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najkrajší mesiac roka. Máj vonia zeleňou, prebudená 

príroda nás priam pozýva nadýchať sa jej krás. Čistá 
priezračná obloha a milióny pestrofarebných kvetín dotvárajú 
jej scenériu. V máji je všetko akési ľahšie, jednoduchšie, takto 
cíti väčšina z nás. Človek je bytostne spätý s prírodou a v máji 
ožíva celá príroda, tak aj človek sa nabíja jej krásou. V máji  
častejšie počuť radostný smiech, zem vonia, polia klíčia, život 
zuní. Máj je máj, čas lásky, čas krásy, čas májových sviatkov. 

 
1. M Á J - Medzinárodný sviatok pracujúcich. Bol 

ustanovený v roku 1889 na kongrese II. Internacionály 
v Paríži na pamäť popravených robotníkov v Chicagu za 
demonštráciu v máji 1886. Tkáči v Chicagu prišli o chlieb 
a vzbúrili sa. Nikto v tom čase neuvažoval o tom, že by sa 
tento deň mohol stať historickým. No stálo sa! Zrodila sa 
tradícia prvomájových osláv. Osláv, na ktoré sa na celom svete 
nezabúda. Nezabúdajú najmä tí, čo práve prišli o prácu 
a dnešná doba je toho mementom. Rady nezamestnaných sa 
každým dňom rozširujú, všetci to cítime na každom kroku. 
Preto má 1. MÁJ stále svoje opodstatnenie. Človek má 
prirodzenú potrebu postarať sa o rodinu, byť užitočný a tak 
potrebuje prácu. Iba tak dokáže finančne zabezpečiť svojich 
blízkych. Strata zamestnania je ťažkou traumou fyzickou aj 
psychickou. Dnes to chápeme všetci, každý z nás sa veľmi 
ťažko dokáže zmieriť so stratou zamestnania, stratou 
finančnej istoty. Preto 1. MÁJ zarezonuje v nás s novou silou, 
s novým presvedčením, že sláviť ho má svoje opodstatnenie. 
Na 1. MÁJA zaznejú slová úcty a uznania za dobre vykonanú 
prácu. A právom. Za poctivý výkon musí nasledovať 
spravodlivá odmena spoločenská aj finančná. Nech je 
tohoročný Prvý máj pre nás všetkých oslavou zmysluplnej 
práce, ktorá je i chlebom života. Nech je zároveň symbolom 
boja všetkých ľudí za svoje práva 
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8.   M Á J    -    Deň skončenia II. Svetovej vojny. Tento 

deň bola podpísaná kapitulácia Nemecka. Sú udalosti, ktoré 
si treba viac než pamätať. Patrí k ním aj ukončenie 
nezmyselného zabíjania, ktoré sa začalo nástupom zbrojárskej 
prosperity. 8. MÁJ je dňom spomienky na všetkých, ktorí 
preto, aby nastal mier, museli obetovať životy. A tiež 
pripomienkou smutnej pravdy, že prosperita za každú cenu 
býva niekedy veľmi drahá. 

 
MILAN  RÚFUS:  VEČER  NA  ĎUMBIERI 

 
Povedz mi vojak, čia to bola tvár, 
keď rúcalo sa srdce od olova, 
čo ožiaril v tú veľkú, drsnú jar, 
blesk tvojej myšlienky, blesk posledného slová? 

 
                                    Ja viem, už znám tú prísnu tému: 
                                    nad život muža rastie jeho sen. 
                                    Lež náboj, ktorý prsia prebodne mu, 
                                    Uviazne v srdci materí a žien. 
 

D E Ň    M A T I E K 
 
Mama, si pre nás synonymom čistej 
a nezištnej lásky, či sa už 
staráš o jedno dieťa, a či 
o sedemnásť...  Dovoľ nám, 
a nielen teraz, keď máš svoj sviatok, 
prejaviť ti za to našu vďaku. 
 
 
   Tieto slová o matke, sú zároveň slovami o láske, lebo 

slová mama a láska patria nerozlučne spolu. Mama rozpráva 
k deťom rečou lásky, lásky čistej, nezištnej a obetavej až do 
vypätia posledných síl. Dobrá mama, dá deťom najlepší dar - 
svoju lásku. Nemusí o nej rozprávať, láska rozpráva sama. Je 
v  rannom  úsmeve,  ktorým  matka  obdarí  dieťa,  je v kúsku 
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chleba, ktorý ho čaká na tanieri. Láska je aj v pohľade, 
ktorým matka hladí dieťa pri rannom odchode do školy. No 
láska je prítomná aj v podvečer pri stretnutí za rodinným 
stolom.  A aká veľká priehrada lásky vyteká z matkinho srdca 
pri starostlivých otázkach ako jej dieťa prežilo deň. Dobrá 
mama rozpráva krásnou rečou lásky, hovorí vždy, len treba 
pozorne počúvať srdcom. Mnohí to pochopíme až vtedy, keď 
nám vlastné deti odrastú a odletia, každé vlastným smerom. 
Mamy k nám hovoria neustále, pripomínajú nám nezištnú 
lásku, obetavosť a prajné srdce. To všetko sme od nich dostali 
plným priehrštím, lebo mamy rozdávajú rady, bez nároku na 
odmenu. Deň matiek je dňom vďaky, dňom uznania a všetky 
matky si ho plným právom zaslúžia. Pretože láska matky 
nemá hranice ani koniec, začína dňom narodenia a končí 
smrťou.  

Veru, láska matky je prekrásna, je láskou podľa Biblie. 
Hymna lásky sa narodí v nás spolu s dieťaťom a jej tóny 
a stupnice znejú v nás až do konca našich dní. Taká je 
materinská láska, zabúda na seba, na svoje ja, láska matky 
žije šťastím svojich detí. Oni ju živia radosťou, bolesťou aj 
trápením. Matka žije život svojich detí, život im nielen dáva, 
ale ho aj udržuje a rozvíja. Vždy drží ochrannú ruku, nič sa 
nepýta, všetko vie, všetkému rozumie. Matka vie všetko o 
živote, ktorý nám dala. A tak v tú krásnu májovú nedeľu 
nezabudnime na svoje mamy, potešme ich, poďakujme.  

Anna MITAĽOVÁ 
 

JÁN  SMREK :  BÁSEŇ  O  KRÁSNEJ  MATKE 
 

Prekrásna matka! 
Hoc sú už jej vlasy 
strieborné lesklé, 
predsa jej neubudlo z krásy,              
bo svetu dala krásnu dcéru. 
A svet sa díva na obe a kochá sa ich podobe. 
Akou je dcéra dnes, jej matka bola niekedy. 
A aká je dnes matka vznešená, 
Takou sa niekedy dcéra stane. 
Medzi nimi je všetko čudne zharmonizované. 
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 Na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa zišli poslanci 5. 

mája 2009. Rokovanie malo ekonomický charakter, otvoril a viedol 
ho primátor mesta  Ján Rubis. Program rokovania obsahoval 16 
bodov. Po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení Správu 
o hospodárení mesta za rok 2008 predložila Ing. Iveta Kurčová, 
vedúca finančného oddelenia. V minulom roku sa mestu finančné 
darilo (pozn. podrovnejšie informácie pod textom). 

Odborné stanovisko k rozpočtu podala Ing. Margita Pachová, 
hlavná kontrolórka, ktorá konštatovala, že záverečný účet sa môže 
schváliť bez pripomienok.  

Ďalšie informácie poskytla vedúca finančného oddelenia I. 
Kurčová v Správe nezávislého audítora, ktorý odporúčal správu 
schváliť. Poslanec Ing. Dušan Verčimak, predseda finančnej 
komisie, reagoval slovami: „S rozpočtom sa pracovalo celý rok, 
upravoval sa podľa toho, čo život prinášal. Mesto môže uvažovať aj 
o väčšej zaťaženosti úverovej, doposiaľ je veľmi nízka,“ a odporúčal 
Správu o hospodárení schváliť. 

Bodom číslo 6 bol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009. 
Hlavná kontrolórka, Margita Pachová, vo svojich aktivitách 
skontroluje osobné náklady, mzdy a platy, osobné príplatky, 
odmeny a pod., vzájomné obchodné vzťahy medzi mestom 
a dodávateľmi a poplatky za zber a zneškodňovanie TKO. 

Správu o hospodárení predkladal Ing. Ján Magdoško, konateľ 
Mestského podniku služieb. Výnosy spoločnosti tvorili 10 
miliónov 491 tisíc korún/348 239 €, náklady  10 miliónov 85 tisíc 
korún/334 774  €.. Dosiahli zisk vo výške 405 tisíc korún/13 464 
€.  Valne zhromaždenie na svojom zasadnutí prerozdelilo zisk takto:  
19 % -daň, 41% - rezervný fond , sociálny fond 10% a fond odmien 
30 tisíc korún/995  €.. Do budúcnosti je potrebné zriadiť  pri 
valnom zhromaždení komisiu alebo pomocný orgán v zložení: 
predseda finančnej komisie a správy majetku mesta a prednosta 
mestského úradu. 

Vedúci oddelenia správy majetku mesta Ing. Ľubomír Filo 
predkladal Správu z riadnej inventarizácie majetku a záväzkov 
mesta za rok 2008. Hnuteľný a nehnuteľný majetok je jednotne 
evidovaný. Účtovné a fyzické stavy neboli zistené. Je potrebné 
preznačiť majetok inventárnymi číslami. 

Bol navrhnutý na vyradenie majetok v hodnote 1 milión 689 tisíc 
korún/56 064 €. Z toho najväčšiu hodnotu majú zdravotná 
technika, ktorá  pre opotrebovanosť a nefunkčnosť sa vyraďujú v 
hodnote 1 a pol milióna korún/51 815 €. 
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Zasadnutie MsZ dňa 5.5.2009. Z prava: Ing. Margita Pachová hl. 
kontrolór, Ing. Iveta Kurčová hl. ekonóm, Ján Rubis primátor mesta a 
Ing. Ladislav Tomko zástupca primátora mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poslanci MsZ na zasadnutí 5.5.2009. 
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V 9. bode programu  boli schválené dotácie z rozpočtu mesta, 
tým organizáciám, ktoré o to požiadali do 15. marca 2009. Menšie 
sumy boli schválené primátorom mesta a finančnou komisiou 
väčšie sumy schválili poslanci MsZ. Pre športovcov 43 152 €, pre 
zbor hasičov – 1 660 €, telovýchovnú Jednotu Sokol odsúhlasili 
sumu 3 983 €. 

Vedúci oddelenia správy majetku mesta predložil prítomným 
odpredaj pozemku pre KN p.č. 545 v k. ú. pre Stanislava Štanga od 
chodníka 1,50 m po 6,65 €/m2. Poslanci odpredaj schválili. 

Ďalej boli schválené odmeny pre primátora mesta vo výške 6 638 
€, pre hlavnú kontrolórku 1 328 € a pre poslancov na návrh 
Dušana Verčimaka a Ing. Márie Digoňovej o 6 638 € finančné 
prostriedky pre poslancov a komisie. Prvé dva návrhy poslanci 
schválili jednohlasne, tretí návrh traja poslanci boli proti, ostatní 
prítomní boli za.  

Jedným z bodov bolo aj prerokovávanie zmeny organizačnej 
štruktúry mesta, ktorý predkladal primátor Ján Rubis. Navrhol 
rozšírenie o jedného  zamestnanca na oddelenie kultúry výberovým 
konaním. Poslanci tento návrh schválili. 

Nasledovali interpelácie poslancov. Poslankyňa Mgr. Slávka 
Vojčeková vyslovila otázku, prečo sú zatvorené dvere z prízemia pre 
pacientov, ktorí navštevujú lekárov  spoločnosti ILB, a tak tí musia 
chodiť cez priestory lekárne, ktorej majiteľ je Chmeliar. 

