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Mesiac  jún sa začína krásnym sviatkom, ktorý je 

venovaný deťom. Prináleží im práve po nádhernom 
mesiaci máji, v ktorom sme ospevovali a prežívali 

lásku a v ktorom sa príroda prebudila do zelene a storakých 
kvetov. Medzinárodný deň detí je preto nádherný sviatok, lebo v ňom 

oslavujeme to, čo je v ľudskom živote najcennejšie, najkrajšie a najdrahšie. 
Také sú nám všetky deti, a práve preto chceli matky, ktoré sa spamätávali 
z hrôz Druhej svetovej vojny zasvätiť a dať deťom celého sveta jeden deň 
v roku ako ich sviatok. 

Po prvýkrát sa 1. jún oslavoval v roku 1949 na návrh Medzinárodnej 
demokratickej federácie žien v Berlíne v 51 krajinách. Každoročne sa 
rozširoval, najmä po Medzinárodnej konferencii na obranu detí, ktorá sa 
konala vo Viedni v apríli 1952. Aj napriek tomu, že Organizácia spojených 
národov vyhlásila 20. novembra 1959 Deklaráciu práv dieťaťa, so zásadami 
ktorej sú oboznámené školy a školské zariadenia, ktoré s deťmi pracujú. 
Ešte je veľa deti vo svete, ktoré trpia a hladujú a vlastne ani nevedia, že 
existuje nejaký sviatok  práve pre nich. 

Ako je to s deťmi u nás? Naši starí rodičia hovoria, že dnes majú deti 
všetko, všetko od výmyslu sveta, všetko, čo sa dá kúpiť (bicykel, počítač, 
rôzne autíčka - malé i veľké, MP3 a vlastne je toho veľa). Ale naozaj majú 
všetko? Majú dostatok lásky a času od nás svojich rodičov, majú možnosť 
vidieť nás každý deň a povedať nám čo ich trápi, alebo čo ich teší? Môžu sa 
s nami hocikedy porozprávať, či sú len vykonávatelia našich príkazov 
a zákazov, alebo užívatelia vymoženosti techniky, lebo my na nich máme 
málo,  alebo nemáme vôbec čas? 

Čím skôr si uvedomíme, že žiadna hračka im nenahradí nás, tým je to 
lepšie pre nich i pre nás. Nebudeme sa potom čudovať, prečo sú plné 
detské domovy, plné domovy dôchodcov, ktoré v neďalekej minulosti viac-
menej neboli alebo zívali prázdnotou, teraz akoby táto prázdnota bola kdesi 
v nás. Naši otcovia majú v kalendári, takisto ako aj matky, svoj deň, ale 
všetci vieme, že jeden deň je málo, že je to iba symbolicky deň, počas 
ktorého vyjdeme s deťmi niekde na výlet, prechádzku, spoločne sa 
zahráme, alebo si urobíme doma pekné spoločné posedenie s hrami, 
rozprávkami či pohostením, pri ktorom si všetci vzájomne pomáhame. 
Takýchto dni má byť v roku čo najviac, aj keď sa hovorí, že nie každý deň je 
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nedeľa, snažme sa ju takto urobiť. Deti sú pre nás dar, sú požehnaním od 
Boha, ale sú nám akoby len  od Neho prepožičané. Vážme si teda čas, na 
ktorý ich máme a dajme do neho všetku svoju lásku, trpezlivosť,  múdrosť, 
buďme im dobrým príkladom, pretože my sme ich vzorom, ich zrkadlom, 
oni kopírujú všetko, čo vidia  na  nás. 

Dospelí finišujú rok v decembri, ale mnohé naše deti - žiaci a študenti 
práve teraz, v júni, tak im držme palce aby svoje životné skúšky urobili 
vynikajúco, aby sa im podarilo pokračovať vo vybraných štúdiách, či dobre 
sa uplatniť v nových zamestnaniach. Keďže sa leto blíži míľovými krokmi, 
tak nech si užijú v zdraví a radosti svoje veľké letné prázdniny. 

                                                       Helena SUŠINKOVÁ  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pri páchaní priestupku proti verejnému poriadku  a proti 

všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta Giraltovce č. 
18/2001 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta 
Giraltovce pristihla 21. marca 2009  hliadka MsP štyroch 
konzumentov alkoholu na verejne prístupnom mieste. 
U okoloidúcich vzbudzovali verejné pohoršenie. Vec bude mať 
pokračovanie na prejednávaní na Obvodnom úrade vo Svidníku. 

