakmi oslávili 50. výročie od ukončenia spoločného 
štúdia. Stretnutie po toľkých rokoch, aj s terajším riaditeľom 
gymnázia a s primátorom Giraltoviec je nezabudnuteľné. 

V 50-ych a v 60-ych rokoch minulého storočia sa v Giraltovciach 
hral veľmi kvalitný nielen futbal, ale aj ostatné loptové hry. Odvtedy 
pretrváva moje športové nadšenie hlavne pre futbal. Aktívne som 
hrával až do svojich 35-ich rokov. Naposledy som pôsobil vo 
futbalovom  klubom  Telovýchovnej jednoty Zborov v okrese 
Bardejov. 

 
Po ukončení štúdia smerovali vaše kroky priamo do 

Bardejova, alebo ste prešli cestou plnou zákrut a pozastavení? 
Ako sa zvrtol váš  osud po dovŕšení hranice dospelosti? 

 
Po ukončení štúdia na strednej škole som túžil ísť na vysokú 

školu. Sen vtedy ostal len snom. Nastúpil som do práce na bývalom 
ONV v Giraltovciach, ktorý však v roku 1960 zrušili. Následne, po 
absolvovaní povinnej dvojročnej vojenskej služby, som sa  v roku 
1962 vrátil opäť do Giraltoviec. V tom čase som mal problém nájsť 
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si prácu. Ale ako to chodí v živote, nečakane sa vyskytlo voľné 
miesto v pobočke  Štátnej sporiteľne v Giraltovciach. Táto inštitúcia 
sa mi stala osudnou pre celú moju kariéru. Neskôr som  pôsobil 
v okresnom meste Bardejov, kde som zotrval až do svojho 
dôchodkového veku. 

 
V Bardejove ste zriadili významnú finančnú inštitúciu. 

Stretla vás iste zodpovedná a namáhavá práca. Čím všetkým 
ste museli po profesijnej ceste prechádzať k takémuto 
významnému postu? Ako si spomínate na svoje pracovné roky? 
Na tomto mieste musím spomenúť, že práve vy máte najväčšiu 
zásluhu na vybudovaní jednej  z najprezentovanejších budov 
meste -  Slovenskej sporiteľne. 

 
Vo finančnom prostredí som pracoval vyše 38 rokov. Počas tohto 

obdobia som prešiel viacerými pracovnými pozíciami, až kým ma 
v roku 1982 povýšili do funkcie riaditeľa okresnej pobočky 
v Bardejove. V rokoch 1976 až 1981 som popri pracovnom vyťažení, 
vďaka rodinnej podpore, absolvoval štúdium na Vysokej škole 
ekonomickej v Bratislave. Môj pracovný život hodnotím ako krásne 
roky, ale aj vysoko zodpovedné a namáhavé. Vyžadovali veľa času 
na úkor rodiny a osobného voľna. Pri každej služobnej návšteve 
rodného mesta som premýšľal o lepších, kvalitnejších 
a reprezentatívnejších priestoroch pobočky. Táto  myšlienka sa stala 
realitou a nová budova začala slúžiť svojmu účelu v roku 1995. 

 
Dnes ste už na zaslúžilom odpočinku. Určite si však delíte 

svoj čas medzi rodinu a koníčky, záľuby. Alebo uplatňujete 
svoje profesionálne znalosti aj naďalej už ako dôchodca? 
Poodkryte teda našim čitateľom trocha vaše súkromie. 

 
Aj keď som už na zaslúžilom odpočinku, pracujem aj vo firme 

môjho priateľa, kde svoje bohaté celoživotné a manažérske 
skúsenosti naďalej zúročujem. 

Svoj voľný čas delím medzi svoje koníčky a rodinu. Veľmi ma 
teší, že v mojich šľapajach mám nasledovníkov v podobe mojich 
dvoch z troch detí – synov Miroslava a Jana, ktorí pôsobia vo 
finančnom sektore na Slovensku. 

 
Do rodného hniezda sa zvyčajne vraciame radi. Privádzajú 

nás sem spomienky na najkrajšie obdobie ľudského života – 
detstvo a mladosť, ale aj  stretnutia s najbližšími priateľmi, či 
jednoducho povinnosť. Aké sú Vaše návraty do rodného mesta? 
Prichádzate sem aj na oficiálne pozvania ? 

 
Do rodného mesta sa veľmi rád vraciam spolu s manželkou, 

s ktorou som sa práve v Giraltovciach aj zoznámil. Sú to stretnutia 
s príbuznými, známymi a priateľmi. Každé miesto v meste mi stále 
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pripomína nejaké okamžiky z detstva, či mladosti. Návštevy sú skôr 
len súkromnou  záležitosťou, ale  pravidelne sa napríklad 
zúčastňujem  športového podujatia – Memoriálu Dr. Juraja 
Mackulína. 

 
Pri návratoch zvyčajne porovnávame. Máme odstup,  tak si 

lepšie všimneme zmeny, ktoré nastali na nám dôverne 
známych miestach. Ako hodnotíte giraltovské premeny mesta? 
Mám na mysli zmeny konkrétne,  fyzické, ale aj tzv. „duch“ 
mesta.  

 
Od môjho odchodu v roku 1964 až doteraz sa v Giraltovciach 

udialo viacero zmien, pretože sa mesto postupne vyvíjalo 
a rozrástlo. Vybudovala sa infraštruktúra, viac školských zariadení, 
urobila sa revitalizácia okolitých trávnatých plôch. Znamenajú, že 
v meste je život  a obyvateľom záleží na jeho vzhľade a atmosfére. Je 
však aj pár negatív, ktoré oku neuniknú, ako napríklad kamiónová 
doprava cez centrum. 

 
Ste dlhoročným obyvateľom Bardejova, okresného mesta 

väčšieho rozsahu s dlhodobou históriou. Ako sa vám z tejto 
pozície javí  perspektíva Giraltoviec? Ktorým smerom by sa 
mali uberať v snahe byť úspešným, hoci neveľkým mestom? 

Na záver už len obligátna otázka. Aká zásada, či princíp 
vás sprevádzali na ceste životom? Čo by ste chceli v závere 
nášho rozhovoru tlmočiť svojim rodákom – Giraltovčanom ? 

 
Rád by som vyzval poslancov Mestského zastupiteľstva 

na dôraznejšie riešenie problematiky vytvárania pracovných miest 
a podporu občanov v tomto smere. Spomínam si, že aj v minulosti 
mesto čelilo tomuto problému a mnoho známych z rodného mesta 
práve kvôli tomu odišlo. Do Giraltoviec vracali len sporadicky, na 
návštevu, resp. v spomienkach. Je škoda, pretože takto sa 
odsťahovalo mnoho vzdelaných a skúsených rodákov, ktorí mohli  
ešte viac pomôcť pri rozvoji mesta a okolia. Je naozaj potrebné často 
krát myslieť nielen na to, čo nám  môže dať mesto, ale aj čo my 
osobne môžeme ponúknuť mestu pre lepší rozvoj, krajšie okolie, 
spokojnejší život s cieľom zachovať hodnoty pre ďalšie generácie. 

 
Všetkým svojim rodákom prajem veľa síl, vytrvalosti a zanietenia 

pre rozvoj celých  Giraltoviec. 
S pozdravom, Ján Švač. 

 
Dovoľte mi nakoniec poďakovať vám za čas nájdený na odpovede 

pre našich čitateľov. Aj v ich mene vám želám slnečnú jeseň života, 
málo starostí, veľa radostí v kruhu rodiny a priateľov, dobré zdravie 
a pohodu mysle. 

 
∗∗∗∗∗  Za rozhovor ďakuje redakcia Spravodajcu 
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 Valkovce založil začiatkom 

14. storočia richtár Valka na 
území radomského panstva. 
Necelých 60 rokov po vzniku sa 
v historických análoch z roku 
1382 nachádza o Valkovciach I. 
písomná zmienka. „Naša obec 
sa za toto dlhé obdobie 
postupne budovala a rozrastala 
do dnešnej podoby,“ čítame 
príhovor starostu Valkoviec Jana Chrzana z brožúry vydanej obcou 
a pokračuje: „Generácie, ktoré prídu po nás, záujmu naše miesta, 
budú tiež  raz hodnotiť históriu svojich predkov.“ 

Starosta obce, Ján CHRZAN, nám v rozhovore pomohol bližšie 
spoznať Valkovce v ich súčasnej podobe. 

 
Doslova mediálnu popularitu si získalo rozhodnutie obce 

odpojiť od starého vodovodu niekoľko rodín. Zosypalo sa na vás 
množstvo kritických hlasov, tak čo sa vlastne stalo? 

 
„Starý vodovod si občania postavili v roku 1974 v tzv. akcii „Z“. 

Pochopiteľne, po vyše 30-ich rokoch už kapacitne ani kvalitou vody 
nepostačoval, dokonca nevyhovoval ani súčasnej legislatíve. Preto 
sme 15. augusta t. r.  ukončili výstavbu nového vodovodu 
s vlastným zdrojom vody, navyše s gravitačným vtokom. Výstavba 
trvala 10 rokov a stála 11 miliónov  700 tisíc korún (388 367 €). 
Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o prevádzkovaní vodovodu 
a kanalizácie prevzala spoločnosť s r.o. Auqa Spiš jeho  prevádzku. 
Robia rozbor vody a zabezpečujú nevyhnutné štatistické údaje.“ 

Kanalizácia, podľa slov starostu, pravdepodobne ostane zatiaľ 
iba na úrovni projektu. Napriek tomu, že pri jej budovaní by sa 
k Valkovciam mali pripojiť aj susedné obce, stála by asi 14 miliónov 
korún (464 715 €), ale bez čističky odpadových vôd. Valkovcami 
nepreteká vodný tok s dostatočným prietokom, preto ani 
mikročističky si občania nemôžu dopriať.   

 
Vlastný zdroj pitnej vody, gravitačný  vtok až tzv. do 

kuchyne, to nebude zrejme veľmi drahé. Akú sumu 
predpokladáte, že budete vo Valkovciach za vodu platiť ? 
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 „V súčasnosti sledujeme náklady a po skúšobnej dobe Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví rozhodne o cene podľa skutočných 
prevádzkových nákladov. Už teraz však môžeme povedať, že cena 
bude nízka, lebo prevádzkové náklady, vrátane poplatku za 
prevádzkovanie, sú minimálne.  Vlastníkom vodovodu je obec a pri 
porovnaní s poplatkami okolitých obcí, myslím, že cena neprekročí 
10 korún (0,33 €) za 1 m³.“   

 
Ktoré stavebné akcie z blízkej minulosti najviac prispeli 

k rozvoju Valkoviec? 
 
 „V minulom roku sme svojpomocne upravili verejné  

priestranstvo pred Obecným úradom. Išlo o úpravu terénu, 
osadenie palisád, výsadbu kríkov, stromov a kvetov. Občania  si 
môžu počas prechádzky po upravenom chodníčku aj posedieť na 
lavičkách. Skultúrnili sme tým celý stred dediny. Pôvodne tu 
odstrašujúco pôsobil močiar.  Nad údržbou a úhľadnosťou parku 
pred prípadnými vandalmi dohliada poslankyňa Obecného 
zastupiteľstva (OZ) Viera Červeňáková.  

V tomto roku sme opäť svojpomocne vytvorili, zhotovili a osadili 
tri kryté autobusové zastávky. Dve sme umiestnili priamo v obci 
a jednu pri križovatke odbočky k Valkovciam z hlavnej cesty 1/73. 
Sám som autorom projektu a zhotoviteľom je náš veľmi zručný 
zvárač Michal Červeňák. 

Veľmi pyšní sme aj na opravu fasády, strechy, výmenu okien 
a vnútornú maľbu  školy. Obec to financovala vo výške 250 tisíc 
korún (8 298 €) z vlastných zdrojov. Žiaľ, na jednotriednu základnú 
školu deti nemáme, ale príchodom bocianov do Valkoviec, pravdaže 
myslím to obrazne,  sa nám celkom darí v udržiavaní počtov 
v materskej škole. Navštevuje ju 13 najmenších žiakov. Sme radi, že 
aj takto môžeme pomôcť mladým rodinám. 

Po 600 rokoch od existencie obce sa práve nám podarilo 
vybudovať cestu z obce na cintorín. 

V súčasnosti pracujeme na zavedení internetového signálu do 
obce. Medzi občanmi je oň veľký záujem. 

Od roku 1998 pribudlo vo Valkovciach 7 nových rodinných 
domov. Sme naozaj radi, že občania tu nachádzajú optimálne 
životné podmienky. Ba sťahujú sa k nám aj Prešovčania, ktorým, 
zrejme, dedina a život v nej učarovali.  

Na najbližšie roky chystáme opraviť budovu Obecného úradu, 
dobudovať viacúčelové športové ihrisko a vytvoriť podmienky na 
účelné fungovanie klubu mladých.“ 
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Valkovčania žijú aj pestrým spoločenským, kultúrnym 
a športovým životom. Každoročne, za finančnej podpory 
Ministerstva kultúry SR v sume 15 tisíc korún (498 €), prichádzajú 
do obce členovia činohry Divadla A. Duchnoviča z Prešova s novým 
divadelným predstavením. Ani tento rok ich divadelníci neobišli. Do 
tamojšieho kultúrneho domu prišli 12. októbra a predstavili sa hrou 
Deň derešový. S miernou humornou iróniou divákom priblížili zvyky 
a obyčaje ich rusínskych predkov. Pochopiteľne, ani pred Vianocami 
nezabudnú na milé podujatia spoločenského charakteru. Prispejú 
k nim najmenší škôlkari so svojimi učiteľkami. Medzi sviatkami 
pripravujú už 4. ročník stolnotenisového turnaja. 

 
Ešte jedna otázka, na ktorú by radi počuli odpoveď najmä 

Giraltovčania. Nie je tajomstvom, že súkromne budujete pri 
autobusovej stanici zaujímavú dvojpodlažnú budovu. Čo to 
bude, keď to bude hotové? 

 
 „Ukončenie podnikateľského centra, ako sme budovu pracovne 

nazvali, plánujeme v januári 2009. Priestory na I. poschodí sú 
vyčlenené na kancelárie. Máme veľa záujemcov, napr. mobilných 
operátorov, finančných poradcov atď. Na prízemí by mohla byť 
značková predajňa exkluzívnych potravín, prípadne uvažujeme nad 
cukrárňou. Vstup do budovy je bezbariérový.“     ∗∗∗ Emília Filová  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priestranstvo pred OcÚ vo Valkovciach skultúrnili. 
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Cesta na cintorín po 600 rokoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedna z troch zastávok chráni čakajúcich pred nečasom. 
Foto z archívu OcÚ Vaľkovce. 
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Občianske združenie (OZ) rómskych občanov Rómano 
Khamoro z Giraltoviec sa zameralo hlavne na aktivačnú 
činnosť. Vykonáva, resp. zapája sa aj do iných činnosti, 
napr. spolupracuje so Základnou školou, Špeciálnou 
základnou školou, Komunitným centrom a Mestským 
úradom pri  výchove a vzdelávaní rómskych deti, 
integrácii Rómov do spoločnosti, pomáha v sociálnej 
oblasti, ale aj pri riešení problémov v rómskych 
rodinách. 

Do konca apríla 2008 aktivačnou činnosťou sa darilo 
aspoň čiastočne riešiť problémy pre dlhodobo, ale aj 
krátkodobo nezamestnaných. Rómski občania, ktorých 
je v sociálnej sieti najviac, si mali osvojiť pracovné 
návyky, prácu v kolektíve, ale mali aj možnosti  osvojiť si 
určitú zodpovednosť za vykonanú prácu a súčasne sa 
pripravovať na získavanie a vstup do zamestnania. 