Pripomienkovala aj parkovisko pred Poliklinikou a navrhla 
rozšíriť parkovacie plochy. Zamestnanci Mestského úradu už na 
tomto probléme pracujú. 

Poslankyňa Mária Digoňová  vyjadrila pochvalu, že nastali 
opatrenia v prevádzkovaní verejného WC, upozornila na kosenie 
cintorína,  ďalej mala požiadavku, či sa bude pokračovať na starom 
cintoríne s úpravou chodníka. Bolo jej odpovedané, že áno. 
Informovala sa o  predaji ovocia a kvetov inými spoločnosťami 
v našom meste na predajnom mieste. Kompetentní odpovedal že 
áno, bude sa uskutočňovať na základe povolenia, ktoré vydáva 
mesto.  

Ing. Ladislav Tomko mal pripomienky  ku kolaudačným 
nedostatkom po rekonštrukcii cesty I/73 a na chodníkoch.  Spýtal 
sa, či sa budú opravovať. Taktiež poukázal na to, že sú slabo 
označené ulice, orientačná tabuľa. Na  najbližšom zasadnutí MsZ 
bude podaná o tom informácia.  

RNDr. Stanislav Macák upozorňoval na odpadkové koše v Parku 
mieru, ďalej, že je potrebné vytvoriť chodník pri novej budove 
podnikateľa Jána Foltína.  Marek Hliboký sa zaujímal o ihrisko na 
Tehelnej ulici a vyjadroval sa aj k betónovým prekladom, ktoré 
ostali po zbúraní Maťašovho domu pred budovou MsÚ. Tieto sa 
budú odstraňovať pri riešení námestia.  
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Bc. Emil Bzdil hovoril o dierach v ceste na Tehelnej ulici. 
Poslanec Dušan Verčimak mal otázku ako pokračuje práca  

novozaloženej spoločnosti GIRATERM, ktorá má dodávať teplo 
a teplu vodu, či sa urobili  odpočty v jednotlivých zariadeniach 
a pripravujú sa zmluvy na riešenie nedoplatkov medzi mestom 
a Mestským bytovým podnikom.  

MVDr. Miroslav Deutsch sa informoval, aké zámery sú 
s priestorom medzi Luciou a CVČ. Kompetentní mu odpovedali, že 
sa uvažuje, pravdepodobne, s postavením 20-bytovej jednotky. 

Po schválení Návrhu na uznesenie sa primátor poďakoval 
prítomným za účasť a mestské zastupiteľstvo ukončil.               (ak)   

Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia MsÚ 
v Giraltovciach, na margo posledného rokovania MsZ dodáva: 

Mesto hospodárilo v roku 2008 s vyrovnaným rozpočtom, ktorý 
bol schválený 10.12.2007 uznesením č. 73/2007 vo výške 114 
miliónov 186 tisíc korún. Po úpravách v priebehu roka bol 
k 31.12.2008 rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo 
výške 125 miliónov 341 tisíc korún. Skutočné plnenie k 31.12.2008 
bolo v príjmovej časti 125 miliónov 998 tisíc korún/ 100,52 %, vo 
výdavkovej časti 119 miliónov 723 tisíc korún/ 95,52 %.  

Záverečný účet Mesta Giraltovce obsahoval všetky predpísané 
náležitosti. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia tvoria bežné a kapitálové 
príjmy (114 756 552,29 korún) mínus bežné a kapitálové výdavky 
(118 013 128,66 korún), teda: Mesto Giraltovce v roku 2008 
vykázalo schodok rozpočtového hospodárenia bežného roku -
3 756 576,37 korún. 

Výsledok finančných operácií k 31.12.2008 bol  9 531 800,24 
koorún, z čoho bol vykrytý schodok v sume 3 756 576,37 Sk. 

Zostatok nevyužitých prostriedkov finančných operácií v sume 
5 775 223, 87 Sk bude prevedený do rezervného fondu mesta 
a môžu byť zdrojom pre financovanie kapitálových výdavkov mesta 
v roku 2009 alebo rokoch nasledujúcich. O použití rezervného 
fondu  rozhoduje MsZ. 

Finančné hospodárenie za rok 2008  a účtovná závierka 
k 31.12.2008 boli overené nezávislým auditorom Michalom Lažom. 

Poslanci Mesta si vypočuli aj odborné stanovisko hlavnej 
kontrolórky mesta, v ktorom odporúčala, aby MsZ schválilo 
celoročné hospodárenie mesta v roku 2008 bez výhrad. 

Prítomní poslanci schválili jednohlasne záverečný účet Mesta 
Giraltovce s výrokom: 

 
„Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach celoročné 

hospodárenie mesta v  roku 2008 schvaľuje bez výhrad.“ 
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1. MESTSKÁ POLÍCIA VYKONALA 4. MARCA 2009 DVE 

BESEDY SO ŽIAKMI ZŠ NA ÚSEKU PREVENCIE 
DROGOVEJ ZÁVISLOSTI. 

2. FIRMA HUNTER VYKONALA 4. MARCA 2009  
ODCHYT ZABEHNUTÝCH A TÚLAVÝCH PSOV NA 
ÚZEMÍ MESTA, PRIČOM DOŠLO K ODCHYTU 
CELKOVO 5 PSOV. 

3. DŇA12. MARCA 2009 ZISTILA MSP V PIATICH 
PRÍPADOCH PORUŠENIE USTANOVENÍ VZN MESTA 
GIRALTOVCE Č. 20/2002 O NIEKTORÝCH 
PODMIENKACH CHOVU PSOV NA ÚZEMÍ MESTA 
GIRALTOVCE. NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKU BOLI 
MAJITELIA PSOV PÍSOMNE UPOZORNENÍ OPROTI 
PODPISU. 

4. DŇA 13. MARCA MSP VYBAVILA V BLOKOVOM 
KONANÍ PRIESTUPOK PROTI VEREJNÉMU 
PORIADKU ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ HORE 
UVEDENÉHO VZN O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV. 

5. DŇA 17. MARCA 2009 VYKONALA MSP 
V SPOLUPRÁCI S OO PZ GIRALTOVCE KONTROLU 
REŠTAURAČNÝCH A POHOSTINSKÝCH ZARIADENÍ 
SO ZAMERANÍM KONZUMÁCIU ALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJOV MLADISTVÝMI OSOBAMI. POČAS 
KONTROLY HLIADKY NEZISTILI ŽIADNE PORUŠENIE 
ZÁKONA. 

                                                                                                          
JURAJ ŠIMA, NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE 
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Netradičné podujatie pre domácich a pozvaných podnikateľov pripravil 

primátor Giraltoviec Ján Rubis. V utorok, 21. apríla t. r., zorganizoval na 
pôde Mestského úradu stretnutie podnikateľov z poľského mesta Ustrzyki 
Dolne a gminy Wielopole Skrzyńskie, giraltovských podnikateľov za účelom 
rozšírenia spolupráce v oblasti priemyslu a obchodu. Pozvali aj partnerov 
z ukrajinského mesta Starý Sambor, ale tých akurát zastihli pravoslávne 
Veľkonočné sviatky, a tak sa ospravedlnili. Úvodného slova sa ujal 
organizátor, ktorý prítomných informoval o vzniku slovensko-poľsko-
ukrajinského trojstranného partnerstva, vyúsťujúceho do spolupráce 
hospodárskej, kultúrnej, športovej, prosto všestrannej. 

Prví svoje podnikateľské aktivity predstavili hostia z Poľska. Výrobcu 
tradičných údenín a spracovateľa mäsových výrobkov Kabanospol, s.r.o. 
z Wielopoľa Skrzyńkého zastupoval riaditeľ Marian Grabiec. Pochválil sa, 
že spoločnosť vznikla v roku 1991, má celounijný certifikát a 52 % 
z produkcie exportujú do celej Európy. „Radi by sme sa vyprofilovali aj na 
teréne Giraltoviec," odkázal M. Grabiec. Veru, ich výrobky  robia slinky 
v ústach už pri pohľade na fotografie z reklamných materiálov, ktoré si 
prítomní odniesli. 

Kazimierz Skorupski predstavil firmu  Drewsystem, kde od roku 
založenia 1995 vyrábajú nábytok z dreva a z tenkých dosiek z lepených 
drevených dýh. Výborne sa im osvedčila spolupráca s Čechmi, no prišli 
sem so záujmom rozšíriť svoje odbytové trhy aj na Slovensku. K. Skorupski 
predstavil aj firmu Fanum, producenta strojov z dreva a z kombinácií hliníka 
a plastov. 

Hostia z Ustrzykov Dolnych predstavili najprv firmu Wod Klik, ktorá ako 
povedal Ludvik Para: „...vyrába, obchoduje a služby poskytuje so všetkým, 
čo súvisí s budovami a vodou". Pôvodne začali s predajom vodomerov 
a v priebehu svojej existencie rozšírili sortiment do spomínaných šírok.  L. 
Para sa pochválil úspešnou spoluprácou s Francúzmi. 

Obchodný riaditeľ Marek Koczera z dolnoustrzyckej firmy Pamoplast 
predstavil záujem výrobcu plastových okien a eurookien obchodovať na 
území Slovenska v čo najširšom meradle. Firma má zámer reálne otvoriť 
v Giraltovciach svoju predajňu. 

K slovu sa dostali aj giraltovskí podnikatelia. Spoločnosť VDH 
reprezentoval Jozef Gondžúr. Vysvetlil, že stavajú rodinné domy na kľúč 
a vedia zabezpečiť a vybudovať infraštruktúru na teritóriu určenom pre 
bytovú výstavbu. 

Pôsobnosťou na poľskom území sa pochválil Juraj Mitaľ, zástupca firmy 
Hamex. Hlavná produkcia vychádza z gátra, kde režú mäkké aj tvrdé 
drevo, no vedia dodať objednávateľom aj celú konštrukciu striech. 
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Ján Hudák prezentoval firmu, ktorú svojou produkciou  zahrňujeme do 
odevného priemyslu. Na trhu pôsobí od roku 1998 a s terajšími 36 
zamestnancami šije nohavice a celé uniformy pre políciu a železničiarov. 
Ročne ušijú 5 až 6 tisíc kusov odevov. 

Výrobca pracovných rukavíc Stanislav Kurečaj priniesol aj hotové 
výrobky, ktorými sa prezentoval počas prestávky. Jeho firma KVD Kurečaj 
vyrába nielen pracovné rukavice, ktoré sú na trhu bežne k dostaniu, ale šijú 
aj rukavice, ktoré používajú požiarnici priamo pri zásahoch. Aj keď 
v súčasnosti je odbyt o čosi slabší, zamestnáva 20 ľudí, ktorí vyprodukujú 
mesačne 10 tisíc párov rukavíc. Tie dokážu nielen  vyprodukovať, ale aj 
zrealizovať na trhu. 

Martin Paľa - vyslanec s.r.o. Rikostav si pripravil aj ppt prezentáciu a 
ukázal obytné kontajnery, z ktorých dokážu postaviť celé obytné či výrobné 
alebo kancelárske systémy. Dokážu vyrobiť aj rodinný dom, ktorý odoláva 
aj tuhej sibírskej zime. Pochválil sa, že na Sibír svoje výrobky vyvážajú 
a tamojšie podmienky znášajú tak dobre, ak nie lepšie ako murované 
stavby. „V lete stavba chladí, v zime udržuje teplo," povedal. Zdôraznil, že 
stavby majú nízke energetické náklady. Využívajú plastové a plechové 
materiály na exteriér, vnútorné materiály sú nehorľavé. Okrem toho, že 
spoločnosť Rikostav má certifikát kvality ISO, o zaručenej kvalite svedčí aj 
široký exportný trh začínajúci na východe v Rusku, cez Poľsko, Dánsko, 
Rakúsko siaha až do Holandska. 

Čerstvo zrekonštruovanou budovou firmy Lucia sa pochválil majiteľ 
Miroslav Deutsch. Poukázal na to, že obchodujú s textilnými, drogistickými 
a chemickými výrobkami a obuvou. Poskytujú veterinárne služby pre mesto 
a jeho široké okolie. Obchodný sortiment rozšírili o veterinárne liečivá, tiež 
hojivá a ochranné prostriedky  pre poľnohospodárov. Spoznali aj poľský trh 
v týchto komoditách a sú rozhodnutí spolupracovať v čo najširšom meradle. 

Záverečné slovo patrilo hosťom.  Czeslaw Leja - wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie vyslovil nádej, že úspešná spolupráca v oblasti kultúry, športu, 
školstva a kultúry všeobecne sa bude rozvíjať v hospodárskej oblasti 
a prekročí aj do oblasti poľnohospodárstva. Burgmister - primátor  
Ustrzykov Dolnych Henryk Suluja povedal, že týmto stretnutím nechceli 
urobiť dieru do sveta, ani nemali s ním veľké plány, no v biznise je dôležitý 
čas. Takéto stretnutia, podľa neho, sa musia uskutočňovať, lebo nám 
umožňujú dozvedieť sa o sebe. H. Suluja má záujem, aby sa podobné 
podujatia konali častejšie a za to prvé úprimne poďakoval giraltovskému 
primátorovi Janovi Rubisovi. 

Termín nasledujúceho stretnutia na poľskej strane zatiaľ stanovený nie 
je, ale wojt Czeslaw Leja oficiálne vyslovil prianie ho zorganizovať vo 
Wielopoli Skrzyńskom. 

                      ooooo    Emília FILOVÁ 
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Marek Koczera propagoval výrobky firmy Pamoplast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zľava: wojt Gminy Wielopole Skrzyńskie Czeslaw Leja, vedúci Strediska 
kultúry z Wielopoľa Marcin Swierad, Henryk Suluja - primátor mesta Ustrzyki 
Dolne a primátor Giraltoviec Ján Rubis počas rokovania podnikateľov. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentanti podnikania z Giraltoviec.                                     Foto: autor 
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Dvojdňové podujatie pod názvom Dni rómskej kultúry 

garantovala a finančne podporila  splnomocnenkyňa vlády SR pre 
rómske komunity Anina Botošová spolu so svojím kolegom 
Antonom Hrabovským. V  pondelok, 27. apríla, zavítala do 
Giraltoviec, na druhý deň, 28. apríla t. r. odišla do  Raslavíc  
a Marhane v Bardejovskom okrese. Podujatie sa konalo pod 
organizačnou taktovkou samospráv.  

Začiatok stanovený na predpoludňajšie hodiny hostia nestihli, 
preto v pondelok celý program posunuli na popoludnie a začali na 
pôde Mestského úradu v Giraltovciach. Primátor mesta Ján Rubis 
prijal  na spoločnom rokovaní samotnú splnomocnenkyňu A. 
Botošovú, starostu z Raslavíc Antona Lamanca a starostu z  
Marhane Imricha Nagajdu. Pani A. Botošová prisľúbila Mestu 
Giraltovce a obciam pomoc pri projektoch  zameraných na pomoc 
rómskej problematiky.  Prijatie u primátora ukončil slávnostný 
zápis do Pamätnej knihy Mesta Giraltovce. 

Členovia delegácie na čele s A. Botošovou, takisto aj hostia 
primátora, vzápätí navštívili rómsku osadu a firmu  RIKOSTAV na 
výrobu obytných unimobuniek, o ktoré mala splnomocnenkyňa 
záujem a mohla si ich pozrieť priamo v praxi.  

Svoje dojmy z návštevy tlmočila na besede s Giraltovčanmi 
v zasadačke MsÚ. Napriek veľmi priaznivým dojmom z návštevy 
zdôraznila potrebu neustáleho vzdelávania všetkých vekových 
kategórií Rómov. Jozef Cina, ktorý má bohaté skúsenosti z 
organizácie aktivačných prác pre Rómov sa A. Botošovej opýtal: 
„Konzultoval niekto s vami  skutočnosť, že rómske deti dostávajú 
štipendium bez toho, aby sa motivovali? Dostávajú ho len za to, že 
chodia do školy.“  

Vládna splnomocnenkyňa s ním súhlasila a dodala: „Chyba je aj 
u učiteľov. Často nastavia hodnotenie žiakov tak, aby štipendia 
dostali. Podľa môjho názoru by sa to nemalo menovať štipendium.“  

Zaujímavo vyzneli aj jej slová: „Rómovia by sa nemali učiť len 
o Rómoch. Žijeme v mnohonárodnostnom štáte a všetci by sme mali 
vedieť o všetkých.“ Obhajovala názor o potrebe internátnych škôl. 
Nie však ako útulkov pred nepriaznivými sociálnymi podmienkami, 
ale navštevovať, podľa nej, by ich mali rómske deti za odmenu, teda 
len tí najlepší s najlepšími výsledkami. 

Slova sa ujal aj bývalý zástupca riaditeľa Základnej školy 
v Giraltovciach Ernest Študi. Povedal, že celý život sa venoval práci 
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s Rómami a kvitoval spoluprácu s miestnymi orgánmi v minulosti aj 
teraz. Na rozdiel od J. Cinu ocenil pomoc štátu v podobe štipendií 
a ďalších výhod, napr. poskytnutie obeda rómskemu dieťaťu 
zadarmo. 

Besedu ukončila A. Botošová so slovami: „Spoznala som, že 
Rómov tu nebrali ako Rómov, ale ako občanov.“ Tým vysvetlila aj 
celkovo priaznivý stav v rómskej komunite v Giraltovciach. 

Vo vstupnom vestibule a v obradnej sieni Mestského úradu 
po besede organizátori sprístupnili výstavku výtvarných prác 
rómskych detí z giraltovských škôl a Súkromnej strednej školy z 
Kežmarku.  

V podvečer sa aktivity premiestnili do Kultúrneho domu, kde 
šikovní rómski žiaci zo Súkromnej strednej školy v Kežmarku 
predviedli svoje zručnosti v remeslách, napr.  kovotepectvo, 
kováčstvo  vo vyhni, stolárske zručnosti, no nezabudli ani na 
novodobé zručnosti, napr. kaderníctvo. Kežmarčania si svoje 
dielničky rozložili vo dvore Domu kultúry. 

Medzitým sa v sále DK ukončievali  prípravy na večerný koncert, 
na ktorom vystúpili žiaci Základnej školy pod vedením učiteliek 
Martiny Juhasovej a Danky Študiovej, žiaci zo Spojenej školy  pod 
vedením svojich pedagógov. Hlboký umelecký zážitok zanechal 
v prítomných hosť koncertu - hudobné teleso z Bratislavy 
BOHEMIENS.                                                             (ak, ef) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vystúpenie skupiny Bohemiens z Bratislave na večernom koncerte. 
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Privítanie hostí u primátora Mesta Giraltovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z vernisáže Výstavy výtvarných prác rómskych detí. Anina Botošova – druhá 
zľava.                 Foto: autor 
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Naše mesto navštívila splnomocnenkyňa vlády pre rómsku komunitu 

Anina Botošová. Nemohli sme sa dočkať. Predsa len, úzko to súvisí s našou 
prácou. Terénni sociálni pracovníci, ak chcú robiť svoju prácu dobre, musia 
ju robiť v teréne. Aj pani splnomocnenkyňa musí poznať ľudí, pre ktorých 
tu je. Všetci sme boli nedočkaví. Aká bude?  Prístupná alebo odmeraná? 
Navštívi našu komunitu alebo ostane iba pri sľuboch?  

Nesklamala nás.  Prišla,  pozrela si ako bývajú poniektorí členovia našej 
komunity, páčili sa jej  aj sociálne byty. Vo svojom nabitom programe si 
našla čas aj na krátku besedu s predstaviteľmi komunity, kde okrem iného 
podotkla, že je veľmi milo prekvapená z toho, ako žijú tunajší Rómovia, ako 
sa starajú o prostredie, v ktorom žijú v porovnaní s inými lokalitami, ktoré 
navštívila.. Naše rómske deti pre ňu pripravili  kultúrny program a taktiež 
boli predstavované ich práce, ktoré boli súčasťou výstavy. Jediné, čo 
môžeme a musíme vytknúť našej komunite je slabá účasť rodičov na  
vystúpení ich detí. 

Čo dodať na záver? Konštatovanie, že splnomocnenkyňa vlády A. 
Botošová je veľmi milá dáma, inteligentná a rozhľadená. A hlavne, čo je pre 
nás dôležité, ochotná pomôcť rómskej komunite, nášmu mestu, z pozície 
svojej funkcie. Nám už ostáva iba dúfať, že na nás nezabudne a jej návšteva 
nebola posledná.                                                      Daniela PALIOVÁ s kol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anina Botošová so sprievodom pri prehliadke nových sociálnych bytov. 
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Každý zdravý a schopný človek by mal rozpoznávať limity svojho života – 

realizmus. 
U majority je evidentné, že tie limity pozná a reálne posudzuje svoje bytie. 

U nás, u Rómov, možnože sa nemýlim, ak poviem, že 20% rómskeho etnika 
rozpoznáva limity svojho života a reálne posudzuje svoje bytie, ostatná – veľká 
väčšina rómskeho etnika, pretože nemá patričné vedomosti – vzdelanie, nevie 
posúdiť svoje limity, a preto žije z dňa na deň tak, aby prežila. 

Veľká väčšina rómskeho etnika nevie posúdiť reálne svoj život. Prečo? Preto, že 
toto etnikum je naučené žiť tak, ako žije a žilo. Stále niekto iný rozhoduje o ich bytí 
či nebytí a stále sú odkázaní na to, čo im tá -  ktorá spoločnosť dá, alebo nedá. 

Veľká väčšina Rómov nevie rozpoznať motívy svojho života. Nevedia sa 
motivovať pre svoje ďalšie bytie. Ich hlavným motívom a cieľom je poznať deň 
vyplácania sociálnych dávok a počas dní vyplácania žiť tak, akoby ďalšie dni, 
mesiace roky neexistovali. 

Motívom života všetkých Rómov by malo byť vzdelávanie sa, starostlivosť o 
rodinu, výchova svojich deti a dennodenná starostlivosť o ich rast a vzdelanie, 
správne hospodárenie s finančnými prostriedkami, čistota, hygiena, vylepšovanie 
životného prostredia a sústavná snaha o zamestnanie sa. 

Mnohí Rómovia si myslia, že sú neomylní.  Trpia akousi paranajou – majú 
klapky na očiach. Stále chcú žiť tak ako ich prarodičia. Nevidia, že svet sa mení, že 
veda a technika ide dopredu, nevidia ani to, že to, čo bolo včera a predvčerom 
dobré, už dnes nestačí a  musí sa stále vylepšovať. 

Mnohí Rómovia preto, že majú kvapky na očiach nevidia ani to, že aj keď žijú v 
osadách ich životné prostredie je hrozné, stále si myslia, že to tak musí byť, že 
niekto rozhodne o tom, ako sa to má spraviť, aby sa oni cítili lepšie. 

A pri tej omylnosti alebo neomylnosti chýba aspoň základné vzdelenie, lebo 
človek, ktorý hýbe rozumom a uvažuje, správa sa ináč ako človek, ktorý nechce 
hýbať rozumom a uvažovať, lebo  on si myslí, že je neomylný. 