Od 1. júna 2008 Občianske združenie v súlade s § 
52a, zákona č.5/2004 Z. z.. o službách zamestnanosti 
začalo  pôsobiť v aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby. Zapojilo sa 18 uchádzačov 
o zamestnanie (UoZ). 

Predmetom dohody medzi Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny  v Bardejove a OZ Rómano Khamoro sa 
stala činnosť zameraná na školenie  s tematickým 
zameraním Rodina a spoločnosť, pomoc pri vzdelávaní, 
rôzne verejnoprospešné práce, separovanie odpadu 
a pomoc pri rôznych manuálnych prácach v Základnej 
škole, ale aj spolupráca s Mestským úradom pri 
rozličných manuálnych prácach v meste. 

Uchádzači o zamestnanie v rámci dobrovoľníckych 
služieb dostávali odmenu  z Európskeho sociálneho 
fondu a štátneho rozpočtu SR vo výške 5 390 korún 
mesačne. Každý  uchádzač o  zamestnanie  však,  okrem 
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iných podmienok, musel odpracovať týždenne 20 hodín. 

Je to málo alebo veľa ? 
Väčšina tých, ktorí sa do tejto formy aktivačnej 

činnosti zapojili, si svoju prácu vykonávali poctivo. 
Svedčili o tom výsledky a spokojnosť, ich aj naša - 
organizátorov. Našli sa  však aj takí, ktorí chodili do 
práce len tak, aby chodili a štvorhodinová pracovná 
doba ich strašila ako nočná móra. 

Títo ľudia si riadnu prácu určite nenájdu a ak áno, 
tak zamestnávateľ rýchlo zistí, s kým má do činenia. 
Myslím si, že každý rómsky uchádzač o zamestnanie si 
musí uvedomiť, v akej dobe žijeme a aké má 
predpoklady pre tú alebo onú prácu. 

Uchádzači o zamestnanie v rámci dobrovoľníckych 
služieb od 1.júna  do 30. novembra t.r.  odpracovali 
2 286 dní, ak to vynásobíme krát 4 hodiny denne,  
zistíme, že UoZ odpracovali 9 144 hodín. Celkový 
kvantifikovaný prínos pre mesto je 9 144 hodín krát 
46,60 (minimálna hodinová mzda) je až  426 tisíc korún 
(14 140 €). 

Položme si otázku: „Je to veľa alebo málo?“ Žiaľbohu, 
pri takejto hodinovej mzde to vychádza tak, ako 
vychádza. 

Úrad práce vyplatil osemnástim UoZ zaradeným do 
dobrovoľníckych služieb za 6 mesiacov čiastku  582 tisíc 
korún (199 319 €). 

Aktivačná činnosť vo forme  dobrovoľníckych služieb 
predbežne končí. Možno Národná rada SR prijme iný 
zákon, ktorým by pomohla v roku 2009 ľuďom bez 
zamestnania. Každý vie, že v akej situácii Európa je 
a dáte mi za pravdu, že na prehlbujúcu finančnú krízu 
doplatí ten človek, ktorý nepracuje, respektíve ten, ktorý 
stratil prácu. Na súčasnú celosvetovú krízu doplatia 
najmä tí, ktorým sa nechce pracovať, lebo: „... stále si 
hľadajú prácu.“ 

    Tak to vidím ja ! 
∗∗∗∗∗  Jozef Cina   ∗∗∗∗∗ 
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(Dokončenie) 
 
V našom neveľkom meste využívame naozaj rôznorodé 

formy vzdelávania a výchovy. Už päťročné deti sú zaradené 
do prípravného ročníka pre rómske deti v materskej škole.  
V tomto roku je zapojených 20 deti, teda takmer všetky, 
ktoré v budúcom roku postúpia do základnej školy. Tu 
absolvujú dvojročný cyklus, tzv. nultý ročník, ktorý tvorí 
predprípravu na vstup do riadneho prvého ročníka. 
V nultom ročníku sú to rôzne prípravne cviky na písanie, 
zásady hygieny a spoločenského správania, 
a predovšetkým dobré zvládnutie vyučovacieho jazyka. 
Potom postupujú do 1. ročníka, kde tvoria ešte osobitnú 
triedu. Po skončení celého trojročného cyklu, v rámci 
ktorého sa vyučujúci venujú špeciálne rómskym deťom, sú 
deti integrované v ďalších ročníkoch do bežných tried. 

Časť žiakov, ktorá má diagnostikované ľahké alebo ťažké 
mentálne postihnutie, po polroku v ZŠ a po posúdení 
okresným psychológom, prechádza do Špeciálnej základnej 
školy, kde sa 68-im žiakom venuje 12 pedagógov so 
špeciálnym pedagogickým vzdelaním. Rozvíjajú aj 
prirodzené nadanie týchto detí, predovšetkým výtvarné 
cítenie, hudobnú výchovu a tanec. Špeciálna ZŠ má dobre 
a úhľadne vybavené priestory, dáva žiakom možnosť 
sebarealizácie a osobitného prístupu ku každému osobitne, 
tiež akúsi rodinnú atmosféru, ktorá je prirodzená v malých 
detských kolektívoch. Škola sa úspešne prezentuje na 
početných výtvarných výstavách v meste i za jeho 
hranicami, tiež pri rôznych kultúrnych programoch. 
Realizuje aj špeciálnu prípravu detí. 

V poslednom roku vznikla v meste aj elokovaná trieda 
pre stredoškolákov. V rámci Strednej lesníckej školy Sigord 
rómske deti, ktoré dosahovali slabšie vyučovacie  výsledky, 
resp. tie, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku v  
nižšom    ročníku,    tu    absolvujú    dvojročné    učňovské  
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vzdelanie v odbore výroba konfekcie. Je ich 12, pôvodne sa 
zamýšľalo  zriadiť  aj  odbor  Drevárska  výroba a v prípade 
záujmu ďalších žiakov ponúka sa aj odbor Rybnikárstvo. 
Aby sme doplnili paletu ponuky pre rómske deti a mládež, 
treba spomenúť mimoriadne aktívnu činnosť nášho Centra 
voľného času (CVČ), do ktorej je zapojených vyše 1500 
mladých ľudí z mesta aj okolia. Časť z nich tvoria aj 
rómske deti, ktoré sa zapájajú najmä do športových, 
počítačových krúžkov a navštevujú aj posilňovňu. Takmer 
20 rokov máme na pôde mesta aj Azylový dom, v ktorom 
ročne žije 10 až 11 mladých rómskych ľudí, ktorí sa po 
odchode z detských domovov nevracajú späť do rodín 
v osadách, ale radšej volia život v týchto dočasných 
domovoch. Do radu inštitúcií, ktoré sa starajú prevážne 
o rómske deti, treba zaradiť aj Domov sociálnych služieb, 
ktorý sa stará o 130 detí s veľmi ťažkým mentálnym 
postihnutím. Na pôde mesta pôsobí už 45 rokov. 

Vymenovali sme činnosti, ktoré sú osobitnou formou 
starostlivosti o rómske deti. Mnohé z nich sú však 
riadnymi, bežnými žiakmi našej Základne školy. 
V jednotlivých triedach sú  5 až 8, ich podiel na celkovom 
počte žiakov v triede však bude narastať, a to najmä na 2. 
stupni ZŠ, keďže časť žiakov 4. ročníka prechádza na 
osemročné gymnázium. Aby tieto deti nezostávali na okraji 
záujmu, je potrebné aj pre ne hľadať špeciálne formy 
prístupu, venovať sa im vo zvýšenej miere aj 
v mimovyučovacom čase, keďže čas vyhradený na riadnu 
vyučovaciu jednotku spravidla nestačí obsiahnuť všetky 
potrebné vyučovacie činnosti a k tomu, k rómskym deťom, 
pridať individuálny prístup. 

 Z toho dôvodu sa vedenie školy v spolupráci 
so združením Rómano Khamoro rozhodlo zrealizovať 
projekt na uľahčenie prístupu k stredoškolskému 
vzdelávaniu pre deti z málo podnetného prostredia. 
 

∗∗∗∗∗ Alžbeta Škurlová ∗∗∗∗∗ 
 
Prevzaté: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne sociálne 

zvýhodnených skupín obyvateľstva  
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Správna atmosféra, nadšenie, dobrá nálada aj 

úsmev sprevádzali našu tradičnú súťaž v speve a tanci- 
Giraltovský hudák  2008. Už 14. ročník tejto obľúbenej súťaže 
svedčí o tom, že sa ujala, má svoje opodstatnenie, ba aj dobré meno 
nielen v našom meste, no aj v širokom okolí. Ľudia, ktorí sa venujú 
spevu srdcom, si toto podujatie nenechajú ujsť a radi sa pochvália 
výsledkami svojich zverencov.  Súťaž Giraltovský hudák im na to 
každoročne poskytne príležitosť. A oni rok čo rok prichádzajú 
zmerať si sily, naučiť sa čosi nové,  aj stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa 
tešia spevu, lebo spev je ich potešením aj náplňou života. Prišli aj 
tento rok. Vrelé stisky rúk, milé úsmevy, srdečné pozdravy svedčili 
o tom, že sa stretli ľudia rovnakej krvnej skupiny a presne o tom je 
tento deň. 

Príprava tohto podujatia nie je jednoduchá, ale kultúrni 
pracovníci jej venovali aj teraz všetok svoj organizačný talent. 
Na záver dňa sa spokojnosťou rozplývali. Veď  krásne podujatie 
malo svoj zmysel a splnilo svoje hlavné poslanie. Mladí adepti 
spevu, posmeľovaní úsmevným pohladením rodičov, učiteľov 
a spolužiakov sa snažili podať svoj heroický výkon. A práve v tom je 
zmysel podujatia i odmena organizátorom: dať príležitosť mladým 
talentom. Pretože súťaž je pripravovaná pre nich, aby sa naučili stáť 
na doskách, ktoré znamenajú svet. Môžu ich po čase zdvihnú 
vysoko, ale vždy si budú pamätať, že prvé kroky urobili tu, u nás, 
v našom mestečku. Naša súťaž im na to dáva príležitosť, vychováva 
nádejných spevákov, sú to ich prvé dotyky so spevom, ale asi tie 
najdôležitejšie.  

Všetko pozorne sledovala odborná porota na čele s 
predsedníčkou poroty Annou Benkovou, speváčkou - sólistka z 
Divadla Jonáša Záborského z Prešova,  členmi poroty  Evou 
Zacharovou,  pedagogičkou  z Prešovskej univerzity a Peter Zajac, 
riaditeľ giraltovskej Základnej umeleckej školy. Predsedníčka robila 
svoje úlohy na výbornú, odborné rady, ktoré v závere adresovala 
svojim kolegom  - pedagógom, im určite v ich práci pomôžu.  

Súťažná prehliadka však mala aj svoje negatíva, hlavne malý 
záujem obyvateľov mesta. Veď takáto súťaž je výborným relaxom. 
Keď sa človek započúva do ľudového spevu, život sa mu hneď zdá 
akýsi krajší. Verme, že 15. ročník bude iný, hľadisko zaplnia 
nadšení diváci, ktorí sa budú tešiť z výkonov súťažiacich. Čo dodať 
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na záver? Veľa šťastia mladým spevákom, nech sa im darí a tešíme 
sa na nich na budúci rok.                              (r) 

 
Výsledky súťaže:  

 
I. kategória:  
1. miesto  Magdaléna Peržeľová  - Materská škola Kračúnovce 
2. miesto  Ivanka Koreňová   - Materská škola Giraltovce 
               Dominika Štefaníková  - Materská škola Giraltovce 
              Adrián Hudák    - Materská škola Giraltovce 
 
II. kategória:   
1. miesto  Viera Doruľová            - Základná škola Mestisko 
2. miesto  Katarína Cinová           - Základná škola  Kuková 
               Magdaléna Rodáková  - Spojená škola Svidník 
 
III. kategória:  
1. miesto  Tamara Dikyová    - Základná umelecká škola 
                              Giraltovce 
               Natália Blašková       - Základná škola Mestisko 
2. miesto Natália Ondusková   - Základná umelecká škola 
               Giraltovce 
            Nikola Goliášová        - Základná umelecká škola 
               Giraltovce                           
3. miesto Pavlína Pavelčáková  - Základná škola Karpatská, 
               Svidník    
 
IV. kategória:   
1. miesto  Vladislava Lesňaková   - Základná umelecká škola 
               Svidník 
2. miesto Adela Perželová     - Základná škola Kračúnovce 
         Mariana Štefaníková - Základná umelecká škola 
               Giraltovce 
3. miesto Petronela Harčaríková  - Základná umelecká  škola 
               Giraltovce 
 
V. kategória      
1. miesto Mária Labudová     - Súkromná stredná odborná 
               škola Giraltovce 
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Oceňovanie víťazov súťaže.                                                      Foto: AK 
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Víťazky IV. kategórie.                                                               Foto: AK 

    
 
 
V dnešnej dobe sa folklóru venuje veľmi málo ľudí. Nerozumiem, prečo 

je to tak. Možno  pre nich nie je dosť príťažlivý alebo atraktívny. Myslia si, 
že folklór je len o tradíciách a zvykoch. To sa im, pravdepodobne, zdá byť 
nudné. Napriek tomu, že mnoho mladých ľudí neobľubuje folklór, ja som 
hrdá, že môžem byť súčasťou takejto krásnej ľudovej tradície. Okrem 
zachovávania zvykov po našich predkoch, zažívam vo folklórnom súbore 
Topľan mnoho zábavy, učím sa ľudové piesne, ktoré sú tu celé roky, ale ja 
ich  spoznávam až teraz. Nielen spev, ale aj rôzne tance mám možnosť 
spoznať a naučiť sa ich tancovať. Prostredníctvom tohto môjho koníčka 
stretávam nových ľudí a nadväzujem nové priateľstvá.  

Každý rok je pre folklórny súbor Topľan  pestrý. Tento posledný rok 
ničím nezaostáva. Podľa môjho názoru je veľmi úspešný, pretože ľudia 
v tomto súbore venujú tomuto koníčku množstvo času, námahy a driny . 
Nie každý to však vie oceniť.  

Začiatok tohto roka bol pre nás veľmi náročný, pretože sme sa 
pripravovali na dlho očakávané 35. výročie založenia súboru Topľan. Po 
výročí, festivalom v Giraltovciach sa začala letná šnúra koncertov 
a vystúpení nielen doma, ale aj v zahraničí. Počas môjho pôsobenia 
v súbore sme navštívili niekoľko medzinárodných festivalov. Pre nás toto 
leto bolo čímsi výnimočné. Navštívili sme Českú republiku, Poľsko (Ľublin), 
Nemecko (Ribnitz-Damgarten). V Nemecku sme za celkový dojem, ktorý  
určovalo publikum a za choreografiu, ktoré hodnotila porota, získali 1. 
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miesto. Spomedzi všetkých zúčastnených krajín, práve folklórny súbor 
Topľan vyhral ten najvyšší rebríček. Mali sme z toho nesmiernu radosť. 
Poraziť Argentínu, Mexiko, Bielorusko a obzvlášť ich temperament, nebolo 
vôbec jednoduché. Sme na to nesmierne hrdí.  

Okrem Nemecka sme vystupovali aj v iných krajinách (Francúzsko, 
Chorvátsko, Turecko a ďalšie). Počas týchto zájazdov sme zažili množstvo 
veselých zážitkov a skúsenosti. Mohli sme spoznať rôzne kultúry, iný 
folklór, iný národ. Prostredníctvom týchto výletov sme uzatvorili množstvo 
medzinárodných priateľstiev, ktoré fungujú dodnes. Bodku za našou 
námahou a úsilím urobil medzinárodný festival v Olščine, kde sme získali 
1. miesto za celkový prejav a vystúpenie. Aj táto cena nám spôsobila 
obrovskú radosť. Za tieto ocenenia nepatrí vďaka len mladým húževnatým 
ľuďom, ale aj starým rodičom, ktorí zachovávali a zachovávajú tradície, 
zvyky a predovšetkým náš slovenský folklór. 

Spolu sme absolvovali 48 vystúpení doma a v zahraničí.  Nižná 
Polianka, Becherov, Brusnica, Tokajik sú len časťou, ktoré sme navštívili. 
Našimi vystúpeniami sme potešili mnoho diváckych sŕdc.  

Čudovali by ste sa, čo všetko dokáže urobiť folklór s ľuďmi. Láska k 
folklóru a ľudovej piesni spojila dvoch mladých ľudí, ktorí uzatvorili 
manželstvo v septembri tohto roku. Pre niekoho neuveriteľné, ale je to tak.  

Tento rok bol pre Topľan veľmi náročný, ale úspešný a plodný. Dúfam, 
že tieto naše úspechy budú pre mladú generáciu inšpiráciou pre 
pestovanie a uchovávanie tradičného slovenského folklóru. 

 
∗∗∗∗∗  Valéria Kašmerová   ∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
Metodicko-pedagogické centrum Prešov  v piatok 21. novembra 

t.r. usporiadalo vzdelávanie  k tvorbe školských vzdelávacích  
programov (ŠKVP) pre materské školy. Z nášho regiónu sa na 
ňom zúčastnili všetky riaditeľky materských škôl (MŠ). Dostali 
odborné informácie tvorby ŠKVP a tiež pre každú školu organizátori 
akcie poskytli bezplatne rozsiahlu Príručku na tvorbu školských 
vzdelávacích programov pre materské školy. Vydalo ju Metodicko-
pedagogické centrum v Bratislave.  

Podľa nových vzdelávacích programov sa budú od 1. septembra 
2009 vychovávať a vzdelávať deti materských škôl v súlade so 
zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
V porovnaní so základnými školami riaditeľky MŠ majú dostatok 
času na kvalitnú prípravu a spracovanie  ŠKVP. Veď pre tento 
školský rok v prvých  a v piatych  ročníkoch ZŠ riaditelia mali na 
spracovanie iba necelé dva mesiace a aj to iba v čase  školských 
prázdnin. 
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Školská reforma v ZŠ bude pokračovať aj v novom školskom 
roku, a to pre druhé a šieste ročníky. Riaditelia škôl už po 
druhýkrát budú tvoriť ŠKVP pre základné školy. Za účelom 
skvalitnenia úrovne týchto programov a vzájomnej komunikácie, na 
podnet Školského úradu v Giraltovciach, vytvorili zo základných 
škôl v jeho pôsobnosti spoločné metodické združenie (MZ) 
a predmetové komisie (PK). V pondelok 10. novembra t.r. v ZŠ 
Giraltovce sa  uskutočnilo ustanovujúce zasadanie za účasti 
riaditeľov škôl, vedúcich MZ a PK z jednotlivých škôl. Schválili svoj 
štatút a zo svojich radov si zvolili jednotlivých  predsedov. 

Voľby predsedu MZ a predsedov PK prebehli verejne, na základe 
jednotlivých návrhov a dohôd vedení plne organizovaných škôl. 
Výsledok volieb je nasledovný: 

 
A.   Metodické združenie pre učiteľov prvého stupňa ZŠ. 
• pre nultý ročník a prvý ročník až štvrtý ročník 
Predseda: Mária Frimerová,        ZŠ Kračúnovce 
 
B.   Predmetové komisie pre učiteľov druhého stupňa ZŠ: 
• Slovenský jazyk a literatúra      
Predseda: Marta Vojníková,         ZŠ Giraltovce 
• Cudzie jazyky           
Predseda: Martina Čižeková,        ZŠ Giraltovce 
• Fyzika, Chémia, Biológia         
Predseda: Božena Kožlejová,        ZŠ  Kračúnovce  
• Matematika, Informatika          
Predseda: Ľudmila Koločíková,        ZŠ Giraltovce 
• Dejepis, Geografia, Občianska výchova, Etická výchova,         
     Náboženská výchova  
Predseda: Anna Katuščáková,        ZŠ Kračúnovce 
• Pracovné vyučovanie, Svet práce, Technika          
Predseda: Martina Ivanová,         ZŠ Kračúnovce 
• Výtvarná výchova,Hudobná výchova,Telesná výchova           
Predseda: Dušan Evin,             ZŠ Giraltovce 
 
Veríme, že zastrešenia PK a MZ v rámci regiónu pomôžu školám 

pri príprave a spracovávaní nových ŠKVP. Pre tento školský rok sa 
uskutočnia  po dve spoločné zasadania MZ a PK a dve zasadania 
budú v pôvodnej plánovanej podobe, t.j. v jednotlivých školách.  

 
 

∗∗∗∗∗   Jozef Kozák    ∗∗∗∗∗ 
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V stredu, 5. novembra t.r., nám rozkázali doniesť si  pyžamá. 

Prečo, čudovali sme, veď nie sme škôlkári, ale žiaci 2.B triedy. 
V rozvrhu sme mali dve telesné výchovy a tešili sme sa na 
PYŽAMOVÚ  PÁRTY. 

Najprv sme si vyzdobili  svoju triedu tak, ako sa na párty  patrí. 
Priniesli sme si rôzne cukríky, koláče, slané pečivo a vodu. Párty sa 
mohla začať. 

Spočiatku sa nám to zdalo smiešne, veď každý sa vyobliekal do 
pyžama. Dokonca aj naša pani učiteľka. No keď sme začali tancovať 
a súťažiť, humoru sme mali aj na rozdávanie. Nikto sa nenudil. 
 Z očí nám sršala radosť a spokojnosť. Stačí pozrieť fotky. 

 Ale všetko má svoj koniec. Spokojní sme odchádzali domov 
a ešte stále spomíname na ten deň. No sľúbili sme si, že pyžamovú 
párty si zopakujeme aj na ďalší rok a zapojíme do nej širší okruh 
spolužiakov.  

        
V miniankete  sa k párty vyjadrili žiaci, jej prví absolventi. 
 
Tobiáš Hamara: „Súťaž so stoličkami – výborná! Takáto telesná – 

super! Keby to tak opakovalo každý týždeň...“ 
Lucia Pavlíková: „Takúto srandu mám veľmi rada. Už sa teším 

na ďalší rok.“ 
Sebastian Hreško: „Takú telesnú by som chcel každú stredu.“ 
Jaroslav Vaňko: „Ešte nikdy som nebol na party, ale mali sme 

sa veľmi dobre. Trieda bola  krásna.“ 
Kristínka Bakaľarová: „Bolo to skvelé. Chcem, aby to bolo aj na 

budúce.“ 
Liliana Dzubajová: „Veľmi rada sa zabávam a tancujem. Bola to 

sranda.“ 
     
Do konca kalendárneho roka sa tešíme aj na ďalšie zaujímavé 

akcie: 
 5. decembra:  Mikulášske posedenie. 
11.decembra: Konzultačné hodiny pre rodičov. 
15. decembra: Vianočná akadémia pre verejnosť. 
19. decembra  končí súťaž Šaliansky Maťko.      
Žiaci 2.B triedy ZŠ s triednou učiteľkou Slávkou 

Dzurjuvovou 
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Študenti giraltovského Gymnázia  sa 6. a 7. novembra 
t.r.  zúčastnili na exkurzii v Poľskej republike. Podujatie  
organizovali členovia  predmetovej komisie dejepisu  na 
čele s Evou Fedorkovou v spolupráci s tunajším CVČ. 

Prvý deň exkurzie študenti navštívili rodisko pápeža 
Jána Pavla II. vo Wadoviciach. Videli jeho rodný dom, 
pamätník a katedrálu. Odtiaľ ich cesta smerovala do 
niekdajšieho koncentračného tábora v Osvienčime, kde 
hitlerovci za hrozných podmienok väznili, mučili a vraždili 
milióny svojich odporcov. Tento najväčší nacistický 
vyhladzovací koncentračný tábor vznikol v roku 1940. 
Zahynulo tu vyše štyroch miliónov ľudí, príslušníkov 
mnohých národov z krajín okupovaných fašistami, rôzneho 
politického a náboženského presvedčenia, rozličných 
spoločenských vrstiev, rôzneho veku, povolania, muži, ženy 
aj deti. Na našich študentov silne zapôsobili drevené 
baraky, obohnané vysokým plotom z ostnatých drôtov, 
väčšinou nabitých elektrinou. Pri Múre nárekov sme 
položili kyticu kvetov, zapálili sviečky a minútou ticha sme 
si uctili pamiatku miliónov nevinných obetí holokaustu. Po 
prehliadke sme sa autobusom premiestnili do tábora 
Birkenau, ktorý v rokoch 2. svetovej vojny nacisti určili na 
hromadnú likvidáciu väzňov v plynových komorách.  

Z týchto kruto pamätných miest sme sa opäť vrátili do 
Wadovíc, kde sme sa ubytovali. Ráno sme odtiaľ vyrazili do 
Krakowa, druhého najväčšieho poľského mesta, ktoré má 
vyše 750 tisíc obyvateľov, s vysokoškolákmi a návštevníkmi 
zo všetkých krajín sveta, denne až milión obyvateľov. Tu 
sme si prezreli starobylý hrad Wawel s dómom zo 14. 
storočia a s hrobkou poľských kráľov. Sprievodca nás 
cestou na hlavné námestie oboznámil s ďalšími 
pamätihodnosťami a s bohatou históriou mesta. Našich 
študentov očarili mnohé atrakcie ponúkané Krakowom 
zvedavým návštevníkom. 
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Našou poslednou zastávkou sa stala Wieliczka a jej 

soľná baňa, v ktorej sme museli prejsť trojkilometrovú 
trasu a 800 schodov. Okrem siene banskej techniky na 
ťažbu soli sme sa ocitli aj v chrámovej miestnosti, v ktorej 
sa každú nedeľu konajú bohoslužby. 

Aj keď do Giraltoviec sme dorazili neskoro v noci 
a z dlhého cestovania nás bolelo celé telo,  cesta v nás 
zanechala veľa dojmov a množstvo prekrásnych zážitkov, 
na ktoré bude každý z nás určite dlho spomínať. Veríme, že  
exkurzia do tohto zaujímavého kúta našich poľských 
susedov a možno i ďalších pozoruhodných kútov Európy, 
nebude posledná. 

 
To, aké dojmy zanechala návšteva Osvienčimu u žiačky 

kvinty osemročného gymnázia Mirky Molitorisovej, 
dokazuje aj nasledujúce krátke zamyslenie. 

 
PREČO? 
Do tvárí nám udiera prudký vietor a zopár dažďových 

kvapiek dopadne na zem. Akoby ani slnko nerado 
navštevovalo tento kút  zeme. Obdivujem všetkých, ktorí tu 
pracujú. Dennodenne ich víta nápis „ Arbeit macht frei“, 
ktorému neverili dokonca ani tí, ktorí ho pripevnili na 
železnú bránu vedúcu do pekla. Milióny nevinných 
mŕtvych len pre absurditu konania  šialených ľudí.  

Ktosi raz povedal: „Som človek a nič ľudské mi nie je 
cudzie.“ No tu sa o ľudskosti nedá hovoriť ani zďaleka. Toto 
neurobia ani zvieratá, no ľudia, vraj vrchol inteligencie, to 
dokázali! Dnes sa nám nad tým pozastavuje rozum, 
nevieme si ani predstaviť, ako tam ľudia trpeli. Boli týraní 
a zabíjaní bez príčiny. Len preto, že boli Židia, Rómovia...  
Narodili sa v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste. 
Nijako sa neprevinili, a predsa za to vyhasli ich životy. Kde 
spala spravodlivosť? Azda vtedy nejestvovala? Možno. No 
verím, že všetko sa raz obráti. 

 
∗∗∗∗∗  Marta Lehetová   ∗∗∗∗∗ 
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A už ste naši! 
Ráno, 8,30 h, v budove Gymnázia v Giraltovciach sa 

pomaly začali schádzať študenti. Pýtate sa prečo tak neskoro? 
Táto škola, takisto ako aj väčšina ostatných škôl, každoročne 
pripraví imatrikuláciu a ňou privíta prímanov a prvákov. Po 
dlhé mesiace, strávené na pôde Gymnázia sa tento deň stane  
jedným z najvýznamnejších dní v ich študentskom živote. 

Áno, domnievate sa správne. Tým dňom je 17. november - 
Deň študentstva. Na preplnených chodbách našej školy sa 
nedalo nepovšimnúť si skupinu roztrasených prímanov, ktorí 
netrpezlivo vyčkávali na svoje uvítanie a prijatie  medzi 
ostatných študentov. Výnimku netvorili ani o niečo starší 
prváci, už trošku ostrieľanejší, ale stále  nič netušiaci. Všade 
naokolo panovala príjemná atmosféra a dobrá nálada. Celý 
program sa oficiálne začal o 9. h príhovorom študentky 
septimy, Ivany Rubisovej. Dav utíchol a nasledoval program 
žiakov sekundy. Zábava vyvrcholila po krátkej prestávke, po 
ktorej druháci z Á-čky pripravili kvalitný program. 

 
Sekunda vyniesla konečný rozsudok! 

 
Triedna učiteľka Viera Čižeková sa rozhodla vyskúšať si, 

aké je to ocitnúť sa v súdnej sieni. Predstavitelia hlavných 
postáv, napríklad sudca, žalobca alebo obhajca sa vo svojich 
rolách cítili ako doma. Striedavo vynášali prísne, no humorom 
podfarbené rozsudky nad jednotlivými prímanmi. Tí to nebrali 
na ľahkú váhu a každú úlohu sa snažili  vykonať čo najlepšie, 
aby si odpykali všetky  prehrešky voči svojim o rok starším 
spolužiakom. Porotcovia sa prejavili ako veľmi dobrosrdeční,  
a tak ocenili ich snahy medailou. „Program sme pripravovali 
starostlivo. Vo svojej úlohe sudkyne som sa cítila veľmi dobre. 
Hoci to vždy nešlo tak ako by malo, nakoniec všetko dopadlo 
výborne, hlavne vďaka ochotným prímanom, ktorí s nami 
skvelo spolupracovali. Ale skutočnou sudkyňou by som nikdy 
nechcela byť!“ povedala so smiechom Evka Kočišová. 
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Tak to sme tu ešte nemali! 

 
Aj takéto ohlasy zaznievali po skončení programu 

pripraveného druhákmi. Títo študenti sa rozhodli, čo sa týka 
úloh, staviť na netypické a možno aj trochu odvážnejšie 
vystúpenie. Iné, ako  po minulé roky. Príbeh o hľadaní pravej  
lásky cez rôzne prekážky, doplnený vtipnými vyhláseniami a 
pripomienkami, dopomáhal celej telocvični k výbuchom 
smiechu. Vedľajšie úlohy v „love story“ stvárnili prváci, čo 
trošku sťažovalo situáciu. No organizátori vystúpenia nič 
nenechali na náhodu a všetko mali dokonale pripravené. 
Medzi prvými „hercami“ vystúpil možno raz budúci fitness 
tréner, Dávid. Pýtate sa prečo? „ Na „Uchaľák“ som išiel s tým, 
že všetko, čo sa tam udeje, bude v rámci zábavy. A tými 
plavkami, ktoré som mal celý čas na sebe, sa to iba potvrdilo. 
Tak som sa pustil do svojej úlohy pomocníka trénerky Edity 
Papeky a zatancoval jednu z jej známych choreografií pred 
celou školou,“ skonštatoval jeden z našich nováčikov. Svojím 
výkonom si vyslúžil hromadné burácanie všetkých 
zúčastnených. Dej pokračoval a na javisku sa striedal jeden 
prvák za druhým. No niektorí už neboli takí ochotní ako 
prímani a sem-tam sa stalo, že sa žiadal potrebný zásah 
„školskej mafie“, ktorá zasahovala pripravená so šľahačkou 
a kečupom v ruke. Našťastie, čerstvo založená spevácka 
skupina našich prváčok, si to s neochotou vystúpiť rozmyslela 
a podala nezabudnuteľný výkon. „Trochu som sa hanbila, veď 
som mala zelené vlasy a výrazný rúž okolo pier, ale ako každý, 
brala som to s humorom. Až tak ste nás doriadiť nemuseli!“ 
zhodnotila svoj výstup Denisa. Po skončení „trápenia“ našich 
nováčikov nasledovala slávnostná prísaha, „okorenená“ 
humornými radami od starších,  o čosi skúsenejších 
študentov. Na znak oslavy ich prijatia medzi nás – 
gymnazistov - sa otvorila fľaša, samozrejme, detského 
šampanského a prváci si pochutnali i na vynikajúcich 
cesnakových koláčikoch, ktoré obsahovali aj chilli papričky.  