Každý človek je skúšaný a je pravdou, že Rómske etnikum bolo a je stále 
skúšané, preto si myslím, že ak sme my Rómovia boli  schopní toľko trpieť a 
vytrpieť, mali by sme v 21. storočí už poznať: 

- limity svojho života, 
- motív svojho života, 
- mali by sme rozpoznať omylnosť alebo neomylnosť. 
Ak sme boli schopní toľko trpieť a vytrpieť, tak mali by sme hľadať bod svojej 

existencie, svojho života a pravdy. 
Toto všetko však môžeme dosiahnuť iba pri určitom stupni vzdelanosti, čiže 

pravdou je a vždy bude: „Vzdelanie a následne práca pomôžu človeku poznať limity 
svojho života.“. 

                                          Tak to vidím ja!                      ooooo   Jozef CINA 
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• Mesiac apríl je známy premenlivým počasím. No tento rok  sa nám 

veru počasie  umúdrilo, teplé dni prišli nečakane rýchlo, aj keď noci sú 
ešte pomerne chladné, na obed slnko priam pripeká. 

• Na svoje si prišli predovšetkým záhradkári, ochotne sa pustili do práce 
na svojich poličkách, vysievajú, vysádzajú a tešia sa z jarného slnka. 

• Aj záhradky sú plné pestrofarebných kvetov a pohľad na ne teší 
každého z nás. 

• Jarné záhradky sú vizitkou dobrej starostlivosti našich gazdiniek. 
• V mestskej knižnici na vás čaká nová literatúra, najnovšie tituly 

z beletrie, ale aj z náučnej literatúry čakajú na vašu návštevu. 
• Deň otvorených dverí zorganizovala 5. až 7. mája 2009 vo svojich 

priestoroch pre  rodičov a milovníkov školy Základná škola v našom 
meste. 

• Folklórny súbor Topľan postavil pre dievčence nášho mesta a širokého 
okolia vo štvrtok 30.apríla 2009 pekný máj v parčíku pred budovou 
MsÚ. 

• Pri aprílových potulkách v okolí mesta sme zistili, že kedysi veľmi 
frekventovaná záhradkárska oblasť Kórea je z dvoch tretín opustená 
a značne zanedbaná. Živo je len na niektorých záhradkách, aj keď 
predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 
Alenka Kmecová tvrdila, že z pôvodných 80 zostalo len 60 členov. 
Voľné záhradky radi ponúknu novým záujemcom, ktorí sa môžu 
prihlásiť na tel. č. 0905/718 539. 

• Na realizáciu  programu Korenie  Šariša dostala nezisková organizácia 
Vidiek so sídlom v Giraltovciach grant vo výške 1000 €. Predsavzali si 
obnoviť  tradičné hodnoty a zvyky spojené s pečením chleba – 
posvätného jedla kresťanov.  

Tradícia pečenia chleba, ktorú má projekt obnoviť,  sa vyformovala  na 
prelome 19. a 20. storočia. V dobe, keď sa chlebové cesto zhotovovalo 
za pomoci kvasiniek, začali sa piecť aj chutnejšie koláčiky – priplanky, 
kapuśňiki.  

Na pečenie sa používali špeciálne drevené alebo slamenné nádoby – 
korýtka na zamiesenie cesta, slameniki alebo drevené korýtka na 
predkysnutie chleba pred pečením, nástroje na ukladanie chleba na 
pahrebu v peci, na vyberanie chleba a jeho ošetrenie po upečení. 

  Predkovia, ako prísne veriaci kresťania, si pečenie chleba za to, že im 
Boh požehnal, pečenie považovali za posvätný úkon, spojený 
s požehnávaním a poďakovaním, na druhej strane so zaklínaním 
nepriaznivých okolností, marením nepriaznivých síl.                          (r) 
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Aktivity projektu pokračujú 
 
 
 
 Aprílové stretnutie riadiaceho tímu projektu zvolali realizátori do 

Kurova v Bardejovskom okrese. Napriek nižšej účasti členov sa 
podarilo prediskutovať najdôležitejšie etapy v realizácii projektu 
a prekročiť ďalšiu pomyselnú hranicu k úspešnému ukončeniu.  

Úvodom M. Budovcová informovala o distribúcii prvého 
informačného bulletinu prostredníctvom predsedov zapojených 
mikroregiónov smerom k obciam a medzi obyvateľov, ako aj 
zameraní aktivít projektu v nasledujúcom štvrťroku na prezentačné 
a propagačné aktivity o regióne Horný Šariš a jeho príprave na 
prístup LEADER. Tieto hmatateľné výstupy z projektu, ale aj 
informácie o programe LEADER, či MAS na Slovensku budú pre 
potreby obyvateľov zverejnené aj na web stránke 
www.hornysaris.sk.  

Prítomní prerokovali aj obsah Infobulletinu 2/2009. Čitatelia 
v ňom nájdu informácie o tvorbe a náplni činnosti Národnej siete 
rozvoja vidieka, o budovaní partnerstiev a vzdelávaní pracovného 
tímu verejno-súkromného partnerstva v rámci tohto projektu. 
V druhom čísle sa predstavia mikroregióny Makovica a Stredná 
Topľa. Priestor je vyhradený aj významným osobnostiam Horného 
Šariša a podujatiam, ktoré pripravujú obce, mimovládne organizácie 
a podnikatelia na jún a júl 2009. Druhé číslo vyjde v júni t. r. 

Riadiaci tím spracoval návrh na propagačný plagát, ktorý vo 
forme fotografií bude zachytávať akcie a podujatia, históriu 
a súčasnosť, prírodné zaujímavosti a útvary Horného Šariša, ale 
i jeho prípravu na prístup LEADER. Fotomateriál dodajú jednotlivé 
mikroregióny. Určite nezabudnú na drevené chrámy, momentky 
z folklórnych slávností a festivalov, hasičských a športových súťaží. 
Záleží len na obciach, ako dokážu svoje atrakcie spropagovať aj na 
týchto plagátoch. 

Pokračujú aj vzdelávacie podujatia pre pracovný tím verejno-
súkromného partnerstva a v poradí druhé sa bude konať 9. a 10. 
júna t. r. na území Verejno-súkromného partnerstva Muránska 
Planina – Čierny Hron a Malohonte. Priamo v Lesníckom 
skanzene v Čiernom Balogu bude prebiehať workshop o budovaní 
verejno-súkromného partnerstva, do ktorého sa účastníci presunú 
čierhnohronskou lesnou železnicou. Nasledujúci deň 20 

http://www.hornysaris.sk
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frekventantov navštívi rodinnú farmu Marekov dvor. Budú získavať  
skúsenosti z budovania farmy a poskytovania služieb agroturizmu 
v  typickom vidieckom prostredí a vymenia si skúsenosti 
z budovania partnerstva a prípravou na prístup LEADER  v MAS 
Malohont.   

Riadiaca skupina, ako jednu z dôležitých úloh, navrhla spôsob 
spracovania implementačných, finančných a monitorovacích 
rámcov pre vybrané prioritné oblasti integrovanej stratégie rozvoja 
vidieka, ktoré boli definované na pracovných stretnutiach zástupcov 
mikroregiónov v Kurove, Zlatom, Chmeľovej, Porúbke, Raslaviciach. 
Oblasť rozvoja regiónu Horný Šariš je priorizovaná v oblasti 
cestovného ruchu rozvojom cyklotrás, chodníkov, služieb, ale aj 
zlepšovaním základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, či vo 
vzdelávacích a informačných aktivitách. Navrhnuté rámce budú 
môcť obyvatelia Horného Šariša a subjekty pôsobiace 
v mikroregiónoch a regióne pripomienkovať na pracovných 
a prezentačných stretnutiach v priebehu júna t.r.  

Riadiaca skupina sa aktuálne zaoberá aj vytvorením podmienok 
pre rozšírenie pôvodného územia budúcej miestnej akčnej skupiny 
v Hornom Šariši z pôvodného územia zapojeného do projektu 
Tvorme tvár Horného Šariša (mikroregión Makovica, Sekčov – Topľa, 
Horná Topľa) o nové mikroregióny Topoľa, Stredná Topľa, 
Radomsko-Makovický a Ondava.                                Emília FILOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava: Monika Budovcová – vedúca realizačného tímu, Mária 
Ontkaninová – starostka zo Zlatého, Ján Juriš zo Železníka – 
zástupca poľnohospodárskeho sektora a Branislav Baran – starosta 
z Kračúnoviec pri riešení dôležitých otázok projektu.        
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Zľava: 
Martin Molčan, 
Michal Smetánka 
a Ján Artim sú pove-
rení vypracovaním 
Integrovanej straté-
gie rozvoja Horného 
Šariša pre prístup 
LEADER.       

Foto: autor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vstup do školy, ktorú ste navštevovali v rannom detstve má vždy 

v sebe veľkú dávku nostalgie. Navyše, ak ani po 47-ich rokoch od 
svojho otvorenia ani tak veľmi nezmenila svoju tvár. Tento stav je 
otázkou už len niekoľkých mesiacov. Na miestach, po ktorých sme 
sa ako deti naháňali, bude stáť nový pavilón, ktorý radikálne zmení 
tvar a možno i charakter našej starej školy. Viac v rozhovore s 
riaditeľom Základnej školy v Giraltovciach Jánom Čížekom. 

Prijali sme pozvanie riaditeľa Základnej školy v Giraltovciach J. 
Čížeka, ktorý predstavil školu pred jej rekonštrukciou naposledy. 
Na utorok 5. mája t. r. pripravili Deň otvorených dverí pre 
všetkých, ktorí sú so školou bytostne spätí prostredníctvom svojich 
detí, no aj tých, ktorí by si ešte radi zaspomínali na detstvo v škole, 
ktorá ešte stále vyzerá tak ako vyzerala. Podujatie  pokračovalo ešte 
v nasledujúcich dvoch dňoch. Zaujímala nás nielen podoba 
a vzhľad školy, ale predovšetkým obsah, teda žiaci a úroveň ich 
prípravy na vstup do vyšších foriem vzdelávania. 
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Pred niekoľkými dňami ste, pán riaditeľ, dostali výsledky 
Testovania 9-2009, bývalého Monitoringu. Vraj sú nad očakávanie 
dobré. 

„Pre učiteľov a vedenie školy je najdôležitejšie percento 
úspešnosti v jednotlivých predmetoch, z ktorých sú deviataci 
testovaní. V matematike sme dosiahli úspešnosť 82%, čo je 
takmer 30 percent nad celoslovenským priemerom. Podľa 
môjho názoru bol  veľmi slabý. Veľmi dobre sme dopadli aj 
v testoch z jazyka slovenského. Naše percento je 77, čo je zase 
17 % nad celoslovenským priemerom. Tieto výborné výsledky 
sa premietli do tzv. percentilu škôl, čo vlastne  určuje 
postavenie v rebríčku škôl na Slovensku v testovaných 
predmetoch. Náš tohtoročný percentil z matematiky bol 98,9% 
a z jazyka slovenského 92,5 %. To znamená, že z matematiky 
je tomto školskom roku lepších iba 1,1% škôl a z jazyka 
slovenského 7,5%, čo môžme označiť za vynikajúce výsledky. K 
týmto výsledkom chcem pogratulovať našim deviatakom 
a poďakovať učiteľkám Jolane Michalkovej, Ľudmile 
Koločíkovej za matematiku, Anne  Krajňákovej, Marte 
Vojníkovej a Silvii Goliášovej za jazyk slovenský.” 