 
Tak rád si zatancujem... 

 
Určite príjemným zakončením bola diskotéka. O hudbu sa 

staral Dj Mimo a gymnazisti na parkete dokazovali svoje 
tanečné umenie. Len škoda, že trvala tak krátko... 

 
Lucia Bačkayová 
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Halloweenske strašidielka 
v Giraltovciach 

 
Posledný októbrový deň, 31. október, málokto 

pokladá za čosi výnimočné, hoci sa spája s niečím 
symbolickým. Väčšine ľudí tento dátum utkvie 
v pamäti len ako deň pred dvoma veľkými 
sviatkami: Sviatkom všetkých svätých, 
1.novembra a Pamiatkou zosnulých, 2. novembra. 

Ale 31. október je aj Halloweenom. Hoci to dnes väčšina ľudí 
pokladá za lacný amerikanizmus, tento „amícky“ sviatok sa 
postupne začína oslavovať aj u nás. A nie hocijako, ale už veľkolepo. 
Nemáme síce v úmysle napodobňovať mocnú krajinu mrakodrapov, 
ale jednoducho sa zabaviť, oživiť a spestriť tento všedný deň. 

V piatok 7. novembra sa to giraltovským deťom, veru,  podarilo. 
Kolektív CVČ im totiž pripravil zaujímavú akciu a zapojiť sa mohli 
všetky deti. Stačilo iba prísť a ukázať sa vo všakovakých maskách, 
či kostýmoch od výmyslu sveta a večer sa skutočne zmenil na 
magický. Všetci prišli v prestrojení a vo večernom pochode sa 
zástup malých, no vkusných strašidielok presúval z miesta na 
miesto a s lampami. či s baterkami v rukách prechádzal viacerými 
giraltovskými ulicami. Drobné osvetlené bytosti tak mohol vidieť 
každý. Po prechádzke temnými uličkami mesta strašidelný sprievod 
zamieril do areálu CVČ a pokračoval prehliadkou masiek pred 
budovami. Na halloweenskej párty a strašidelnej diskotéke sa mohli 
deti naplno predviesť a zabaviť. Za svoju iniciatívnosť, snahu 
a zainteresovanosť dostali aj sladké odmeny a moderátor večera, 
Robo Mikla, na záver vyhlásil tri najlepšie masky, o ktorých 
rozhodla porota „mágov“. Pri organizovaní akcie a vyhlásení 
výsledkov asistovala aj Robova 
manželka Majka, ktorá sa maskám aj 
sama venuje a vyrába ich.  Ukážka 
ozdobených tekvíc pred budovou tiež 
stála za to. Halloweenský pochod 
mestom sa naozaj vydaril a detské 
masky takisto. Veríme, že táto akcia 
bude mať o rok svoje pokračovanie.   

∗∗∗∗∗  Martina Štofková  ∗∗∗∗∗ 
Kto sa skrýva pod maskou? Foto CVČ. 
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Halloweensky sviatok  je 

veľmi starý. Jeho história 
siaha až ku Keltom a  pôvod 
má v Írsku. Vtedy sa rok delil 
na dve obdobia:  obdobie 
hojnosti a obdobie zimy a 
hladu. Začiatkom novembra 
sa Keltom zásoby zúžili a 
nastávala zlá doba. Preto 
ľudia prvý novembrový deň 
uctievali Boha Mŕtvych - 
Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše 
mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z 
dyne. Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich 
príbuzných prekročili hranicu Zeme Mŕtvych. Živí sa 
prezliekali do starých šiat a maľovali si tváre, aby do nich 
nevstúpili  zlí   duchovia.  Halloween   je  pôvodne   
pohanský sviatok. Tejto noci sa hovorilo Samhain - 
pohanský Nový rok (koniec pohanského roku). 

V roku 43 po narodení  Krista okupovali keltské územia 
rímske vojská. Časom sa tieto národy a ich zvyky začali 
prelínať, a tak sa Samhain začal sláviť i v období žatvy. K 
svietnikom a ohňom  pribudlo ovocie a obilie. V priebehu 
500 rokov sa k moci dostala katolícka cirkev. Pápež 
Bonifác IV. chcel zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a 
tak sa zriadil nový sviatok - Sviatok všetkých svätých, u 
nás 1. november. Mnohí ľudia však slávili oba sviatky 
spolu. Pôvodný názov bol Hallowe'nen. 

V 16. storočí sa teda na svete objavil nový sviatok - All 
Hallow'Day (Eve), čiže Deň všetkých blahoslavených. 
Podvečer tohto sviatku všetkých svätých, 31. október, sa 
volal All Hallows´Evening, v dedinskom slangu jednoducho 
Halloween. V 20. rokoch minulého storočia boli oficiálne 
povolené mestské oslavy.  
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V dnešnej dobe si ľudia v Amerike ozdobujú dom, 

vyrábajú dyňové svietniky a pečú koláče. Tradičnými 
znakmi Halloweenu sú tekvice, špeciálne vyrezané a vo 
vnútri je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, čierne 
mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby čierna a 
oranžová. Deti sa prezliekajú za strašidlá a chodia od domu 
k domu. Navštevujú susedov a pýtajú sladkosti alebo 
peniaze. Sviatok sa oslavuje hlavne v západnom svete, v 
USA, Portoriku, Írsku, Kanade, ako aj v Austrálii a na 
Novom Zélande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗∗∗∗∗  Internetový zdroj   ∗∗∗∗∗ 
 
 
 
 

Medzi obľúbené podujatia CVČ nesporne patria aj návštevy 
hokejových stretnutí v Košiciach a plavárne v Stropkove. 
Mesačne je to 3 až 4 krát, kedy sa hokejoví fanúšikovia môžu 
zúčastniť na hokejových zápasoch,  odohrávaných v košickej 
Steel aréne.  

Vonku sa už zozimilo, a preto naše kúpalisko odpočíva, ale 
plaváreň umožňujeme deťom navštevovať dvakrát mesačne, 
pretože je o ňu veľký záujem. V minulom mesiaci sme prišli 
s dvoma autobusmi nadšencov a potom jedným znovu plným 
autobusom členov CVČ z mesta a obvodu. Plaváreň budeme 
naďalej navštevovať až do letných mesiacov, kedy si užijeme 
vlastné kúpalisko. 
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Pekné nedeľné odpoludnie strávilo vyše sedemdesiat žien 
a dievčat na podujatí Maratón aerobicu, ktorý pre nich 
pripravilo CVČ Giraltovce. Cvičenky, nielen z nášho mesta, ale 
aj z celého oblasti od Svidníka po Vranov nad Topľou, počas 
štyroch hodín a pod vedením štyroch cvičiteliek a hlavnej 
organizátorky, prekonávali sami, seba v tomto peknom 
ženskom športe. Takého cvičenie, naviac podfarbené s peknou 
hudbou, je relaxom nielen pre telo, ale aj pre dušu. Počas 
prestávok sa menili cvičiteľky a žrebovali sa  vecné ceny pre 
účastníčky. Naša sponzorka, Emília  Deutschová, potešila 
peknými kozmetickými balíčkami štyri vyžrebované dámy, za 
čo jej, aj v ich mene,  veľmi pekne ďakujeme. Pre všetky 
účastníčky pripravilo balíčky aj CVČ. Nechýbali v nich ani 
propagačné suveníry centra. Aj cvičiteľka Daniela z Vranova 
n. T. obdarila všetky cvičenky. Vo veľmi dobrej nálade 
a atmosfére  sme sa ani nenazdali, ako rýchlo ubehli štyri 
hodiny maratónu. Jeho 2. ročník sa konal v telocvični 
Súkromnej strednej odbornej školy. Ženám sa táto súťaž 
páčila. Na podobnej sa zúčastňujú sa aj vo Vranove n. T., 
vo Svidníku aj v Prešove, takže sa rozlúčili s prísľubom: 
„O rok znova aj v Giraltovciach.“ 

 
 
 
Medzi októbrové prázdninové podujatia už mnoho rokov 

patrí nočný pochod, spojený so  zaujímavou súťažou, skúškou 
odvahy. Vo večerných hodinách, pod  rúškom tmy a prejdení 
určenej trasy, túto skúšku podstúpilo so svojimi vedúcimi 
vyše päťdesiat účastníkov, chlapcov a dievčat z Giraltoviec a 
z Okrúhleho. Vyzbrojení baterkami  a veselou náladou 
prechádzali noční turisti  tichou tmavou prírodou, v ktorej 
počuli aj najmenší šelest lístia a stromov a mnohí, veru,  
pociťovali aj strach, lebo takto, potme, ešte les nepoznali. Po 
zdolaní skúšky odvahy dostali účastníci sladkú odmenu. Mala 
byť zadosťučinením za prekonanie strachu. Podobné  
podujatia majú pre deti veľký význam a neraz na nich 
s radosťou spomínajú a až po rokoch sa priznajú, že predsa 
len strach mali a ako dobre im padlo, že ho v kruhu svojich 
spolužiakov a vedúcich dokázali premôcť.   
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November priniesol aj jednu milú slávnosť. Otvorili sme 

v prízemných priestoroch CVČ divadelnú miestnosť 
a kinosálu. Miestnosť voňala novotou, popoludňajšiemu 
slávnostnému otvoreniu predchádzali dve divadelné  
predstavenia detského divadielka  KukáDko, pre deti MŠ a 1. 
stupňa ZŠ.  

O slávnostné prestrihnutie červenej stuhy požiadal  riaditeľ  
CVČ našich hostí - Jána Rubisa, primátora nášho mesta a 
Mirku Partlovú, allias Endži z Paneláku. Divadelnú sálu  aj po 
tretíkrát naplnili malí aj veľkí diváci, ktorí sa dobre zabávali 
na hre Kukádko, v podaní našich hercov. Hru spestril 
pesničkami Robo Mikla a prekvapila svojimi pesničkami aj 
našej hostka Mirka, ktorá v závere programu neúnavne 
rozdávala prítomným deťom podpisy s venovaním. 

Na slávnostnej recepcii sme sa srdečne poďakovali 
riaditeľovi Jánovi Vookovi,  manželom Miklovým, všetkým 
pracovníkom centra a  sponzorom tohto pekného podujatia za 
prípravu miestnosti, programu a všetko, čo s tým súviselo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z otvorenia divadelnej scény.                                                  Foto: CVČ 
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OKAMIHY je názov poetickej výstavy o nepoetických 

veciach života.  Mnohí z vás ju od 18. do 23. novembra t.r. 
navštívili. Putovná výstavka Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru vo Svidníku je adresovaná všetkým, lebo 
každý z nás je účastníkom cestnej premávky. Každá výstava je 
aj o osobných pocitoch a ani táto sa bez nich neobišla. 
Zámerom vystavovateľov je návštevníkov aspoň na chvíľu 
zastaviť  a podnietiť ich popremýšľať, ako jeden kratučký 
okamih môže ovplyvniť náš ďalší život. Výstavku navštívili 
žiaci aj dospelí z nášho mesta  a z obvodových škôl. 

V galérii CVČ je od  24. novembra výstavka zbraní z 2. 
svetovej vojny. Príďte si ju pozrieť ako memento a varovanie 
pred  zlobou vojny. 

 
 
 
 
November už ohlásil zimu, príroda sa zakryla do bieleho 

rúcha, a tak sme sa vybrali poznávať rastlinky a krásu flóry 
do Botanickej záhrady v Košiciach a Vlastivedného múzea 
v Prešove. Podujatia sa zúčastnili žiaci zo šiestich ZŠ nášho 
obvodu, ktorí sa prihlásili do súťaže Rastlinky a zvieratká 
našich lesov. Súťaž je to zaujímavá, ale aj náročná a poučná. 
Niekoľkoročná súťaž CVČ je určená  žiakom 1. stupňa ZŠ 
a bude mať niekoľko kôl . 

V navštívených prírodovedných areáloch účastníci určite 
načerpali množstvo poznatkov a vedomosti, ktoré budú môcť 
v spomínanej súťaži využívať. 

Tento deň patril aj najmenším návštevníkom centra. 
Zahrali sme pre nich divadielko s názvom Janko H r a š k o. 
Novootvorená divadelná sála odteraz bude častejšie ponúkať 
takéto programy pre našich záujemcov, na ktorých sa vždy 
tešíme. 

 
∗∗∗∗∗  Zamestnanci CVČ   ∗∗∗∗∗ 
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Známa športová akcia s názvom Novák Cup, ktorá sa 
konala 17. a 18. novembra, sa vydarila. Futbalová liga so 
svojím, momentálne tretím pokračovaním, je už akousi 
tradíciou, ktorá sa koná pravidelne každý rok. Pripomeňme si, 
že I. a II. ročník súťaže prešli úspešne a giraltovské školy 
obsadili vysoké priečky. Ani tento rok však nebol výnimkou. 
V prvom kole III. ročníka súťaže sa zúčastnilo spolu desať 
mužstiev v staršej vekovej kategórii a sedem v mladšej, ktoré 
si počas celého priebehu udržali skvelú formu, športového 
ducha a dobrú kondičku. V tomto prípade platí, že „v zdravom 
tele zdravý duch“ alebo „v športovom tele športový duch“. 
Koordinátorom podujatia je Ľubomír Pulhák. Okrem 
giraltovských škôl ZŠ, Gymnázium a  sa na podujatí zúčastnili 
aj ZŠ Kračúnovce A, ZŠ Kračúnovce B, Obchodná akadémia 
Svidník, ŠZŠ Svidník, ŠZŠ Medzilaborce a ZŠ Krajná Poľana. 
Novák Cup má dokopy šesť kôl, zavŕšené je zatiaľ prvé. 
Rovnaké mužstvá budú pokračovať aj v decembri a v ďalších 
mesiacoch. Úplný záver bude mať III. ročník až  niekedy v lete.   
 
 
VÝSLEDKY I. kola  
 
Poradie prvých troch miest v kategórii starších žiakov 
 
Poradie Škola Kolo Skóre Body 
 
1. miesto ZŠ Giraltovce 1 20:3 9 
2. miesto ZŠ Kračúnovce „A„ 1 9:4 8 
3. miesto CVČ Giraltovce 1 7:6 7 
4.miesto ZŠ Krajná Poľana 1 10:4 6 
5. miesto Obch. akad. Svidník 1 7:6 5 
6.miesto ZŠ Kračúnovce „B“ 1 9:9 4 
7. miesto Gymnázium Giraltovce  1 6:6 3 
8. miesto ŠZŠ Medzilaborce 1 7:13 2 
9. miesto ŠZŠ Svidník 1 5:15 1 
10. miesto ŠZŠ Giraltovce 1 0:12 0 
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Poradie prvých troch miest v kategórii mladších žiakov.  
 
Poradie Škola Kolo Skóre  Body 
1. miesto ZŠ Kračúnovce 1 17:4  6 
2. miesto CVČ Giraltovce 1 21:4  5 
3. miesto ZŠ Giraltovce 1 19:3  4 
4. miesto Ladomirová 1 14:10  3 
5. miesto Gymnázium Giraltovce 1 9:11  2 
6. miesto Obch. akad. Svidník 1 1:27  1 
7. miesto ŠZŠ Svidník 1 2:22  0 
 
Tabuľky strelcov mladší žiaci 
 
Poradie Meno Škola Počet gólov 
1. Godla ZŠ Giraltovce 7 
2. Čurlík ZŠ Giraltovce 6 
3. Horvát J. ZŠ Medzilaborce 5 
4. Horvát R. ZŠ Krajná Poľana 5 
5. Kurty ZŠ Giraltovce 4 
6. Obroch ZŠ Kračúnovce 4 
7. Kamidra ZŠ Giraltovce 3 
8. Havira CVČ Giraltovce 3 
9. Frančák Obch.akad. Svidník 3 
10. Michalko Gym. Giraltovce 3 
 
Tabuľky strelcov mladší žiaci 
 
Poradie Meno Škola   Počet gólov 
1. Mihok ZŠ Kračúnovce   8 
2. Zaputil CVČ Giraltovce   6 
3. Križánek Gym. Giraltovce   6 
4. Pankuch  CVČ Giraltovce   5 
5. Sivák CVČ Giraltovce   4 
6. Juhás CVČ Giraltovce   4 
7. Billy CVČ Giraltovce   4 
8. Cina D. Ladomirová   4 
9. Cina M. Ladomirová   4 
10. Oravec J. Kračúnovce   3 
 

∗∗∗∗∗  Martina Štofková   ∗∗∗∗∗ 
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S L O V O    N A    Ú V O D 

Po dvoch prvotinách Hladenie duší (2007) a Čas 
života (2008) prichádza autorka Anna Mitaľová medzi 
svojich čitateľov už s treťou útlou knižkou, v ktorej sa 
zamýšľa nad dobou, v ktorej žijeme, nad spôsobom 
existencie, ktorý sme si zvolili pre naše bytie tu, na 
Zemi. 

Spolu s nami autorka žije a pracuje v dôvernom 
prostredí zdanlivo bezproblémového malého mesta a 
na vidieku. Čas však aj pred ňu a jej spolupútnikov 
stavia mnohé otázniky. A tak sa spolu s nami aj za nás 
pýta, aké je naše smerovanie, spolu s nami hľadá cestu 
k šťastiu, či k pocitu spokojnosti. 

Vstupuje nám do svedomia, spytujúc sa často spolu 
s nami, či kráčame tou správnou cestou. Jej zamyslenia 
nad vnútorným svetom človeka nemajú ambíciu byť 
univerzálnou odpoveďou pre všetkých čitateľov. Predsa 
však je v nich ukrytá odpoveď platná už tisícročia – sú 
to slová Biblie, ktoré volí ako tému i motto svojich 
slovných posolstiev. Pripomína nám aj príbehy svätých 
či biblických postáv, v ktorých hľadá paralelu so svetom 
dnešného človeka. 

Nech pozorný čitateľ nájde posolstvo, ktoré si k nám 
prostredníctvom autorkiných úvah hľadá cestu 
z dávnych čias cez stáročia až do súčasnosti. Nech ho 
prijme za svoje a nech mu pomôže zorientovať sa 
v neľahkom svete dneška. 

 
Mgr. Alžbeta Škurlová 

             
Túto knižku si môžete kúpiť v Mestskej knižnici 

v sume 50 korún (1,66 €). 
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Každý máme svoju knihu spomienok, ktorá má aj čisté 
stránky. Mali by sa popísať, ale nie akokoľvek a čímkoľvek. 
Roky budú pribúdať, pribudnú aj choroby a tie zmenia 
kvalitu nášho života. Pravdou však je, že kvalita života 
nemusí nevyhnutne klesať. Aj vo vyššom veku sa dá čítať, 
študovať, pestovať nové druhy kvetov, tešiť sa z každého 
dňa, z vnúčat, rodiny, z toho, že ráno vychádza slnko, 
alebo pekne prší. V ktoromkoľvek štádiu života 
nerezignovať, ale milovať krásu, radosť, potešenie, dobro. 
Nevyčerpateľným žriedlom je svet okolo nás. 

Hovorí sa, že kto si neváži,  nectí tradície a minulosť, 
nezaslúži si budúcnosť. Giraltovská Katarína takou 
tradíciou určite je. Tradične sa k nej viaže aj katarínske 
posedenie pre členov tunajšieho Zväzu postihnutých 
civilizačných chorôb (ZPCCH). 

Stretnutie takmer osemdesiatich prítomných členov 
a hostí dokázalo, že táto tradícia je u nás stále živá. Okrem 
členov ZPCCH prišli ako vždy aj hostia, naši lekári, 
zástupcovia sociálneho odboru, lekárka posudkovej 
komisie, zástupcovia Mestského úradu a zastupiteľstva, 
predseda Okresnej organizácie ZPCCH zo Svidníka, tiež 
hostia z ďalších organizácií z nášho a susedného okresu. 

Stretnutie príjemne oživili pozdravy detí, prváčikovia z 
našej ZŠ, ktoré svojimi vycibrenými hláskami, vedení 
svojimi učiteľkami  Annou Šoltysovom a Danielou 
Študyovou predniesli básničky, predviedli scénky, 
zaspievali pesničky. 

Každému podujatie prinieslo milé osvieženie. 
K programu pridali aj ľudové piesne členky speváckej 
skupiny Východniarky, samozrejme, s hudobným 
doprovodom Andreja Majera, ktorého harmonika po celý 
čas umocňovala dobrú náladu. Aj keď toto stretnutie 
nebýva pracovným, naši hostia okrem pozdravu  a prianí, 
ponúkli čo-to aj z informácií, ktoré budú predmetom 
ďalších našich stretnutí.  V takom početnom  zoskupení sú  
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aj početní jubilanti s okrúhlym výročím, ktorým sa venuje 
chvíľka pozornosti s blahoželaním a s kvetom. Uvoľnením  
a   zároveň   chvíľkou  na  humorné   slovo   práve v týchto 
posedeniach býva aj tombola s vyžrebovaním cien, tentoraz 
v súlade s blížiacimi sa Vianocami. 

Za pripravenú a podanú večeru sa patrí poďakovať 
Súkromnej strednej odbornej škole, za bohatú ponuku 
výborného domáceho pečiva jubilujúcim účastníkom 
stretnutia. Poďakovanie patrí aj ďalším, a to za obohatenie 
stolov rozličnými dobrotami, za všestrannú pomoc 
zamestnancom Mestského úradu a ďalším ochotným 
členom pri príprave stretnutia a samotného pohostenia. 

S vrelým poďakovaním všetkým a s očakávaním ďalších 
stretnutí prajeme našim členom, ale aj čitateľom 
Spravodajcu šťastné a požehnané Vianoce.  

  
∗∗∗∗∗ Mária Osifová ∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarínske posedenie v Dome kultúry.                                      Foto: AK 
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VERONIKA KARAŠINSKÁ, 12-ročná dievčina, jediná milovaná 

a milujúca dcérka v rodine Karašinských. Od narodenia, po 
prekonaní detskej obrny,  
je telesne postihnutá. 
Mamka Mária, rodená 
Dvorská, navštívila našu 
redakciu, aby, ako sama 
hovorí, sa poďakovala 
všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí sa odhodlali 
pomôcť Veronike a jej 
rodičom.  

„Problémy nastali už 
pri pôrode a lekári diag-
nostikovali detskú obrnu,“ spomína pani Mária. „Po mentálnej 
stránke sa Veronika vyvíjala nadpriemerne. Rozpráva a zreteľne 
artikuluje už od roka. Do Základnej školy v Giraltovciach nastúpila 
s 2-ročným odkladom, teraz je piatačka. Výborne sa učí. Má vysoké 
IQ, to viete, žije  medzi dospelými, zaujíma sa veľmi intenzívne 
o život vôkol seba.“     

Poviete si: „O.K. Zdravé normálne dieťa, potešenie pre rodičov 
a svoje okolie...“ A predsa sa Veronika líši od normálu. Svojimi 
postihnutými nožičkami, ktoré odmietajú poslušnosť. Čiastočne 
dokáže chodiť aj sama za pomoci chodidla alebo inej osoby. 
Postihnuté deti v jej veku  sú často agresívne v chovaní, ale ona 
naopak,  povzbudzuje aj mamku. „Mamka moja, netráp sa. Ako Boh 
dá, tak bude ...“ Svojim rodičom napĺňa život, ku ostatným ľuďom 
je úctivá, milá, pozorná. 

Pani Mária nás navštívila však kvôli tomu, aby vyrozprávala svoje 
poďakovanie a skúsenosti z posledných mesiacov života ich rodiny. 
Veronika sa v prvej polovici júla t.r. zúčastnila na dvojtýždňovom 
liečebnom pobyte v liečebnom dome Diana v Novom Smokovci vo 
Vysokých Tatrách. Podnetom k pobytu sa stala relácia televíznej 
redaktorky Andy Timkovej, ktorá so svojím postihnutým synom 
navštívila a absolvovala liečebný pobyt u Dr.Timoteja Šamarina 
z Ruska. Máriu relácia zaujala a odhodlala sa pre ten istý krok. 
Postupne zistila, že na pobyt potrebujú sumu 72 tisíc  korún (2 390 
€). Oslovila najbližšie okolie a zbierka v Základnej škole, ktorú 
pôvodne Veronika navštevovala,  dosiahla sumu 25 tisíc korún (830 
€). Evanjelická cirkev a. v. v Giraltovciach, za účinného prispenia 
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tunajšieho kňaza Jozefa Juhazyho, prispela sumou 10 tisíc korún 
(332 €). 

Rodičia malej Veroniky sa rozhodli, že absolvujú aspoň týždeň. 
No v tom čase im organizátori pobytov oznámili, že ak príjmu 
termín, ktorý určia, znížia im sumu na 52 tisíc korún (1 726 €). 
Rodičia nezaváhali, za pomoci rodiny zozbierali zostávajúce peniaze 
a mamka s Veronikou odcestovali na dva týždne do Vysokých 
Tatier.  

Veronika každý deň absolvovala dve hodiny veľmi namáhavé 
a bolestivé cvičenia pod vedením T. Šamarina a skúsených 
fyzioterapeutov. Napriek tomu, že jej tiekli slzy bolesti po tvári, 
prekonala samu seba až natoľko, že jej liečiteľ na záver odovzdal 
medailu za odvahu a za to, že statočne vydržala a neprejavila bolesť.  

Pre mamku sa dva týždne intenzívnej terapie stali zdrojom 
učenia a nadobúdania nových skúseností pri liečení Veroniky. 
Naučila sa nové cvičenia, masáže, ktoré teraz denne s dcérou 
precvičujú presne podľa pokynov liečiteľa. Presne tak, ako ich to 
naučili v Tatrách. „Dva týždne je veľmi málo, treba absolvovať 
niekoľko turnusov,“ vravela Mária. „Doktor Šamarin hovoril, že 
pozitívne účinky liečby sa spustia za mesiac, dva. Prosto treba 
prekonať aj bariéry v mozgu. Na  pobyte som sa naučila ako mám 
s Veronikou cvičiť, masírovať ju. V tom zas ja vidím najväčšie plus.“  

- Dobrí ľudia stále žijú, trochu parafrázujme známeho 
spisovateľa v jeho výroku, ale patrí medzi nich aj detský lekár 
z Giraltoviec, Jozef Hrinko. Spolupracuje s neziskovou organizáciou 
Dobrý anjel z Popradu a jeho zásluhou prichádza finančná pomoc 
od tejto organizácie aj Veronike. „Peniaze ukladáme, aby sme mohli 
pokračovať v liečbe u Dr. Šamarina,“ potvrdila pani Mária a vzápätí 
s ohromnou dávkou vďačnosti Jozefovi Hrinkovi a ľuďom, ktorí 
stoja za Dobrým anjelom, dodala: „Dobrý anjel prispieva 1450-im 
rodinám. Z nich 10 rodín poslal od 16. do 19. októbra t. r. na 
oddychový pobyt do hotela Crocus na Štrbskom Plese. Prežili sme 
nádherné 4 dni. Sme im nesmierne vďační za Veroniku aj za seba.“ 

Poďakovanie rodiny Karašinských patrí aj giraltovskému 
podnikateľovi Miroslavovi Dlabalovi: „Kedykoľvek na požiadanie je 
ochotný nás s Veronikou odviezť autom kam potrebujeme,“ vravela 
mamka Mária. „Skrýva sa za tým jeho ochota pomôcť, a to naozaj 
len za symbolickú cenu.“ 

Na záver ešte raz v mene Veroniky a jej rodičov ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli a prispievali, dúfajme, k jej vyzdraveniu 
alebo aspoň k zlepšeniu zdravotného  stavu  Srdečná vďaka vám, 
rodičia a deti zo ZŠ, evanjelickým veriacim z Giraltoviec, lekárovi 
Jozefovi Hrinkovi a Dobrému anjelovi, tiež aj vám, Miroslav  Dlabal. 

∗∗∗∗∗  Emília Filová   ∗∗∗∗∗ 
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Na návšteve Klubu dôchodcov 
 

V minulosti sa úcta k starším prejavovala oveľa 
intenzívnejšie. V súčasnosti sa nájde skupinka mladých, ktorí 
vedia vzdať hold šedinám. Mladí by si mali radiť so staršími 
a navzájom spolupracovať. Pomáhať iným, pomáhať si 
navzájom, je hádam najkrajšia vlastnosť, ktorú dostáva človek 
do vienka už pri narodení. Len na nás záleží, ako ju v 
prospech vôkol seba využijeme naložíme. Aby sme si do 
vysokého veku zachovali dobré zdravie, musíme už v mladosti 
a v strednom veku viesť správny spôsob života. 

Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť 
prospešná aj pre široké okolie. Život treba prežiť aktívne a 
produktívne, ak to človeku dovoľuje zdravotný stav, mal by 
tak urobiť aj po dosiahnutí staroby. Nástup do dôchodku 
vôbec nemusí byť koncom životnej aktivity. 

Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych 
vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy. Vedia sa 
vzájomne podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť 
príjemne – len nech slúži zdravie. 

V piatok poobede, 24.októbra t.r., sme si našli aj my čas na 
príjemné a naozaj rodinné posedenie s našimi staršími 
občanmi v ich klube. Rodinnú atmosféru zvýrazňovala aj milá, 
sladká pozornosť, nielen zo strany hostiteľov, ale aj hostí. 
Niekedy aj hrejivé, láskyplné slová pookrejú na duši 
a dodávajú tú správnu formu rozhovorov.  

Žiaci boli zvedaví, tak sa pýtali a odpovedí dostávali viac 
než dosť. Najviac ich zaujímala športová úroveň mladých čias 
súčasných dôchodocov, športová vybavenosť pri zdolávaní 
jednotlivých športových rekordov. Futbal sa hrával 
s handrovou loptou, ktorú si sami vyrobili, korčule zhotovovali 
z drevených polienok. O značkovom ošatení, značkovom 
vybavení nechýrovali,  žilo sa. Žilo sa pokojne, ľudia boli milší 
a vľúdnejší. 

Najviac asi prekvapila informácia o „pešo buse“, vtedy 
najrozšírenejšom dopravnom prostriedku. Pár vrcholových 
cvikov nám predviedol Ján Gdovin, ktorý sa neostýchal 
a svoju  kondičku  preukázal,  ako  ináč, okamžite  na mieste. 
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Aby sme v hanbe nezostali, tak sme im ukázali aj my pár 
cvikov. 