 Prešli žiaci nejakou špeciálnou prípravou?   
„Tvrdím, že na Slovensku nemáme až tak slabo pripravených 

žiakov ako ukazujú európske testovania, len na takýto spôsob 
skúšania a testovania, aký sa robí vo svete, nie sú naši žiaci 
pripravovaní. Dôležité je pochopiť zmysel otázok 
a vyhľadávanie správnych odpovedí. Prípravou na Testovanie - 
9 je účasť na KOMPARE – čo je niečo ako MONITOR 9. Je to 
výborná príprava na testovanie,  problémom však je, že účasť je 
dobrovoľná a spoplatnená sumou150 korún za žiaka. Vzhľadom 
na sociálnu situáciu väčšiny našich žiakov sme im túto 
prípravu zaplatili zo školského rozpočtu. Teraz môžeme 
konštatovať, že to boli užitočné minuté peniaze, čo dokazujú 
výborné tohtoročné výsledky našich žiakov a čo znamená, že 
väčšina našich žiakov je veľmi dobre pripravená na štúdium na 
stredných školách a záleží už iba na nich, ako sa v budúcnosti 
uplatnia.“ 

Akým spôsobom vyhľadávate talentovaných žiakov a ako im 
umožňujete talent prejaviť? 

  
„Sú to osvedčené súťaže a olympiády. Vo Hviezdoslavovom 

Kubíne uspeli žiaci z I. stupňa, napr. štvrtáčka Viktória 
Dzurjuvová, ktorá obsadila v okresnom kole 2. miesto. No 
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talenty sme našli aj medzi druhákmi, napr.  Tobiáš Hamara, 
Lucia Pavlíková, Kristína Bakalárová a Patrik Gurčík, tretiačky 
Kristína Vasilišinová a Beáta Bakalárová. Pekné výsledky sme 
dosiahli aj v ďalšej recitátorskej súťaži - Šaliansky Maťko, kde 
uspeli Patrik Gurčík a Viktória Dzurjuvová.“ 

Veľa sa hovorí o tzv. marginalizovaných rómskych komunitách. 
Detí s rómskym pôvodom vám každoročne pribúda a pomer medzi 
majoritou a menšinou sa výrazne upravuje v prospech rómskej 
menšiny. Pociťujete aj vy proklamované problémy, ktoré sa ozývajú 
zo všetkých kútoch východného Slovenska, alebo je situácia 
v Giraltovciach, povedzme, priaznivejšia? 

„Je to problém, ktorý postupne narastá a mi ho pred sebou 
tlačíme už viac ako 10 rokov. Tým možno povedať, že sa 
k problému blížime a ak ho nebudeme riešiť, dostaneme sa 
o pár rokov tam, kde sú dnes tí problémoví. Je potrebné aj 
v Giraltovciach vypracovať koncepciu vzdelávania v medziach 
súčasnej legislatívy. Umožniť rozvoj nadaným a motivovaným 
žiakom a pomôcť deťom, ktoré prichádzajú z prostredia menej 
podnetného, resp. priam nepriaznivého. Navrhoval by som 
vytvárať triedy pre talentované deti, aby ich deti s problémami 
pri vzdelávaní nezdržiavali, a na druhej strane vytvárať aj 
triedy, kde sa bude s problémovými žiakmi pracovať 
osvedčenými individuálnymi metódami s pedagógmi a ich 
asistentkami vo formách, ktoré potvrdia oprávnenosť nízkeho 
počtu žiakov v triedach. K tomu však potrebujeme iný 
rozpočet, pretože dnešný je stavaný na 23 až 24 žiakov 
v jednotlivých triedach.“  

Pred pár týždňami ste sa dozvedeli príjemnú novinu z Ministerstva 
výstavby SR, kde v rámci  Regionálneho operačného programu ste 
podali projekt a uspeli v žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) na prístavbu a rekonštrukciu areálu školy. 

„Veru, už je načase aj túto školu opraviť a vynoviť. Na 
projekt s názvom Prístavba a obnova ZŠ v Giraltovciach 
dostaneme 63 miliónov korún, čo je takmer 2 milióny 100 tisíc 
eúr s tým, že budeme spolufinancovať tento projekt vo výške 5 
%, teda skoro 105 tisíc eúr. Stavať začneme už v lete, po 
prázdninách, keď budú dokončené všetky administratívne 
požiadavky, ktoré sprevádzajú tieto projekty. To je už 
v kompetencií zriaďovateľa školy, teda Mesta Giraltovce. Nový 
pavilón bude stáť na mieste,  kde  predtým, kedysi dávnejšie 
stáli školské dielne a prepojí školskú jedáleň a horný pavilón. 
Tým vznikne uzavretý komplex – jedáleň, triedy a telocvičňa. 
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Takto nám pribudne 13 nových tried a budú tam aj 
špecializované učebne, čo skvalitní vyučovací proces 
v budúcnosti. Výstavba by mala trvať 18 mesiacov a po jej 
skončení bude mať škola k dispozícií 31 tried. K ďalšiemu 
skvalitneniu vyučovacieho procesu dôjde vybudovaním ihriska 
s umelou trávou za telocvičňou a prístavbou malej telocvične. 
Schválili nám financie na vytváranie a chod športových tried 
a toto sú základné podmienky na fungovanie týchto tried. 
Projekty sa realizujú pod gesciou zriaďovateľa a budú 
spolufinancované zo štátnych, mestských a školských 
prostriedkov. Hodnota, ktorá sa vytvorí, by mala byť okolo 
100 tisíc eúr.  To sú plány na najbližšie, približne dvojročné 
obdobie.“                                    

Za rozhovor ďakuje Emília FILOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riaditeľ ZŠ v Giraltovciach Ján Čižek pozýva na Deň otvorených 
dverí od 5. do 7. mája t.r. 
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Priestor, na ktorom bude už o pár mesiacov stáť nový pavilón školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komenský prísnym pohľadom skúma prácu žiakov s modernou 
technikou v počítačovej miestnosti.               Foto: autor 
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Čas letí rýchlo… Ani sme si poriadne nestihli užiť zimu a už tu 

máme jar. Toto obdobie v každom z nás evokuje začiatok, príležitosť 
zamyslieť sa nad sebou. Mnohí ho spájajú s časom vhodným na 
očistu tela aj duše, na „upratanie si“ vo svojom zmýšľaní, citoch… 
Okrídlená fráza, že chorobe  je lepšie predchádzať ako ju neskôr 
liečiť, platí na sto percent. Presne nad tým sa zamýšľali aj 
gymnazisti a 3 dni po veľkonočných prázdninách venovali práve 
zdraviu. Čiže stredu - 15. apríla, štvrtok - 16. apríla a piatok - 17. 
apríla nazvali Dni zdravia.  

V stredu ráno sa zo školského rádia vysielala relácia o zdraví a 
počítačoch a o tom, ako na nás vplývajú. V tento deň sa mala konať 
aj beseda s názvom Zdravie a alkohol, tá však bola preložená na iný 
termín, a tak si naši tretiaci a septimani na nové informácie musia 
chvíľu počkať.  

To, že šport je pre naše zdravie nepostrádateľný, vieme už dávno. 
Ale vieme aj to, že občas potrebujeme „kvalitne vypnúť“, hoci aj na 
hodinách telesnej výchovy. Relaxačné cvičenia nám v tom iste veľmi 
pomohli. Štvrtok bol teda venovaný športu a relaxácii. Hneď na 
prvej vyučovacej hodine sme si zacvičili s Editou Papeky. Aj keď 
zabrať dostali predovšetým naše bránice, iste nás to všetkých 
navnadilo na športovanie.  

V duchu hesla: „Som len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku 
mám obrovskú silu!“ sa niesol celý piatkový deň. Aj v tomto roku sa 
naša škola podieľala už na XIII. ročníku verejnej zbierky ku Dňu 
narcisov s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc onkologicky 
chorým pacientom a ich rodinám. Túto zbierku organizovali 
dobrovoľníci - žiaci 3. A. Stretnúť ste ich mohli aj v ulicich nášho 
mesta, kde taktiež ponúkali narcisy za dobrovoľný príspevok.  

Jakub, jeden zo skupinky dobrovoľníkov, nám o tom 
povedal: 

- Cieľom Dňa narcisov je priniesť problematiku boja proti rakovine, 
ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku, bližšie k 
ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí 
spája. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si 
ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom 
vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Potešil nás 
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záujem aj zo strany najmladších žiakov našej školy. A j medzi ľuďmi  
v meste sme sa stretli s veľkým záujmom, „konkurenciu“nám  robili 
dokonca aj dobrovoľníci z Bardejova. 

Ako to na teba zapôsobilo? 
- Bol to pre mňa silný zážitok... Dal mi veľa, uvedomil som si, že si 

navzájom musíme veľmi pomáhať. Niektorí ľudia sú vážne odkázaní 
na našu pomoc a my im ju môžeme prejaviť aspoň takýmito 
maličkosťami.  Ďakujem všetkým, ktorí prispeli!                                                          

Koľko eur  sa vám podarilo vyzbierať? 
- 394, 68 €, teda skoro 12 000 korún. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďakujeme dobrovoľníkom - 
Simone Eliášovej, Veronike 
Kočišovej, Jakubovi Kristiňá-
kovi, Lucii Chlebovskej, 
Zuzane Vereščákovej, Anne 
Nazarejovej. 
Foto: autor 

 
Dňom narcisov vyvrcholili na Gymnáziu v Giraltovciach 

Dni zdravia, ktoré prebiehali pod dohľadom stredoškolskej 
profesorky Evy Bogľarskej. Nech sú tieto dni pre nás 
inšpiráciou a výzvou, aby sa naše mladé životy uberali 
správnym smerom a nepripomínali výrok Ivana Sergejeviča 
Turgeneva: „Zdravie sa podobá šťastiu. Pokiaľ ho máš, ani si 
ho nevšimneš...“ 

 
Valéria Onuferová, 1.A 
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S prebúdzajúcou sa prírodou a prvými slnečnými lúčmi ožíva 
aj naše gymnázium. Žiaci, ktorí majú chuť venovať sa 
mimovyučovacím aktivitám, sa rozhodli obnoviť vydávanie 
školského časopisu. 

Príprava prvého čísla nebola jednoduchá. No dnes sa môžeme 
hrdo popýšiť, že sme to zvládli a na svete je časopis – Gskúl, 
ktorý budeme vydávať pravidelne, každé dva mesiace. Je plný 
aktualít z prostredia školy, života študentov, prináša zaujímavé 
rozhovory s víťazmi rôznych súťaží, rozhovory so 
stredoškolskými profesormi, pravidelne zaznamenáva vtipné 
výroky žiakov pri odpovediach a podobne. 

Gskúl neznamená iba zopár žiakmi popísaných papierov 
zviazaných dokopy. Predstavuje istú formu sebarealizácie pre 
gymnazistov, ktorí uvažujú o štúdiu žurnalistiky, masmediálnej 
komunikácie alebo slovenského jazyka. Je však príležitosťou aj 
pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, čo chcú v budúcnosti 
študovať. Možno práve v tejto práci objavia inšpiráciu pre svoje 
budúce povolanie. Svoje miesto si v našej redakcii našli aj 
chlapci, ktorí uvažujú o tom, že by sa v budúcnosti mohli 
venovať počítačovej grafike.  

Redaktori Gskúl sa snažia zmapovať všetko, čo sa v škole 
deje. Vnímajú aj podujatia organizované pre mladých ľudí 
v Giraltovciach a okolí. Informácie a udalosti, o ktorých doteraz 
vedel iba istý okruh ľudí, chceme rozšíriť aj medzi ostatných 
žiakov, stredoškolských profesorov, ale i vás, občanov 
Giraltoviec. V  predajni s názvom Mimi (v Dome služieb na 
Dukelskej ulici), ktorej majiteľkou je  Eva Verčimaková, si 
môžete zakúpiť náš časopis, a tak podporiť a  ohodnotiť našu 
prácu.               