Pri prerozprávaní niektorých príhod z detstva sme sa zhodli 
na tom, že by sme si mali vymeniť pár športových „vynálezov“. 
My si vyskúšame tú handrovú loptu a J. Gdovin sa pochlapí 
a vlastnoručne vyhotoví starodávnu hru z dreva.  

Odchádzali sme s úsmevom a s prísľubom, že pred Veľkou 
nocou prídeme zase, aby sme sa dozvedeli niečo o vtedajších 
sviatkoch, o zvykoch, ktoré sa pomaly, ale isto vytrácajú 
z bežného života. Už teraz sa veľmi tešíme. 

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane 
v starobe nepovšimnutý.  

Nájdime si čas na vľúdne slovo, úsmev pre starších 
neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu. 

Ďakujeme Alene  Kmecovej, ktorá iniciovala a  nám 
umožnila toto milé stretnutie. 

 
∗∗∗∗∗   Emília Tchuríková    ∗∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Žiaci na návšteve v klube dôchodcov.                                      Foto: Autorka 
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc, 27. októbra, sme v 

tento deň pripravili podujatie, ktorým sme chceli poukázať na 
dôležitosť kníh. Osloviť i povzbudiť k čítaniu nielen žiakov našej 
školy, ale aj kamarátov, súrodencov, rodičov. Samotný deň sa začal 
návštevou mestskej knižnice, pretože sme novootvorená škola 
a vlastnú knižnicu si ešte len zakladáme. Po návrate z knižnice späť 
do školy sme sa so žiakmi zamýšľali nad otázkou, aké miesto má 
kniha v dnešnej modernej dobe. Po vyučovaní sa žiaci rozišli za 
svojimi povinnosťami a o šestnástej hodine sa všetci opäť vrátili do 
školy. Prišli spolu so svojimi rodičmi, súrodencami, niektorí aj 
s kamarátmi. Usadili sme sa do polkruhu a s napätím sme čakali, 
čo sa bude diať. Hneď na úvod sme si rozhovorom pripomenuli 
dnešné ráno a návštevu knižnice. Potom sme otvorili obálku 
s listom od víly školských knižníc, ktorá nás oslovila: 

 
Milí žiaci Súkromnej základnej školy v Giraltovciach,  
 
počula som, že v dnešný Medzinárodný deň školských knižníc 

venujete veľkú pozornosť knihám. Veľmi som sa potešila, lebo knihy 
sú moje kamarátky a viem, ako veľmi sa tešia, keď ich čítate 
a listujete ich stránky. Musím vám však niečo prezradiť. Už nie sú 
veľmi veselé, sťažovali sa mi, že ich deti často vymieňajú za 
počítačové hry a filmy. Je im ľúto, že sa na ne zabúda, lebo vedia, 
aké sú pre deti potrebné. Som víla školských knižníc a trápi ma, že 
sú moje knihy smutné. Preto vás chcem poprosiť, aby ste mi ich 
pomohli potešiť.  

V obálke sú úlohy, ktoré som pre vás vymyslela. Dávajte dobrý 
pozor, čo máte splniť a aký máte na danú úlohu čas. Každý ročník 
bude riešiť vo svojej triede inú úlohu. Ak sa vám podarí splniť 
všetky úlohy a budem naozaj spokojná, prídem vás navštíviť 
a prinesiem aj odmenu. Zatiaľ k vám posielam môjho pomocníka 
škriatka, ktorý dohliadne na celý priebeh plnenia úloh. Možno vám 
aj s niečím pomôže. Keď budete mať všetko hotové, príde po mňa. 
Tak čo, milí žiaci? Prijímate moju ponuku a skúsite úlohy vyriešiť? 

Nezabúdajte však na to, že týmito úlohami robíme radosť našim 
knihám a knihy nám zas vrátia pocit radosti svojimi príbehmi 
a básňami, keď ich budeme čítať.  
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Prajem vám, aby sa  vám darilo a už sa veľmi teším na stretnutie 
s vami.  

Vaša víla  
 

Po prečítaní listu dostala každá trieda svoje úlohy v zalepenej 
obálke. Všetci žiaci sa s nadšením rozbehli do svojich tried, aby 
danú úlohu čím skôr vyriešili. Prváci mali za úlohu nakresliť 
Gevenduchu z príbehu Danky a Janky. Pani učiteľka im tento 
príbeh prečítala a našim prváčikom sa hneď na výkresoch 
objavovali tie najkrajšie Gevenduchy. Tretiaci hľadali 
v encyklopédiách určené slová. Keď ich našli, celý text si dôkladne 
prečítali. K textu nakreslili obrázok a napísali niekoľko viet, ktoré si 
po prečítaní zapamätali. Štvrtáci sa popasovali s úlohou, ako 
poskladať z papiera záložku do knihy. Dievčatá vymýšľali báseň 
o víle, knižnici, knihe a čarovnej paličke.  

Každá trieda splnila svoju úlohu v časovom limite. Všetci sme sa 
opäť stretli a prezreli sme si nápadité ilustrácie našich prvákov. 
Tretiakom sa tiež podarilo splniť úlohu a oboznámiť nás s jej 
riešením. Veľmi sa nám páčila báseň štvrtáčok: 

V knižnici sú knižky -  staré i nové. 
V nich sú ukryté postavy rozprávkové. 
Kúzelná palička patrí víle a pre vodníka sú ryby milé. 
Milo nás prekvapili naši šikovní štvrtáci, ktorí poskladali 50 

záložiek do kníh a darovali ich hosťom i svojim spolužiakom. 
Ostala nám ešte obálka s poslednou úlohou. Mali sme vyzdobiť 

chodník pred našou školou tekvicami, aby víla videla, kam má prísť. 
Táto úloha žiakov veľmi potešila. Tekvice, pripravené na túto 
príležitosť,  mali hneď svojho majiteľa. A už sme len sledovali, ako 
sa v každej triede veselo a s nadšením pracuje. Žiaci vykrajovali 
z tekvíc rôzne strašidielka i zaujímavé tvary. Výsledok bol úžasný. 
Všetky tekvice sme odniesli pred našu školu a s napätím sme čakali 
na príchod víly. Tá však neprichádzala. Žiaci ju preto spoločne 
zavolali. Po chvíli sa za budovou školy objavila víla s košíkom 
sladkej odmeny. Privítali sme ju veľkým potleskom.  

Víla nás pochválila a poďakovala nám, že sme jej úlohy splnili. 
Každému zúčastnenému dala sladkú odmenu.  

Na záver nesmela chýbať spoločná fotografia, aby nám tento 
vzrušujúci deň pripomínala. Všetci sa už veľmi tešíme na ďalšie 
takéto pekné spoločné podujatia. 

 
 

∗∗∗∗∗   Jana  Poľčová   ∗∗∗∗∗ 
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S radosťou očakávajme Ježiša Krista 

 
Začiatok cirkevného roka u evanjelikov je začiatkom adventu, 

teda štvortýždňového obdobia príprav na príchod Ježiša Krista. 
Evanjelický kňaz z Giraltoviec, Jozef Juhazy, nám potvrdil, že 
čakávanie príchodu Mesiáša, má byť spojené s hlbokou duševnou a 
telesnou prípravou.  

Veriacich povzbudzuje slovami: 
 
„Tak ako Kristus prišiel v ľudskom tele, opäť príde na konci 

vekov, lenže nie už ako dieťa, ale v sláve. Prví kresťania volali: - 
Príď, Pane Ježiši! a s radosťou  očakávali Mesiáša,  aj my teda 
s radosťou očakávajme Ježiša Krista. 

 
Obdobie pred Vianocami je vážne i radostné, a preto sa 

máme a musíme pripravovať. Častejšie sa stretávame na 
Službách Božích, ktoré sú spojené so spoveďou a prijímaním 
Večere Pánovej. Keď chceme Ježiša prijať, naše srdcia musia 
byť očistené od hriechov. Očisťujeme sa od všetkého zhonu, od 
problémov, ktoré nás kvária. To všetko musíme zo seba zhodiť, 
aby sme prežili skutočnú radosť v  očakávaní Jeho príchodu.“ 

Prvou adventnou nedeľou, 30. novembra, sa otvorili aj pre 
evanjelikov štyri týždne očakávaní a príprav na Vianoce.  Cirkevná 
obec poslúži pri tejto príležitosti nasledujúcimi podujatiami: 

 
 Druh bohoslužby Dátum 

konania 
Miesto konania Začiatok 

o hod. 
II. adventná 
nedeľa 

Nedeľné Služby Božie (SB) 
s Večerou Pánovou (VP) 

7.12.2008 Giraltovce 9. h 

 Nedeľné SB s VP  Železník 11. h 
 Nedeľné SB s VP  Svidník 14,30 h 
Každý utorok Večerné SB Od 2.12.2008 Železník 19. h 
 Večerné SB s VP 23.12.2008 Železník 19.h 
 Biblické hodiny Od 2.12.2008 Mičakovce 17,30 h 
Každá streda Večerné SB Od 4.12.2008  Giraltovce 18.h 
Každý Večerné SB s VP 18.12.2008 Giraltovce 18.h 
štvrtok Biblické hodiny Od 3.12.2008 Lužany p.T. 18,00 h 
III. adventná 
nedeľa 

Nedeľné SB s VP 14.12.2008 Giraltovce 9. h  

 Nedeľné SB bez VP  Železník 11.h 
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Nedeľné SB s VP 21.12.2008 Giraltovce 9. h IV. adventná 
nedeľa Nedeľné SB bez VP  Železník 11. h 
Štedrý večer Slávnostné SB s program detí 24.12.2008 Giraltovce 16. h 
 Slávnostné SB s program detí  Železník 17,30 h 
I. Slávnosť 
 vianočná 

Slávnostné SB obohatené o 
vystúpenie detí, mládeže 
a spevokolu 

25.12.2008 Giraltovce 9. h 

 Slávnostné SB  Železník 11. h 
 Slávnostné SB  Svidník 14,30 h 
II. Slávnosť  
vianočná 

Slávnostné SB s vystúpením 
mládeže 

26.12.2008 Giraltovce 9. h 

 Slávnostné SB  Železník 10,30 h 
Nedeľa Nedeľné SB 28.12.2008 Giraltovce 9. h 
 Nedeľné SB  Železník 10,30 h 
Starý rok Večerné SB na ukončenie 

občianskeho roka 
s poďakovaním Pánu Bohu za 
všetky dary duchovné a telesné 

31.12.2008 Giraltovce 17. h 

 Večerné SB  Železník 18. h 
Nový rok Slávnostné SB s prečítaním 

štatistiky cirkevného zboru za 
rok 2008 

1.1.2009 Giraltovce 9. h 

   Železník 10,30 h 
 
Pozn. Časový harmonogran sa podľa okolností môže meniť. 
 
Vo Svidníku sa evanjelici stretávajú na Službách Božích 

v priestoroch Základnej umeleckej školy. V matkocirkvi 
v Giraltovciach a   filiálke v Železníku sa  SB konajú tradične 
v chráme Božom. V zborovej miestnosti evanjelickej fary 
v Giraltovciach sa konajú v piatok podvečer  pravidelné stretnutia 
dorastu a mládeže.        

(ef) 
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Christos raždajetsja! – Slavite jeho! 
 
Týmto pozdravom oslavujeme narodenie Ježiša Krista. Ale ešte 

skôr, ako k tomuto pozdravu príde, je dôležité sa na túto udalosť 
viery v našom živote aj pripraviť.  

V období prípravy na sviatok narodenia Pána pri Bohoslužbách 
spievame  tento  kondák: „Dnes sa chystá Panna v jaskyni 
zázračne porodiť večné Slovo. Raduj sa, celý svet, nad tou 
zvesťou. Oslavuj s anjelmi a pastiermi večného Boha, lebo sa 
nám chce zjaviť ako malé Dieťa.“   

Čím lepšia príprava, tým väčšia radosť! Preto by som vás chcel 
na tomto mieste,  poinformovať o aktivitách a Bohoslužbách, ktoré 
úzko súvisia s prípravou a samotným prežívaním sviatkov 
Narodenia  Podľa Tela Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 

V gréckokatolíckej cirkvi nám pôst pred Narodením Pána začína 
15. novembra a trvá do dňa Narodenia Pána. 

Od 20. decembra už máme bezprostrednú prípravu tzv. 
„Predprazdenstvo“ na sviatok Narodenia Pána. 

Bohoslužobný program počas sviatkov Narodenia Pána 
v Gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci, na ktorý vás 
z celého srdca  pozývam, bude mať takýto priebeh:  

 

Pozn. Časový harmonogram sa môže podľa okolnosti ešte zmeniť. 
Prajem všetkým nám, krásnu  prípravu a úžasný zážitok 

z narodenia Ježiša Krista. Pripravme mu v našich srdciach 
a v našich príbytkoch miesto, aby sa tam ako maličké dieťa mohol 
narodiť.  

Slava Isusu Christu! 
∗∗∗ Štefan Pacák 

20. 12. sobota o 10. h  Sviatosť zmierenia, vysluhovať 
sviatosť,  prídu viacerí kňazi 

21.12. - nedeľa pred Kristovým 
narodením 

o 9. h  Svätá liturgia 

24.12. - streda, 
Predvečer narodenia Pána 

o 18. h  Veľké povečerie s lítiou, 
Jasličková pobožnosť, divadelné 

vystúpenie detí a mládeže 
o 24. h  Svätá liturgia 

25.12. - štvrtok, Narodenia  Podľa Tela 
Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 

Krista 
o 9. h Svätá liturgia s Myrovaním.  

26.12. - piatok, Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke 

o 9. h  Svätá liturgia 

27.12. - sobota Svätý apoštol, 
prvomučeník a archidiakon Štefan 

o 11. h  Svätá liturgia so spoločným 
pohostením agapé 
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LÁSKA K BLÍŽNEMU VEDIE K PÁNU BOHU.  
PANE, U TEBA 
NEZOSTANE BEZ ODMENY 
ANI POHÁR VODY 
PODANÝ BLÍŽNEMU 
Z LÁSKY K TEBE. 

 
PROGRAM RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

POČAS ADVENTNÉHO OBDOBIA. 
 

Dátum/deň Zameranie O hod. Bohoslužba 
Pondelok 
a utorok  

Sviatosť zmierenia O 16,30 h, 
o 17,30 h  

 

Streda Sviatosť zmierenia O 6. h  
o 6,30 h 

 

Štvrtok a 
piatok 

Sviatosť zmierenia O16,30 h, 
o 17,30 h   

 

Sobota Sviatosť zmierenia O 16,30 h 
a o 17,30 h  

 

6.12.2008  Fatimská sobota  O 8. h Svätá omša a 
Mikuláš 

7.12.2008 Stretnutie birmovancov O 9,30 h  
8.12.2008 Sviatok: Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie 
O 6,15 h, 
 o 17,30 h 

Sväté omše 

20.12.2008 Spoločná sviatosť zmierenia 
(spoveď) 

Od 14. h do 
17. h 

 

24.12.2008 Štedrý deň:  Prijatie 
betlehémskeho svetla 

O 8. h Svätá omša 

 Polnočná Svätá omša O 24.  h  
25.12.2008 1. Sviatok vianočný O 7,30 h 

 o 9,30 h 
o 17,30h 

Sväté omše  

 Pobožnosť pri jasličkách O 15. h  
26.12.2008 2. Sviatok vianočný: Svätý 

Štefan  
O 07,30 h  
o 09,30 h 
o 17,30 hod 

Sväté omše 

28.12.2008 Nedeľa Svätej Rodiny  
 

O 07,30 h  
o 09,30 h 
o 17,30 h 

Sväté omše 

31.12.2008 SILVESTER –  
 

O 8. h                       
  

Svätá omša 

 Poďakujúca pobožnosť O 16. h   
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Pozvánka na pohyb a zábavu  medzi sviatkami 
Nultý ročník hokejového turnaja pre Giraltovčanov aj cezpoľných  

pripravujú iniciátori, pohybuchtiví „pasívni športovci“ pod vedením 
známeho tunajšieho krčmára Rasťa Paľu.  