Gymnázium je škola, poskytujúca žiakom všeobecný prehľad 
a široké zameranie. Aj žiacky časopis je jednou z možností 
sebarealizácie. Pevne verím, že sa tento nápad ujme a vydávanie 
školského časopisu sa znova stane dlhoročnou tradíciu 
Gymnázia Giraltovce. 

Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám pri vydaní 
prvého čísla časopisu Gskúl pomohli, hlavne Rodičovskej rade 
za finančnú podporu.                         ooooo   Lucia Bačkayová 
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Gymnázium v Giraltovciach usporiadalo v rámci Mesiaca knihy 

besedu s vysokoškolskou učiteľkou, pôsobiacou na Filozofickej 
fakulte Prešovskej univerzity, na ktorej nemohol chýbať žiaden 
milovník krásnej literatúry z maturitných a predmaturitných 
ročníkov. 

V stredu 8. apríla 2009 bolo po druhej hodine v našej škole rušno. My, 
žiacii, sme sa náhlili  do učebne slovenského jazyka plní očakávania. 
Stredoškolské profesorky slovenského jazyka a literatúry,  Blanka Vaľovská 
a Viktória Baranová, pre nás pripravili besedu s vysokoškolskou 
pedagogičkou Soňou Parilákovou. Témou besedy bola interpretácia   
poviedky J. G. Tajovského  Do konca a poviedky Vôňa húb od D. Mitanu, 
ktoré sme si vopred prečítali a súčasne sa tak pripravili na besedu. 

Na navodenie pracovnej atmosféry každý z nás napísal svoje očakávania 
a potom sa začala práca s textom. Poviedka Vôňa húb nám bola 
sympatickejšia, preto sme sa jej prvé dve hodiny nadšene venovali. Úvod 
besedy zo strany žiakov bol možno trochu hanblivý (rešpekt pred 
konverzáciou s vysokoškolskou učiteľkou), ale keď sme sa dostali k jadru 
poviedky, naša spolupráca bola aktívnejšia, plná nápadov s využitím  
vedomostí z teórie literatúry. Po úspešnom zvládnutí sme pokračovali 
rozborom poviedky J. G. Tajovského. Beseda mala medzi nami, žiakmi, 
veľký úspech. Veríme, že naša práca oslovila aj prednášajúcu, pretože 
navrhla ďalšiu spoluprácu, besedu – rozbor nami zvolenej poviedky, na čo 
sa veľmi tešíme. 

A čo na to vravia zúčastnení žiaci? Splnili sa ich očakávania? 
Anna a Martina (3. A): - Táto beseda nás veľmi oslovila, pretože nám 

umožnila zamyslieť sa nad bežným životom a ukázala nám, že nie je všetko 
také, ako to na prvý pohľad vyzerá. Zistili sme, že aj jedna veta v sebe 
skrýva mnoho obrazov, ktoré autor nenapíše bez príčiny. 

Veronika (septima): - Veľmi sa mi tam páčilo a z besedy som si veľa 
odniesla. O rok maturujem, tak dúfam, že mi to v ústnej časti maturity 
aspoň troška pomôže. Prístup učiteľky vysokej školy bol odborný, no nám 
stále zrozumiteľný, preto sa nám s ňou vynikajúco pracovalo. 

Ivona (septima): - V živote som si nemyslela, že z jednej vety sa dá toľko 
dozvedieť. Keď som čítala knihy, prvú vetu som nikdy nebrala až tak veľmi 
na vedomie. Teraz si už vďaka tomu dávam na každú vetu väčší pozor. 

Žaneta (septima): - Beseda vo mne zanechala dobrý pocit, vďaka 
profesionalite i komunikatívnosti prednášajúcej. Na vysokoškolskej učiteľke 
bolo úžasné to, že nech sme už povedali čokoľvek, vždy na to vedela krásne 
nadviazať a ukázala nám, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych hľadísk. 

Ak sa pýtate, čo nám beseda dala, či splnila naše očakávania, 
môžeme povedať, že skúsenosť z dotyku s literárnym dielom prešla do 
nášho života ako nové poznanie či iné videnie. A v tom je jej najväčší 
prínos. 

Všetkým organizátorom, ale aj zúčastneným veľmi pekne ďakujeme 
a dúfame, že prísľub ďalšieho podobného stretnutia sa v júni stane 
realitou..                                                                               ooooo    (kpš) 
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Aprílové   teplé jarné počasie rozprúdilo mnoho 

športových  a turistických podujatí  Centra a do 
prírody vyzvalo nielen deti, ale aj ich rodičov. 
Niektoré krúžky pri CVČ práve teraz finišujú, iné 
sa zapájajú do rôznych súťaži na okresnom alebo 
až celoslovenskom zápolení, alebo bilancujú svoju 
celoročnú činnosť záverečnými súťažami. Šesť 
družstiev súťažilo o Pohár riaditeľa CVČ na 
volejbalovom turnaji, ktorého prvý ročník sme 

odštartovali v telocvični SOŠ arm. gen. Ludvika Svobodu vo 
Svidníku. Turnaj mal tú správnu športovú atmosféru, a tak 
povzbudil športovcov k peknému zápoleniu, ktoré sa skončilo 
s takýmto umiestením: l. miesto získalo družstvo Spojenej školy 
Svidník, druhú priečku obsadili hráči Gymnázia Svidník a o tretie 
miesto zabojovali gymnazisti z Giraltoviec. 

 Pekné umiestnenie, ale aj slávu Centru priniesli siloví trojbojári, 
ktorí boli na celoslovenskom šampionáte veľmi úspešní. 
Majstrovstva Slovenska sa konali v Kružlove a tréner Michal 
Berežňák sa tešil z týchto výsledkov svojich zverencov: 
Dorastenci do 60 kg:  l. miesto Dávid Pankuch /300 kg/, do 67,5 
kg: l.miesto Dávid Bendik /330 kg/, do l00 kg získal 2.miesto 
Kristián Janoško /380 kg/.  
Juniori do 67,5 kg: l. miesto František Bendik /350 kg/,  do 90 kg: 
2.miesto Matúš Čorba /430 kg/, do l00 kg: 2. miesto Marek Pavúk 
/46O kg/. 
Masters l: do l00 kg: l. miesto – Michal Berežňák /790 kg/, týmto 
sa stal aj celkovým víťazom súťaže Majstrovstiev SR. 
OPEN do l00 kg: 2. miesto Marcel Vasilenko /650 kg/. 

Ďalšou previerkou zverencov Michala Berežňáka boli 
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke, ktoré sa konali v Dome 
kultúry vo Svidníku. Všetci naši súťažiaci prišli „ovešaní medailami“ 
a ich umiestenie je v jednotlivých kategóriach nasledujúce: 
Dorastenci - l.miesto Dávid Pankuch, 2. miesto Igor Kucirka, l.  
miesto Kristán Janoško, samozrejme, každý  získal umiestnenie vo 
svojej váhe.  
Juniori sa umiestnili v každej váhe na prvých priečkach, a tak 
priniesli tri zlaté - Daniel Zajaroš, Marek Pavúk a František Bendik. 
V kategórii Masters získal prvé miesto Michal Berežňák, ktorý 
nielen dobrými trénigami, ale aj svojimi úspechmi  zaiste 
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povzbudzuje všetkých svojich zverencov k vyšším výsledkom 
a výkonom. V mene chlapcov mu ďakujeme a držíme palce na ďalšej 
súťaži, budú to Majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke, na ktoré 
spolu s Igorom Kucirkom postúpil. Tieto sa uskutočnia v máji 
v Bardejove. Z ďalšej súťaže, ktorá sa konala 25. apríla v Trebišove 
priniesol diplom za 2. miesto  Majster CVČ v kulturistike Marek 
Pavúk a získal ho vo váhovej kategórii nad 80 kg. 

Nielen chlapci nám robili radosť, o peknú reprezentáciu Centra 
sa pričinili aj mažoretky Ladies, ktoré sa zúčastnili na 
celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici. V maratóne tohto športu 
sa tam predviedlo 24 tímov, naši tancovali štyri formácie, mali 
krásne nové kostýmy,  šité na mieru, v ktorých zabojovali na 
regionálnej prehliadke a  získali tento postup, ale odtiaľ už ocenenie 
nepriniesli. Na takejto súťaži boli prvýkrát, získali novú skúsenosť, 
ktorá ich zaiste posunie k lepším výkonom, a tak môžu v tvrdej 
konkurencii uspieť na budúci rok.     

K športu zaiste patrí aj turistika, ktorú sme spoločne s deťmi 
absolvovali  na Krásnu Hôrku. Pekný deň v prírode sme umožnili 
stráviť deťom giraltovskej Základnej a Súkromnej základnej školy, 
ktoré sa zapojili do zberu papiera, a tak okrem vecných cien mali 
možnosť navštíviť nielen túto našu krásnu kultúrnu pamiatku, ale 
aj Mauzoléum a peknú výstavku v kaštieli v Budimíre. Účastníci si 
mali možnosť zakúpiť aj množstvo pekných suvenírov aj napriek 
tomu, že ešte nebola sezóna a predajných stánkov bolo pomenej. 
Pekná sobota zase vydurila do prírody ďalších turistov, ktorí už ale 
mali výstup na Kapušiansky hrad troška náročnejší ako na Krásnu 
Hôrku. S turistikou boli všetci spokojní a môžu sa tešiť 
a pripravovať, lebo Centrum má pre nich pripravené ešte túry na 
štyri pekné hrady našej vlasti. Ich dátumy a miesta nájdete ako 
vždy na našich propagačných materiáloch. 

Na svoje si prišli aj tí, ktorí majú radi kultúrne predstavenia. 
Premiéru malo Kukadko a predstavilo nám svoje divadielko s 
názvom Kufor s veľkým bruchom. Mladí herci odviedli pekný kus 
práce a takto nám spríjemnili popoludnie. K ich úspechom môžeme 
započítať pekné ocenenie, ktoré dostali do primátora Mesta 
Stropkov Petra Obrimčáka na súťaži Rozprávkový Stropkov, ktorá 
predchádzala ich premiére. 

Centrum zorganizovalo aj návštevu Múzea Andyho Warholu 
v Medzilaborciach, na ktorej sa zúčastnilo 50 členov našich 
krúžkov.  Okrem toho, že obdivovali tak zaujímavé umenie a diela 
Andyho Warholu, mali možnosť vyskúšať si techniku výroby z hliny. 
Mnohých to veľmi zaujalo a hrnčiarsky kruh ich očaril, veď takúto 
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činnosť robili všetci prvýkrát a boli prekvapení, ako rýchlo sa im 
hlina menila pod rukami na čosi konkrétne. 

Pracovníci Centra nezaháľali ani v takých činnostiach ako je 
skrášľovanie svojho prostredia. Počas dvoch brigád upravovali 
okolie, vysadili kvety, vyčistili bazén, pomaľovali potrebné lavičky 
a oplotenia. Rôznymi drobnými prácami  v areáli sa takto 
pripravovali na Deň otvorených dverí, ktorý bude v tomto mesiaci.  

Neuvádzame tu všetky podujatia, ale ich priebeh je zaznamenaný 
vo fotozáznamoch na našej web stránke www.cvcgir.edu.sk.   

Vyvrcholením každoročnej činnosti Centra je leto, aj na toto 
máme pripravený Letný tábor (LT), víkendové pobyty a iné 
podujatia, na ktoré všetkých srdečne pozývame. 

Ich ponuky nájdete na našej web stránke. Radi by sme upozornili 
aj na  prihlášky na pobyty v LT, ktoré si môžete prísť vybrať v CVČ 
denne od 8. h  do l8. h, alebo si ich môžete stiahnuť z našej web 
stránky (najlepšie čím skôr).                                         ooooo  (es) 

 
 
 
 

 
Možno aj vy máte doma predškoláka, 

ktorý od septembra prekročí prah veľkej školy 
a stane sa z neho žiak. Možno už teraz si kladiete 
otázky: Bude sa mu v škole dariť?. Bude rád chodiť do 
školy? „Čítanie je vstupnou bránou k vzdelaniu a vzdelanie je 
zasa dôležité pre úspešný život.” 

 Proces osvojovania si čítania a písania je oveľa dlhší a začína 
skôr, už v predškolskom období. Keď dieťa vstúpi do školy, musí 
mať osvojené určité schopnosti, ktoré sú dôležité pre správne 
čítanie a písanie (dobrý jazykový cit, schopnosť súvislo rozprávať na 
jednu tému, dobré zrakové vnímanie a pozornosť). 

V základných školách v Giraltovciach a v Kračúnovciach  v marci 
a apríli sa konala depistáž čítacích schopností ( orientačné 
zisťovanie úrovne čítania ). Cieľom depistáže bolo včasné 
podchytenie žiakov, ktorí majú menší alebo väčší problém v čítaní 
s následnou diagnostikou, ktorá môže, ale nemusí byť. Úroveň 
čítania sa hodnotila u žiakov prvých ročníkov  hlavne po 
kvalitatívnej stránke (plynulosť, analýza a syntéza čítania, 
chybovosť a pod.) na základe Štúrového čítacieho testu. Úlohou 
žiakov bolo prečítať krátky nenáročný text (na min. 20%), aby 
splnili požadovanú normu. Ak žiak túto normu nesplnil, mal by 

http://www.cvcgir.edu.sk
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navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie (CPPPaP) – detašované pracovisko v GIRALTOVCIACH, 
kde im bude poskytnutá odborná starostlivosť. Rodičia tak získajú 
podrobnejšie informácie o danej problematike, dozvedia sa ako 
s dieťaťom ďalej pracovať. To, že niektorí žiaci nesplnili požadovanú 
normu, mohlo byť ovplyvnené i momentálnym stavom vašich 
prváčikov (strach, tréma, únava, nálada), čo hneď neznamená 
určenie diagnózy dyslexie. Dlhšie trvajúci neúspech  v čítaní však 
môže vyvolať  vývinovú poruchu učenia, ktorá sa nazýva dyslexia – 
ide o poruchu čítania a znamená, že dieťa si nevie správne priradiť 
tvary písmen k zvukovej podobe slova. Vidí písmeno, ale nevie ho 
„povedať“, nevie si spomenúť, ktoré to je. Často si zamieňa zvukovo 
i obrazovo podobné písmená (b, d, p, t).  Má problémy rozdeľovať 
slová na slabiky a hlásky, alebo určiť prvé a posledné písmeno 
v slove.  Mnohé písmená často píše obrátene.  

Pokiaľ máte takýto problém, alebo sa chcete dozvedieť ako 
dopadol Váš prváčik, obráťte sa na odborníkov:   

Detašovaného pracoviska svidníckeho Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Giraltovciach, Dom 
služieb, (1.poschodie), Dukelská 57/64 alebo z 
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Centrálna 102, ( budova ObÚ, 1. poschodie) vo Svidníku. 
Tel. č.: 054/752 23 67, mobil: 0911828377 

                 ooooo     Vladislav Artim 
                                                                                             
 
 
 
 
 
Veľkonočné sviatky si spestrili a na tradície si spomenuli 

v Dukovciach. Obecný úrad na čele so starostkou Martou Ptašinskou 
a Miestny spolok Slovenského červeného kríža pripravili nielen pre 
seba a svojich spoluobčanov, ale aj pre hostí, ktoré túto maličkú obec 
v najjužnejšom cípe Svidníckeho okresu počas a  po Veľkonočných 
sviatkoch navštívili. 

Výstavku ručných prác a maľovaných kraslíc sme navštívili 
v deň otvorenia, vo Veľkonočnú nedeľu 12. apríla t. r. Vdýchla na 
nás jedinečný pocit minulosti, pretože z každého vystaveného 
exemplára  priam presakovala tradícia. Azda najpozoruhodnejšie a, 
pravdupovediac, úplne ojedinelo sme našli nástenky vyšívané 
starými mamami s motívmi, ktoré vedeli šikovnými rukami 
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vyčarovať len ony. Podľa slov M. Ptašinskej zozbierali ich medzi 
ženami v dedine. 

Modernejšiu dobu, zhruba tak 40 rokov dozadu, pripomínali 
háčkované čipky, ale aj vyšívané pestrofarebné ručníky. Prikrývali 
nimi košík s paskou, ktorú prinášali na posvätenie do kostola skôr, 
než sa stala poživňou celej počas Veľkonočných sviatkov. 

Hlavný motív, obrazne povedané, hlavné slovo na výstave však 
malo vajíčko. Od maličkých vajíčok, prizdobených  perím, 
korálikmi a látkou, meniac sa na vtáčikov, cez zručne, rôznou 
technikou zdobené kraslice. Najväčšie vajíčko sme našli pštrosie, 
a to je naozaj úctyhodná veľkosť. Aj ono malo veľkonočný šat. 

Pozoruhodnými výtvormi prispeli aj klienti Domova sociálnych 
služieb z Giraltoviec. Obdiv si zaslúžia ich skvelé výtvory z krosien.  
Žiaci z Materskej a Základnej školy zo susedných Želmanoviec 
(navštevujú ich aj deti z Dukoviec) mali na výstave tiež svoje kútiky 
a predstavili sa ako skvelí nasledovníci svojich predkov. 

Výstava trvala po celý týždeň a do Knihy návštev sa zapísalo veľa 
návštevníkov, ktorí na uplynulé Veľkonočné sviatky už len 
s nostalgiou spomínali. Boli krásne a s radosťou budeme očakávať 
tie nasledujúce, a to aj s podujatiami, ktoré sme navštívili 
v Dukovciach.                                          (ef) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Vyšívaná nástenka, z ktorej dýcha kuchyňa starej mamy. 
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Dievčina 
s kraslicami 

z dielne kientov 
Domova 

sociálnych služieb  
 v Giraltovciach. 
Foto:autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Konečne prišiel deň plný prekvapenia! Veronika Karašinská, 12-ročné 

dievčatko, ktoré choroba v ranom detstve posadila do invalidného vozíčka, 
sa  vo štvrtok  23. apríla t. r. dozvedela, že čaká na ňu na druhý deň 
prekvapenie. Aké? Rozhodla sa ísť skôr spať, aby si čakanie skrátila. 
Prekvapenie sa konalo a urobili ho zástupcovia neziskovej organizácie 
Vidiek v Giraltovciach, ktorí Veronike odovzdali rozkošného 8-týždňového 
yorkshirského teriéra. 

Mamička, Mária Karašinská, pri jednom z rozhovorov pre média 
spomínala, že jej dcéra veľmi túži mať príjemného spoločníka, ktorý jej oživí 
chvíle na vozíčku i mimo neho. V malom byte, uprostred mesta si veľmi 
správne zvolila jedno z najmenších psích plemien, ktoré v dospelosti 
dosahuje výšku v kohútiku asi 25 cm, dĺžku do pol metra. Je obyčajne 
veľmi živý, pozorný a ako každý správny psík aj verný.  
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Mamička vyslovila prianie svojej Veroniky na správnom mieste. 
Zakladateľka a členka Správnej rady n. o. Vidiek v Giraltovciach, Emília 
Filová, ihneď rozbehla kampaň na získanie vytúženého psíka. 
Skontaktovala sa s veterinárom Petrom Koreňom z Košíc, ktorý 
yorkshirských teriérov chová a pri najbližšom vrhu vybral pre Veroniku 
krásneho psíka, ktorý má aj ušľachtilých rodičov s rodokmeňom. Po 
narodení, od 1. marca t. r. ho pripravoval a choval špeciálne pre postihnuté 
dievčatko. 

Veroniku vyrušili v piatok 24. apríla pri vyučovaní v Regionálnom 
stredisku pre občanov so zdravotným postihnutím. Predseda SR n.o. Vidiek 
Jozef Kozák priniesol prekvapenie vo veľkej darčekovej taške. Veronika sa 
sotva zmohla na slovo, jej mamičku  prekvapili slzy šťastia a dojatie 
neobišlo ani ostatných darcov a obdarovanú. 

Dievčatko hneď opakovane ďakovalo a bozkom i hladkaním psíka hneď 
privítalo a prijalo. „Ako sa bude volať?“ spýtali sme sa Veroniky. „Deni, 
Deni,“ opakovala, ale mamička rozhodla, že ešte spolu s oteckom 
porozmýšľajú, aby krásavec mal aj priliehavé meno. Vyučovanie po krátkej 
prestávke pokračovalo, malá žiačka sa so psíkom rozlúčila, aby sa veľmi 
rýchlo minul čas v škole a ona ho už-už hladkala a maznala vo svojom 
náručí.  

Veronike a jej psíkovi prajeme veľa, veľa príjemne prežitých spoločných 
radostí.                                                                                                         (ef) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prvé zvítanie malej Veroniky Karašinskej so psíkom. Zľava Emília Filová 
a Jozef Kozák – zástupcovia neziskovej organizácie Vidiek pri odovzdávaní 
yorkshirského teriéra Veronike za asistencie jej mamy. 

       ooooo   Foto: Ľubomír Filo  
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• 30.-31. mája 2009  

- 18. ročník TOPĽANSKÝCH SLÁVNOSTI 
• 1. jún 2009 

- Oslavy Medzinárodneho dňa detí (tieto 
  prípravujú jednotlivé zariadenia sami 
  vo svojich priestoroch) 

• 26. a 27. júna 2009 
- Letné trhy /Hviezdoslavova ulica/ 

 
 
 

 
MÁJOVÉ PRÁCE V BODOCH  
                                    
Zeleninová záhrada 
- Siatie popínavej a šarlatovej fazule 
- Výsadba byliniek a korenia 
- Obloženie sadeníc jahôd slamou 
- V druhej polovici mesiaca presadenie rajčiakov, uhoriek, 

   baklažanov, papriky na vonkajšie záhony 
- Otužovaniw rastlín 
- Výsadba zemiakov 
Kvetinová záhrada 
- Prerezávanie zlatého dažďa a ďalších skoro kvitnucích kríkov 
- Výsadba letničiek a záhonových rastlín 
- Výsev semien trvaliek a skalničiek 
- Výsadba semien trvaliek a skalničiek 
- Výsadba do závesných košov a truhlíkov 
- Doplňovanie jazierka vodnými rasttlinkami 
- Upevňovanie vysokých rastlín opronými kolmi 
Skleníky 
- Prepichovanie vysiatých letničiek 
- Výsadba rajčiakov a uhoriek 
- Prihnojenie nových rastlín 
- Použitie biologickej ochrany na obmedzenie škodcov 

ooooo    Ľubomír Krupa 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Cyril Ján Kollár      
Kristián Šimoňák     
Sebastian Kmec 
Nina Janičková 
Alexander Murenko 
 
 

V mesiaci máj svoje životné jubileá oslávia : 
 
Hliboký Andrej   85    Vasiľ Juraj     55  
Jurčová Mária    75    Guľa Milan     55   
Kačmár Juraj    65    Suchodovský Miroslav 50 
Feňák Jozef    60    Tkáč Pavol     50  
Deutsch Jozef, MUDr. 60    Jurčová Helena   50 
Bobák Ján     60    Pivovarníková Alica  50 
Schrenková Elena  60    Daňková Helena   50 
Cigánová Margita  60    Mattová Katarína  50 
    
 
 
 
 
 
 

Martin Cigan - Andrea Novotná 
        Giraltovce                 Bardejov 
 

Rastislav Kočiš - Zuzana Mihaľová 
       Marhaň                            Giraltovce 
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V našom večnom kolobehu života  vždy nám budú dávať 
istotu slová: 

„Mám Ťa rád , mám Ťa rada ...“ . 
Ich posolstvo v tieto dni určite znelo v blahoželaniach 

nášmu jubilantovi MUDr. Jozefovi Deutschovi.  Šesťdesiatin 
svojho života sa dožil 5. mája 2009. Slová lásky určite sa stali 
najkrajším poďakovaním za všetku prácu, starostlivosť, 
námahu, za všetko, čím žije, čomu sa venuje a pre čo aj dnes 
s radosťou rozdáva všetko, čo od života prijal. Znalosti 
z oblasti medicíny odovzdáva svojim pacientom, lásku svojej 
rodine. No vďaka mu patrí aj za nespočetné hodiny a dní, 
ktoré obetoval milovanému futbalu. Zapájal sa aj do verejného 
života v meste a zato všetko mu patrí vrúcne poďakovanie nás 
všetkých. 