 
Podujatie je plánované na  utorok 30. decembra 2008 od 9. hod. 
 
Uskutoční sa medzi bytovkami  na ihrisku/ľade vo Viacúčelovom 

športovom areáli pri Radomke. 
V prípade nepriaznivých podmienok, ak príroda nám neuštedrí na 

konci decembra ľad, hrať sa bude pozemný hokej, keď puk nahradí 
loptička a korčule pevné topánky. 

Súťažné 5- členné družstvá s dvoma  náhradníkmi  sa môžu prihlásiť: 
Regionálne informačné a poradenské centrum (RIAPC- starý 

mestský úrad) 
V pracovných dňoch od 10. h do 16. h u E. Filovej. 
Pohostinec MONY „Vrtuľa“ 
Denne aj po pracovnej dobe u Rasťa Paľu. 
 
Informácie na tel. č. 054/732 29  14    mobil: 0905/713 906 
 
Prihlásiť sa môžu  chlapci a muži od 15 rokov – neobmedzene.  
Zápisné  - 100 Sk/1 súťažiaci -  organizátori použijú  na zakúpenie cien 

pre výhercov a občerstvenie pre súťažiacich. Zo zostávajúcich peňazí po  
skončení turnaja  je plánovaná pre súťažiacich pestrá predsilvestrovská 
show, plná jedla, pitia a dobrej nálady. Konať sa bude v hostinci MONY 
„Vrtuľa“ v deň podujatia vo večerných hodinách. 

Tešíme sa na spoločne odreté kolená! 
 
ĎALŠIE PODUJATIA: 
 
5.decembra 2008   - Centrum voľného času   
- privítanie Mikuláša pred budovou Mestského úradu o 17,oo hod. 
6.decembra a 13.decembra 2008 - Základná umelecká škola 
- Latino Dance, tanečný workshop, sála Domu kultúry o 9.oo hod. 
12.decembra 2008 - Červený kríž,  
oceňovanie darcov krvi v sále Domu kultúry o 15,00 hod. 
15.decembra 2008 - Základná škola,  
Vianočná besiedka v sále Domu kultúry o 9,oo hod.  
22. a 23. decembra 2008  - vystúpenie žiakov našich škôl,  
pred budovou Mestského úradu 
28.december 2008  - Základná umelecká škola,  
Vianočný koncert v sále Domu kultúry . 
31.decembra 2008  - Mesto Giraltovce,  
Ohňostroj pred budovou Mestského úradu o 00.00 hod. 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali: 
Sarah Študyovú         
Šimona Drába 

 

V mesiaci december svoje životné jubileá oslávia: 
 
Bakaľarová Anna   75               Kmec Ján        55 
Čordášová Helena   65       Čajka Anton       50 
Čepová Anna    65       Vojčeková Slávka, Mgr. 50 
Pavúk Miloš     60      Fiľová Mária       50 
Kurečajová Margita 60      Sopková Helena     50 
Moravčíková Soňa   60      Juhová Mária, Ing.    50 
   
 
 
 

Jiří Šitner   -   Ivana Ševčáková 
Roudnice n/Labem      Giraltovce 

 
Andrej Čverha   -   Viera Hažlinská 

Stuľany                  Giraltovce 
 
  
 
 
 
 

Nezabudnuteľné spomienky na vdp. Andreja PALŠU, ktorého 
si Pán Boh povolal k sebe, si uchovávame v našich srdciach. 
V tomto roku,  16. decembra, si pripomíname 1. výročie jeho 
skonania. Prosíme Ťa,  Pane, odmeň a osláv svojho služobníka 
vo svojom kráľovstve. S láskou a úctou na neho spomínajú 
v modlitbách jeho sestry a príbuzní, so spomienkou a vďakou 
si jeho kňazské pôsobenie pripomínajú a večné odpočinutie 
v náručí nebeského Otca mu vyprosujú jeho rodáci a farníci. 
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Tretia futbalová liga už má za sebou jesennú časť. Aké bola? 

Rozhodne lepšia, kvalitnejšia a pre divákov atraktívnejšia ako tá 
minuloročná. Na zvýšení kvality súťaže sa výrazne podpísali aj 
futbalisti MFK Slovan Giraltovce. Ich umiestnenie na piatej priečke 
je veľmi dobré. So ziskom 26 bodov sa zaradili ihneď za elitu súťaže 
a najmä ich domáca bilancia siedmich víťazstiev je obdivuhodná. 
Vyhrať všetky domáce zápasy sa podarilo jedine Moldave a košickej 
Lokomotíve. Giraltovčania ponúkli na domácom ihrisku svojim 
priaznivcom pestré „menu“. Výhry sa síce nerodili ľahko, ale snaha 
a bojovnosť boli evidentné. Jesennú časť zakončilo mužstvo cennou 
remízou v okresnom derby vo Svidníku. Kolektívny výkon podložený 
spurnosťou a nepoddajnosťou priniesol zaslúžený bod. Ak máme 
hodnotiť jesenné účinkovanie Slovana v tretej lige, potom je 
pozitívne hodnotenie objektívne. Mužstvo zlyhalo len v Sobranciach. 
V ostatných súbojoch bolo vždy pre súperov ťažkým sústom. Pravou 
jedničkou v tíme bol brankár Peter Štefánik. Bola to ozajstná 
osobnosť a mladý Lukáš Jurč sa má od koho učiť. Obranná 
formácia sa tvorila za pochodu a jediným tu ostal  Marek Varga, 
ktorý bol oporným stĺpom defenzívy Slovana a stal sa z neho 
nástupca Jara Mitaľa. 

K nemu pribudli  Jakub Harčár, Michal Dubecký a Peter Mižák. 
Práve prví dvaja ukázali, že futbalovú budúcnosť majú pred sebou 
a vo vyššej súťaži sa nestratili. Mižákove skúsenosti boli pre 
mužstvo veľmi cenné. V prípade potreby do hry zasiahli univerzálny  
Zdeno Hudák a nestarnúci  J. Mitaľ. V strede poľa bola viditeľná 
práca Patrika Partilu a navyše z Lukáša Vojtu sa stal ostrieľaný 
záložník. Erik Partila mal byť hnacím motorom. Svoje výkony 
vyšperkoval krásnymi gólmi z priamych kopov. Škoda, že 
z osobných dôvodov vynechal záver jesene. Futbalista musí mať 
vzťah ku klubovým farbám a svoje osobné veci si musí riešiť mimo 
zeleného trávnika s funkcionármi klubu. Aj absencia Vlada 
Keresteša po zápase so Šacou narušila pohodu v kolektíve. Tréner 
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Lubomír Puhák „Kereho“ vyradil pred spomínaným zápasom pre 
porušenie životosprávy zo základnej zostavy. Žiaľ, talentovaný 
futbalista sa do konca jesene už neukázal. Opakom prístupu bol  
Daniel Harčarík, ktorého vysedávanie na lavičke pozitívne nabudilo 
a potom, keď dostal príležitosť bol príjemným prekvapením. 
Dôležitými ohnivkami systému trénera Ľ. Puháka boli Peter  Uhrín 
a Matúš Digoň. Obaja sú postrachom súperov a najmä P. Uhrína 
mali  na očiach. Najlepší strelec mužstva si svoju bilanciu mohol 
vylepšiť, ale chýbalo mu efektívnejšie zakončenie. Mladý Digoň 
svojou dravosťou  v ofenzíve robil pre kolektív neoceniteľné služby.  
Vpredu bol často osamotený Peter Blaško. Zvádzal síce ostré súboje 
so súperovými zadákmi, ale nečakane mu zvlhol pušný prach. Jeho 
góly potom chýbali. Až do svojho zranenia bol prínosom pre výkon 
mužstva hrajúci tréner Ľ. Puhák. Vždy svojou prítomnosťou na 
trávniku svojim zverencom pomohol a divákov neraz potešil svojím 
futbalovým kumštom. Aj nasadenia dorastencov Jana Čabalu 
a Jakuba Kočiša patria k veľkým pozitívam. Nakoniec sa zastavíme 
pri mužovi, ktorý za tým všetkým stál. Ľubomír Puhák to skutočne 
nemal ľahké. Po svojom nástupe nemal veľa času na cibrenie 
herného systému a navyše káder sa dával dokopy za pochodu. 
Pracovné povinnosti hráčov a nečakané zranenia mu narobili veľa 
vrások. Nedal sa odradiť a trpezlivou prácou hráčov presvedčil. 
Výsledky aj hra mu dali za pravdu. Ukázal, že futbalu rozumie 
a navyše je úprimný a hlavne komunikatívny. 

Pre giraltovský futbal to bola naozaj úspešná jeseň. Navyše 
mladší dorastenci vedú tabuľku a starší sú na štvrtom mieste. 
Starší žiaci sú tiež v popredí a klub sa bude  musieť viacej venovať 
najmladšej žiackej kategórii, ktorá je na chvoste tabuľky. 
V novembri sa začala už aj jarná odveta a Slovan nečakane stratil 
doma dva body s Vysokými Tatrami. Remíza síce mrzí, ale výkon bol 
veľmi dobrý a diváci boli spokojní. Chýbal kúsok toho šťastia, ale 
možno si ho Giraltovčania vyčerpali v Stropkove. 

 
P.S. 
 
V budúcom čísle pripravujeme rozhovor s predsedom MFK 

Emilom Matim.  Odpovie aj na otázky čitateľov. Otázky, 
týkajúce sa futbalu v Giraltovciach, v písomnej forme doneste 
do OD Lucia a na odbor kultúry MsÚ, č. dverí 27 do 15 
decembra najneskôr. Podmienka – podpísané otázky.                                                               

 
∗∗∗∗∗   Miroslav Deutsch   ∗∗∗∗∗  
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Futbalisti v akcií.                                                                   Foto: Archív MFK 
 

Celková tabuľka po 16. kole        

poradie mužstvo zápasy výhry remízy prehry skóre body 

1 MOLDAVA 16 15 0 1 48 : 3 45 

2 BARDEJOV 16 13 0 3 35 : 12 39 

3 LOKOMOTÍVA 16 9 2 5 36 : 19 29 

4 
VYSOKÉ 
TATRY 16 8 3 5 23 : 16 27 

5 GIRALTOVCE 16 8 3 5 20 : 14 27 

6 
SPIŠSKÉ 
PODHRADIE 16 8 2 6 25 : 22 26 

7 
NIŽNÝ  
HRUŠOV 16 7 3 6 23 : 26 24 

8 BARCA 16 7 1 8 18 : 19 22 

9 KRÁSNA 16 7 1 8 19 : 24 22 

10 SABINOV 16 5 5 6 18 : 23 20 

11 SVIDNÍK 16 6 2 8 18 : 25 20 

12 SOBRANCE 16 5 3 8 20 : 30 18 

13 VEĽKÝ ŠARIŠ 16 5 3 8 14 : 26 18 

14 TOPOĽANY 16 4 3 9 23 : 35 15 

15 STROPKOV 16 3 3 10 16 : 24 12 

16 ŠACA-BREKOV 16 0 2 14 10 : 48 2 
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Zápasy hrané vonku        
poradie mužstvo zápasy výhry remízy prehry skóre body 

1 POPRAD 8 4 4 0 13 : 4 16 
2 LOK. KOŠICE 8 4 2 2 11 : 6 14 
3 GIRALTOVCE 9 4 0 5 10 : 13 12 
4 BARDEJOV 9 2 5 2 11 : 9 11 
5 BREKOV 8 3 2 3 9 : 8 11 
6 TOPOĽANY 9 2 5 2 9 : 10 11 
7 BARCA 9 2 3 4 15 : 12 9 
8 V. ŠARIŠ 8 2 3 3 8 : 9 9 
9 SP. PODHRADIE 8 2 3 3 3 : 7 9 

10 SVIDNÍK 8 1 5 2 10 : 11 8 
11 V. TATRY 9 1 4 4 8 : 16 7 
12 SOBRANCE 8 2 0 6 8 : 22 6 
13 N. MYŠĽA 9 1 2 6 6 : 22 5 
14 TURŇA 9 0 1 8 2 : 11 1 
15 KR. CHLMEC 8 0 1 7 1 : 18 1 
16 ŽAKAROVCE 9 0 0 9 2 : 45 0 

Zápasy hrané doma        
poradie mužstvo zápasy výhry remízy prehry skóre body 

1 LOK. KOŠICE 9 7 2 0 21 : 4 23 
2 POPRAD 9 6 3 0 14 : 2 21 
3 V. TATRY 8 6 2 0 24 : 4 20 
4 SOBRANCE 9 6 2 1 21 : 9 20 
5 BARDEJOV 8 6 1 1 17 : 4 19 
6 GIRALTOVCE 8 5 3 0 19 : 4 18 
7 SVIDNÍK 9 5 1 3 22 : 12 16 
8 BREKOV 9 5 1 3 10 : 9 16 
9 TURŇA 8 4 3 1 13 : 4 15 

10 V. ŠARIŠ 9 3 4 2 12 : 5 13 
11 SP. PODHRADIE 9 3 3 3 10 : 11 12 
12 TOPOĽANY 8 3 2 3 11 : 12 11 
13 KR. CHLMEC 9 2 5 2 9 : 12 11 
14 BARCA 8 2 3 3 9 : 10 9 
15 N. MYŠĽA 8 2 3 3 5 : 7 9 
16 ŽAKAROVCE 8 1 2 5 6 : 17 5 
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 ŠTATISTIKA  
GIRALTOVCE    SVIDNÍK 

4 Umiestnenie 8 
30 Body 24 
17 Zápas 17 

1,76 Body/zápas 1,41 
29:17 Skóre 32:23 

1,71:1,00 Skóre/ zápas 1,88:1,35 
9 (52,94 %) Víťazstvá 6 (35,29 %) 

6:0 s ŽAKAROVCE (D) Najvyššia výhra 8:1 s N. MYŠĽA (D) 
5 (29,41 %) Prehry 5 (29,41 %) 

0:3 s SVIDNÍK (V) Najvyššia prehra 0:3 s V. TATRY (D) 

1 prehra  Aktuálna séria 2 zápasy bez výhry 

 
Tabuľky mládeže po 16., resp. 14. kole 
 

 III. liga starší dorast        

  Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1 HUMENNÉ 16 16 0 0 74 : 14 48 

2 ST.ĽUBOVŇA 16 12 2 2 50 : 16 38 

3 MOLDAVA 16 11 1 4 55 : 17 34 

4 GIRALTOVCE 16 10 1 5 54 : 20 31 

5 SNINA 16 9 1 6 27 : 32 28 

6 SP.PODHRADIE 16 8 1 7 25 : 21 25 

7 ČAŇA 16 6 3 7 40 : 47 21 

8 ROŽŇAVA 16 6 3 7 22 : 30 21 

9 MICHALOVCE B 16 6 1 9 40 : 40 19 

10 ČIRČ 16 6 1 9 37 : 41 19 

11 ĽUBOTICE 16 6 1 9 22 : 36 19 

12 SABINOV 16 4 4 8 14 : 23 16 

13 K:N.VES 16 5 1 10 27 : 41 16 

14 SVIDNÍK 16 3 6 7 22 : 27 15 

15 SEČOVCE 16 3 2 11 20 : 56 11 

16 SAFI PREŠOV 16 2 2 12 10 : 78 8 
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 II. liga starší žiaci        

  Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1 Vranov n/T 14 14 0 0 59 : 7 42 

2 Prešov "B" 14 8 4 2 39 : 18 28 

3 Ľubotice 14 8 3 3 33 : 21 27 

4 Svidník 14 8 2 4 29 : 20 26 

5 Giraltovce 14 8 1 5 31 : 26 25 

6 Bardejov "B" 14 6 3 5 31 : 24 21 

7 St. Ľubovňa 14 6 3 5 17 : 19 21 

8 Kračúnovce 14 6 2 6 31 : 28 20 

9 Sabinov 14 5 2 7 19 : 26 17 

10 Kežmarok 14 5 1 8 22 : 31 16 

11 Humenné "B" 14 4 1 9 17 : 38 13 

12 Lipany "B" 14 4 0 10 17 : 36 12 

13 Levoča 14 2 1 11 19 : 42 7 

14 Stropkov "B" 14 1 3 10 12 : 40 6 

 III. liga mladší dorast      

  Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1 GIRALTOVCE 16 12 1 3 64 : 15 37 
2 ČAŇA 16 11 3 2 41 : 13 36 

3 SP.PODHRADIE 16 11 2 3 37 : 12 35 

4 HUMENNÉ 16 11 1 4 69 : 14 34 

5 ĽUBOTICE 16 10 1 5 55 : 22 31 
6 SNINA 16 8 3 5 37 : 18 27 

7 SVIDNÍK 16 7 5 4 29 : 27 26 

8 MOLDAVA 16 6 5 5 46 : 23 23 

9 MICHALOVCE B 16 6 5 5 31 : 32 23 

10 ROŽŇAVA 16 6 3 7 25 : 34 21 
11 ST.ĽUBOVŇA 16 5 4 7 34 : 38 19 

12 SABINOV 16 5 2 9 21 : 23 17 

13 ČIRČ 16 3 3 10 17 : 72 12 

14 SAFI PREŠOV 16 2 4 10 14 : 52 10 

15 SEČOVCE 16 1 2 13 9 : 67 5 
16 KOŠ.N.VES 16 1 2 13 12 : 79 5 
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(Súhrnná informácia o úspešnom  projekte)  
Konečný prijímateľ: Občianske združenie Život je šanca, so sídlom 

v Raslaviciach  
Výška finančného príspevku: 2,974.600 Sk 
Obdobie realizácie projektu: 11/2008 až 12/2009 
Územie realizácie projektu:   
Mikroregión Bardejov – Horná Topľa, Mikroregión Topoľa, Združenie 

Mikroregiónu Ondava, Združenie Radomsko-Makovického mikroregiónu, 
Mikroregión Stredná Topľa, Mikroregión Sekčov – Topľa, Mikroregión Makovica, 
Mikroregión Makovica – Svidník   

Cieľ projektu:  
Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia a príprava kapacít regiónu 

Horný Šariš na jej spracovanie a úspešnú implementáciu, posilnenie existujúcich 
a budovanie nových kapacít, zabezpečenie informovanosti verejnosti o možnosti 
rozvoja územia s podporou a prístupom LEADER. 

Aktivity projektu:  
1. Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja regiónu Horný Šariš v súlade so 

záväznou osnovou  integrovanej stratégie rozvoja územia  
- Zber, aktualizácia a kompletizácia údajov zo zainteresovaných obcí 

v analytickej časti, úprava obsahu dokumentu podľa záväznej osnovy inovatívnej 
integrovanej stratégie. 

- Dopracovanie strategickej časti, stanovenie a výber prioritných opatrení 
podporovaných a realizovaných prístupom LEADER. 

 II. liga mladší žiaci        

  Mužstvo Z V R P Skóre Body 

1 St. Ľubovňa 14 11 1 2 56 : 6 34 

2 Vranov n/T 14 11 1 2 58 : 20 34 

3 Ľubotice 14 10 2 2 45 : 9 32 

4 Prešov "B" 14 10 1 3 52 : 16 31 

5 Svidník 14 8 4 2 34 : 9 28 

6 Kežmarok 14 9 1 4 41 : 18 28 

7 Bardejov "B" 14 6 4 4 27 : 20 22 

8 Sabinov 14 6 3 5 27 : 22 21 

9 Lipany "B" 14 5 1 8 28 : 48 16 

10 Humenné "B" 14 4 0 10 12 : 40 12 

11 Kračúnovce 14 2 3 9 12 : 44 9 

12 Stropkov "B" 14 2 2 10 16 : 44 8 

13 Levoča 14 1 1 12 11 : 55 4 

14 Giraltovce 14 1 0 13 4 : 72 3 
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- Spracovanie implementačných a finančných rámcov integrovanej stratégie 
rozvoja územia. 

- Finalizácia integrovanej stratégie rozvoja územia  
2. Vzdelávanie pracovného tímu verejno-súkromného partnerstva  
   Príprava expertného tímu verejno-súkromného partnerstva (vedúcich 

pracovníkov, členov  pracovných skupín, zamestnancov) pre zvládnutie procesov 
spracovania a prípravy  implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia 
v regióne Horný Šariš, napr.:  

- Tréning manažérskych zručností, facilitovania, strategického plánovania, 
monitoring a evaluácia projektov, komunikačné zručnosti, práca s verejnosťou (PR). 

- Získavanie dobrej praxe – výmena skúseností - kurzy, školenia, tréningy, 
semináre v iných verejno-súkromných partnerstvách a miestnych akčných 
skupinách (MAS) v SR.   

- Účasť na konferenciách a workshopoch v SR. 
3. Informovanosť regiónu Horný Šariš o prístupe LEADER 
- Spracovanie a distribúcia informačných materiálov a infobulletinov pre 

podnikateľov, samosprávy, mimovládne organizácie, verejnosť. 
- Príprava, zriadenie a údržba webovej stránky LEADER Horný Šariš. 
- Príprava, výroba a distribúcia informačných letákov, propagačných materiálov 

a predmetov pre verejnosť. 
4. Vypracovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých 

obcí (spádových) 
Zabezpečenie kompatibility  Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí  

s integrovanou stratégiou rozvoja územia a ich následné dopracovanie.  
Projekt je podporený v opatrení  3.5 Získavanie zručností, oživovanie 

a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia Programu rozvoja vidieka SR 
2007 – 2013.                Monika Budovcová 

          
 
 
 
♦ Ak je december daždivý, mierny a premenlivý, netreba sa báť krutej 

zimy. 
♦ Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok na to beží. 
♦ Aký je december, taký je jún. 
♦ Svätá Barbora (4.december), ťahá sane do dvora.   
♦ Na Svätého Mikuláša (6.december) už je celá zima naša. 
♦ Od Lucie (13. december) do Vianoc každá noc má svoju moc. 
♦ Štedrý večer (24. december) jasný každému je milý, dá nám Pán 

Boh vína, požehná obilí. 
♦ Ak na Vianoce (25. a 26. december) padne sneh, bude úrodný rok. 
♦ V studenom decembri zem snehom pokrytá, dáva budúceho roku 

hodne žita. 
♦ Ak chodí Katarína (25. november) po ľade, chodí Štefan (26. 

december) po blate. 
♦ Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar. 
♦ O Mláďatkách (28.december) i deň sa omladzuje.  
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Finančná kríza - príležitosť alebo hrozba? 

 
Z každej strany na nás doliehajú slová kríza, či recesia. Každé 

vydanie denníkov, každé televízne aj rozhlasové správy sú plné 
informácií alebo konštatovaní o týchto najsledovanejších 
fenoménoch dnešných dní. Svoju pomyselnú kvapku do ohňa 
prilievajú aj naši politici. Každý, kto túto situáciu pozorne sleduje, 
už isto objavil veľké množstvo protirečení jednotlivých vyhlásení 
politikov alebo médií. Na jednej strane nás informujú o tom, že 
sporitelia v II. pilieri už prišli o svoje úspory, že podniky pripravujú 
hromadné prepúšťania, že ... Na druhej strane si máme všimnúť, že 
aj v tak nepriaznivej situácii nám klesajú ceny pohonných hmôt, 
nehnuteľností ... Naša vláda, banky, ako aj Európska únia prijímajú 
rôzne opatrenia na zmiernenie dopadu krízy, zvyšujú garanciu 
vkladov pre občana... 

Kto sa má v týchto horách informácií vyznať? Ako si máme z toho 
množstva vybrať to podstatné pre nás?  

V dnešnej uponáhľanej dobe nemáme toľko voľného času, aby 
sme dokázali prefiltrovať tieto informácie.  Výsledkom toho je 
neistota a neuvážené kroky niektorých z nás, ktoré môžu mať 
katastrofické následky na našu finančnú situáciu. Tak, ako 
v každom obchode, aj v našom živote, ak chceme byť úspešní, 
nakupujeme vtedy, keď je lacno a predávame vtedy, keď je draho. 
Finančná kríza nám prináša aj výhodnú cenu investičných 
nástrojov, dalo by sa povedať „výpredaj“ akcií. Využime tento 
výpredaj a zabezpečme si našu budúcnosť teraz, keď je to 
najlacnejšie. 

Ak chcete vedieť viac o finančnej kríze a o možnostiach, ako ju 
využiť vo svoj prospech, navštívte nás v našich kanceláriách, kde 
vám odborne spôsobilí finanční konzultanti ochotne zodpovedia 
všetky otázky, týkajúce sa tejto témy. Stretnutie si vopred dohodnite 
na kontaktných telefónnych číslach: 

 
Pre oblasť Bardejova: 054/474 44 80, resp. 0903/572 696 
 
Pre oblasť Giraltoviec: 0903/173 647 
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1. Chcete vedieť viac o finančnej kríze a o možnostiach, ako ju 
využiť vo svoj prospech? Dohodnite si s nami stretnutie! 
0903/572 696 (Bardejov), 0903/173 647 (Giraltovce) 
 

2. Hľadáme šikovných cieľavedomých ľudí na spoluprácu 
s nadnárodnou finančnou skupinou s možnosťou nadštandardných 
príjmov. Kontakt: 0949/168 855 
 

3. Pracovali ste pre DSS-ky? Zúčastnite sa na  projekte, ktorý 
vám zabezpečí dlhodobo nadštandardný príjem! Bližšie informácie 
na tel. č. 0918/444 969, 

      e-mail: dss@akoplatitmenej.sk 
 
4. Máte obchodnú sieť alebo schopnosť vybudovať ju pre 

najzaujímavejších finančných  partnerov? Kontaktujte nás e-mailom 
na: petrus@centrum.sk 
 

5. Máte auto? Určite chcete znížiť náklady na jeho prevádzku! 
Viac informácií na www.akoplatitmenej.sk/auto.htm 
 

6. Hľadáte zmenu? Využite najnovší trend úspory nákladov na 
energiách a zapojte sa s nami do zaujímavého projektu! Minimálne 
stredoškolské vzdelanie a osobné stretnutie nutné. Stretnutie si 
dohodnite na: energia@akoplatitmenej.sk  
 

 
 
 
BenRosse│Partners 
 

REALITY 
 
KÚPA – PREDAJ – PRENÁJOM  - NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
Chcete kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť ? 
Obráťte sa na nás. 
Všetky právne záležitosti vybavíme za vás. 
 
Nájdete nás:   Dukelská 69/70, 087 01 Giraltovce 
                      (Starý mestský úrad -  RIAPC) 
 
KONTAKT tel. a fax: 054/732 29 14 
                        0903/771 547 
 

e-mail: emilia.filova@benrosse.sk 

mailto:dss@akoplatitmenej.sk
mailto:petrus@centrum.sk
http://www.akoplatitmenej.sk/auto.htm
mailto:energia@akoplatitmenej.sk
mailto:emilia.filova@benrosse.sk
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GERALT, s.r.o. 
Na trhu pôsobíme 12 rokov a  
v novootvorenej predajni v Giraltovciach ponúkame: 

Okná PVC a eurookná: 
Ø 5-komorový profil KBE, 
Ø nemecké kovanie WINKHAUS s mikroventiláciou, 
Ø vonkajšie a vnútorné parapety,  
Ø retiazkové žalúzie. 
Kompletné práce: 
Ø montáž,demontáž a výspravky okien, 
Ø termín dodania 2-4 týždne 
Ø zameranie a doprava  zdarma, 
Ø 5 rokov záruka,  

certifikát.  
Dodaný tovar neobsahuje olovo. 
Garantujeme Vám kvalitné okná za dobrú cenu. 

Nájdete nás v budove starého mestského úradu 
(RIAPC), 
Na Dukelskej ul.č. 69/70, 087 01 Giraltovce    
               Kontakt: 0917 637 475 
                                                0903 789 569 
e-mail: martina.pavukova.@centrum.sk 
 
 
 
 

VÁŽENÍ RIEŠITELIA SUDOKU 
 

Dlhodobá súťaž končí. Tešíte sa! 
Konečne si trochu oddýchnete. Pre 
pokročilým, bol to aj zámer, j to ako 
droga. Priznajte si koľko 
bezsenných nocí ste venovali 
logickej hre s číslami, kým sme ich 
nakoniec úspešne usporiadali do 
prázdnych políčok tak, aby spĺňali 
úlohu zadania!? 

Pre menej zdatných riešiteľov 
sudoku sme vždy v nasledujúcom 
vydaní spravodajcu uverejňovali 
správne poradie čísel šípkou 
označených riadkov či stĺpcov, aby 

4 6 1 7 3 8 2 5 9 
5 8 3 4 9 2 7 1 6 
2 7 9 1 5 6 3 8 4 
9 5 5 3 6 7 8 4 1 
6 3 4 8 1 5 9 2 7 
8 1 7 9 2 4 5 6 3 
3 9 8 2 4 1 6 7 5 
1 2 6 5 7 3 4 9 8 
7 4 5 6 8 9 1 3 2 

Správna odpoveď na sudoku č.6 
Riešenie: 826 754 139 

mailto:martina.pavukova.@centrum.sk
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sa mohli presvedčiť, že zadanie úlohy má riešenie. Zároeň vždy 
odhalili pre úspešných „sudokárov” tajomstvo prekvapení, ktoré pre 
vyžrebovaných výhercov pripravili oslovený sponzory. 

Trom výhercom sudoku č. 6, ktorým žičil žreb osudia redakcie 
Oddelenie kultúry Mestského úradu Giraltovce venuje: 

 
1. celoročné predplatné spravodajcu 
2. vstupenky pre dve osoby na kultúrne podujatie v roku 

2009 podľa výberu 
 
Prémia SUDOKU 

Berte to športovo! 
Aby sme obtiažnosť ešte 
sťažili, číslice sme 
nahradili týmito 9 
písmenami: T E O J K S 
N V A. Podobne ako 
čísla, umiestnite logicky 
tieto písmenká tak, aby 
ste aj v riadkoch, aj 
stĺpcoch, ale tiež aj 
štvorčekoch 3x3 do 
prázrnych políčok 
umiestnili všetkých 9 
písmen! Tentoraz 
prekvapenie pre Vás 

pripravilo vedenie MFK Slovan Giraltovce. Ale, pozor! Prémiu 
sudoku môže vyhrať iba riešiteľ, ktorý okrem správnej odpovede 
označeného štvorčeka do redakcie zaslal ešte aspoň 2 vyriešené 
sudoku. Výhercu decembrového prekvapenia uverejníme až v 
Novom roku- v Januáry 2009. Samozrejme, nezabudli sme ani na 
JACKPOT: pre riešiteľov, ktorí počas súťaže zaslali aspoň 1 
vyriešené sudoku, pán primátor pripravil mile prekvapenie. O 
výsledku vás budeme informovať v ďalšom čísle Spravodajcu mesta 
Giraltoviec. 

Do Nového roka 2009 „sudokárom” mnoho šťastia a pevné nervy 
želá redakcia Spravodajcu mestat Giraltovce s poďakovaním za 
zapojenie sa do súťaže, ktorým spestrili náš mesačník. 

 
            Riešenie: 
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KUPÓN č. 7 
SUDOKU 

DECEMBER 
2008 
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OPRAVY !

 
 
 
 

 
 
 
 

 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
 MRAZNIČKY 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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