 
Milý jubilant!  
 
Vážime si a obdivujeme Tvoju srdečnosť, čestnosť a ochotu 

pomôcť iným, Tvoj nevyčerpateľný optimizmus, elán 
a angažovanosť v spoločenskom živote. Želáme Ti, aby tieto 
ušľachtilé ľudské hodnoty a záujmy v Tebe nikdy nevyhasli, 
ale aby aj naďalej sprevádzali Tvoj plodný život. Zároveň 
prajeme nech sa Ti splnia všetky túžby a predsavzatia, nech 
sa bezozbytku naplnia všetky Tvoje životné ciele a cnostné 
ideály.  

 
K tomu Ti prajeme krásny život v dobrom zdraví 
nech sa Ti na každom kroku a vo všetkom darí. 
V súkromí, v práci i na verejnosti, 
vždy prežívaj len samé radosti. 
Nech Ťa tešia priatelia, spolupracovníci i známi, 
nech Ti stále úsmev v tvári žiari. 
A ďalšie roky Tvojho života nech plynú 
v životnom optimizme a eláne! 

(r) 
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Najvyššia regionálna súťaž sa v svojej jarnej časti 

rozbehla na plné obrátky. Pozornosť futbalových 
fanúšikov sa zameriava na čelo tabuľky, kde 

zvádzajú ostrý súboj Moldava nad Bodvou 
a Bardejov. Ich vzájomný zápas priniesol 
bezgólový výsledok a ten znamenal väčšiu 

spokojnosť v tábore nováčika. Štvorbodový 
náskok si dokonca Moldava zvýšila v prvom 

májovom zápase, keď zvíťazila v Spišskom 
Podhradí l:0 a Bardejovčania len remizovali 
v Krásnej 1:1. V dolnej časti tabuľky je už 

jasný jeden vypadajúci celok. Je ním Šaca-
Btekov. O tom, či ho bude nasledovať  ešte jedno mužstvo, bude 
závisieť od účinkovania Odevy Lipany v II. lige. V súčasnosti sú 
Lipany vo veľkom ohrození, a preto aj Topoľany  a Sobrance si 
musia dávať pozor. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce vedeli, že ich 
čaká náročný vstup do jarnej odvety. Herný prejav mužstva nebol 
zlý, ale nepriniesol očakávaný bodový efekt. Prečo? Giraltovčania 
postihla strelecká impotencia. Dokonca sa dá hovoriť o akejsi 
gólovej sterilite. V každom zápase si hráči dokážu vytvoriť gólové 
príležitosti, ale ich premieňanie je žalostné. Je síce pravdou, že 
defenzíva je veľmi silnou stránkou Slovana a tretí najmenší počet 
gólov je impozantný. Korením futbalu sú však góly, ktoré prinášajú 
úspechy, bodový zisk a spokojnosť fanúšikov. To teraz 
v giraltovskom kolektíve absentuje a nečudo, že klesli už na siedmu 
priečku. Trénera Ľubomíra Puháka táto situácia trápi a na 
tréningoch sa snaží o zlepšenie v koncovke. Čaká sa na strelecké 
prebudenie Matúša Digoňa, Petra Blaška a Petra Uhrína. 
V zápasoch v Barci a Nižnom Hrušove dosiahli futbalisti Giraltoviec 
dve bezgólové remízy a hlavne v Nižnom Hrušove to malo byť jasné 
víťazstvo. Podobná situácia bola aj v Topoľanoch, ale po zmarených 
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šanciach prišla prehra 0:2. Pripomíname, že Slovan v posledných 
deviatich zápasoch zaznamenal len dva góly (Peter Blaško 
a Vladimír Magáč) a inkasoval 5 gólov. V týchto zápasoch až 
v piatich bol nerozhodný výsledok  0:0. S veľkým očakávaním bol 
sledovaný derby zápas s Bardejovom. Prvý polčas bol najmä zo 
strany Slovana veľmi dobrý. Proti favoritovi mohol aj skórovať, ale 
inkasovaný gól bol príliš ťažkým úderom. V II. polčase to už bolo len 
z obidvoch strán zdvorilé vystúpenie, ktoré divákov nenadchlo. 
Domácim chýbala väčšia agresivita a svoje zohral aj prílišný rešpekt 
zo súpera. Úspech proti Bardejovu sa dá dosiahnuť len 
s maximálnou bojovnosťou a nasadením. Predošlé úspešné výsledky 
v minulosti to len potvrdzujú. Veríme, že už zápasom s Krásnou sa 
Giraltovčania strelecky presadia a potešia svojich priaznivcov aj 
efektívnym útočným futbalom a dajú zabudnúť na doterajšie 
„suchoty“.                 

ooooo   (md) 
 

 
 
 
  
 
 
 
Myšlienka Jána Gdovina z Brezova v Bardejovskom okrese, 

neúnavného propagátora turistiky v netypickom turistickom 
prostredí, dostala reálne kontúry a 1. mája t. r., keď vyše 60 ľudí sa 
vydalo na nenáročnú turistickú vychádzku. Oddiel Tri studničky 
absolvuje tieto jarné pochody každoročne. Tento rok sa na púť 
vydali už po desiatykrát.  

Pri príležitosti 10. výročia podujatia sa členovia prípravného 
výboru Ján Gdovin, Ondrej Petrik, Ondrej Kovaľ, Ján Gazdič a Ján 
Petrik rozhodli pripraviť veľkolepejšie podujatie, ktoré spestrili 
pohostením účastníkov a sviežim folklórnym programom. 

Patronát nad podujatím prevzali starosta Obecného úradu 
v Brezove Juraj Horváth, Poľovnícke združenie obcí Brezov 
a Kalnište na čele s predsedom Jozefom Ivanom, poslanci Obecného 
zastupiteľstva a občania Brezova,  cirkevná pospolitosť na čele 
s brezovským duchovným Mariánom Lojom a jeho bratom Jozefom, 
ako aj brezovskí kurátori.  

Hlavným bodom sa stala, pochopiteľne, turistická vychádzka 
okolo studničiek.  Mala dĺžku asi 12 km, prechádzala brezovským, 
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vaľkovským, štefurovským a giraltovským chotárom. Ján Gdovin, 
ktorý prekročil osemdesiatiny, a tak si v tomto veku aj veľa pamätá, 
po trase vychádzky neúnavne informoval o každom detaile. 
V mnohých prípadoch sa ani veľmi nemýlil, v každom prípade jeho 
postrehy účastníkov zaujímali. 

Poslednou na trase sa stala  Studnička Panny Márie, kde 
organizátori dovolili dlhšiu prestávku. Veľmi pozorne a s pravým 
pohostinským akcentom ponúkli klobásky, ktoré si turisti opiekli na 
pripravenom ohníku. Nemalé prekvapenie ich čakalo a našlo aj 
v novom obraze Panny Márie, ktorý, pri tejto poslednej studničke na 
trase,  osadili organizátori podujatia. Pôvodný obraz, podľa 
rozprávania J. Gdovina, už dávnejšie ukradol zlodej, ktorý za svoj 
čin zomrel vo veľkých bolestiach. Odtiaľ účastníci vystúpili na  
Starý, resp. Malý Brezov, dnes už, žiaľ, prázdnu obec. Nachádzajú 
sa tu ešte dôkazy o čulom živote obyvateľov, pôvodom Poliakov, 
ktorí túto časť obce obsadili. 

Účastníci sa ešte pokochali nádherným výhľadom na údolie rieky 
Topľa. Posledné metre vychádzky prechádzali Brezovom v jeho 
súčasnej podobe. Prezreli si Dom nádeje, milú stavbu, kde sa 
Brezovčania lúčia so svojimi blízkymi, no aj cintorín, kde si  
pozostalí spomínajú  na tých, ktorí obci zostali verní aj po smrti. 
A úplne na záver cesta prechádzala okolo kostolíka z 15. storočia, 
ktorý pamätá svojich zakladateľov, českých protestantov husitov 
alebo bratríkov. Turistický pochod skončil pri Obecnom úrade 
v Brezove, kde účastníkov čakal guľáš aj so zápražkou a všeličím 
iným.  

Tiahlom podujatia sa stalo vystúpenie renomovaných 
harmonikárov a ďalších ľudových umelcov. Organizáciu tejto časti  
prevzal Andrej Majer, známy harmonikár z Giraltoviec, autor 
mnohých zľudovených piesní, najnovšie vedúci ženskej speváckej 
skupiny Východniarky. Predstavil sa s nimi veselou kyticou 
krásnych piesní. Podvečer 
prítomným spestrilo aj Levočské 
duo, teda Milan Rišš a Štefan 
Dravecký. Publikum rozospieval aj 
stakčínsky heligonkár Jozef 
Lavrič. Veľa príjemných zážitkov 
poskytli svojím vystúpením aj 
speváčky a speváci zo susednej 
obce Lascov, ktorých sprevádzal 
na akordeóne František Horváth.  

    ooooo (ef) 
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Pri Studničke Panny Márie na účastníkov pochodu čakal organizačný 
tím,  rozžatý ohníček, klobásky a červené vínko.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turisti na poslednej oddychovej zastávke pred zostupom do Brezova. 
                                 Foto: ef 
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Rozširuje svoj sortiment  tovaru: 
 
Ä prostriedky na ochranu rastlín (buriny, škodcovia, 

plesne), 
Ä moridlá,  
Ä umelé hnojivá (MPK, liadky, 

  močovina a iné), 
Ä rašelinové substráty, 
Ä farby a laky.  
Adresa: Fučíkova 2, 087 01 Giraltovce 

 
 
 
 

pôsobiaca v oblasti VTZ ponúka služby: 
EZ – ELEKTROZARIADENÍ 
•  Projektovanie 
•  Montáž 
•  OP a OS – revízie 

Ø elektroinštalácií, bleskozvodov, 
Ø veľkokuchynských el. spotrebičov, 
Ø vonkajšieho verejného osvetlenia,  
Ø domové dorozumievacie zariadenie,  
Ø osvetlenie spoločných priestorov.  

ZZ – ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
•  Montáž 
•  Oprava a modernizácia výťahov 
•  OP a OS – revízie výťahov 
výťahy. el. závory a brány, autozdviháky. 
VÝŠKOVÉ PRÁCE s vlastnou autoplošinou  
do 14 m 
Reklamy, vianočné ozdoby, oprava fasád 
a odkapových žľabov domov. 

Kontakt: 054/752 40 06 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
  CHLADNIČKY 
    MRAZNIČKY 
      KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
      KLIMATIZACIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A PORADENSKÉ CENTRUM 

v Giraltovciach ponúka služby: 
● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizácia projektov 

  na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý Mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 17. h v pracovných dňoch. 
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