MsP zistila počas hliadkovej služby spáchanie priestupku 
občanmi Rumunska na úseku verejného poriadku s poukázaním na 
VZN mesta Giraltovce č. 24/2004 o miestnych daniach a 
poplatkoch. Vec vybavená na mieste blokovou pokutou. 

Dňa 31. marca 2009 prijala MsP oznámenie o výskyte skládky 
komunálneho odpadu – obalového materiálu – PE fólií v lokalite 
Kozlova debra (nad areálom bývalého poľnohospodárskeho 
družstva). Vec je v štádiu objasňovania. 

Dňa 16. apríla 2009 vykonala MsP v spolupráci s firmou Hunter 
odchyt zabehnutých a túlavých psov na území mesta Giraltovce. 
Odchytili štyroch zabehnutých psíkov. 

Dňa 18. apríla 2009 MsP vykonala odchyt voľne sa 
pohybujúceho psa  v mestskom parku. Keďže išlo o pristupok proti 
verejnému poriadku, po zistení majiteľa psa vec vybavili  blokovou 
pokutou.  

    Juraj ŠIMA – náčelník MsP 
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• Regionálne centrum pre telesné a zdravotné postihnutých 

v našom meste zorganizovalo 12. mája 2009 pre mamičky 
a pozvaných hostí, pri príležitosti Dňa matiek príjemný 
a milý program so svojimi zverencami. Po pekných 
pesničkách a básničkách, zahrali pre prítomných 
rozprávku Ako dedko repu zasadil a veľmi prekvapili 
prítomných svojimi výkonmi. Na záver sa im poďakovala 
riaditeľka DSS Mgr. Slávka Vojčeková a odovzdala im 
balíček sladkosti a hračiek. Ďakujeme celému kolektívu 
učiteliek a asistentiek za ich prácu s deťmi, ktoré majú 
takýto hendicep a prajeme im veľa síl a vytrvalosti pri ich 
namáhavej činnosti.  

• Aj učiteľky Materskej školy v našom meste pripravili so 
svojimi žiakmi pre mamky ababky 13. mája 2009 veľmi 
pestrý deň. Mamky si pozvali do svojich priestorov, kde 
ich milo prekvapili svojim programom.  

• Opäť sa robia opravy na ceste I/73, prieťahu  
Giraltovcami. Opravujú sa aj chodníky a práce, ktoré 
stavbári nestihli pred zimou ukončiť alebo ich neurobili 
tak, ako ich urobiť mali... 

• Už tradične sa v máji  konajú maturity na gymnáziách, 
stredných odborných školách a záverečné skúšky na 
stredných odborných učilištiach. Na giraltovskom 
Gymnáziu maturovalo 34 žiakov zo štvorročného štúdia 
a 25 oktavánov, žiakov 8-ročného gymnázia. Na 
Súkromnej strednej škole ukončilo štúdium 51 
maturantov. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v ich ďalšom štúdiu alebo v uplatnení v praxi. 

• Máj je mesiacom kvitnúcich stromov, príroda je v plnej 
kráse, aj slnko sa na nás veselo usmieva. Záhradkári  
a poľnohospodári by však radi uvítali výdatný dážď (tento 
mesiac ho bolo veľmi málo), lebo sucho a tiež studené 
noci úrode veľmi neprospievajú. Slovenské príslovie 
hovorí: „Studený máj - v stodole raj“. Ako to naozaj bude 
sa presvedčíme až pri zbere úrody. 

• Naši maturanti  si však rozkvitnutej prírody veľmi neužili, 
pretože ich čakali matúry a my  veríme, že svoj čas 
venovali svedomitej príprave na túto skúšku dospelosti. 
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• Mesiac máj je mesiacom Panny Márie, naša  
rímskokatolícka farnosť mala hneď v jeho začiatku  
možnosť uctiť si  ho osemdňovými ľudovými misiami, 
ktoré vykonávali redemptoristi v dňoch od 2. do 9.mája 
t.r.  

• Pri rímskokatolíckom kostole pribudol nový kríž, ktorý 
posvätili v sobotu 9. mája na počesť konania ľudových 
misií. 

• Na Veterníku pribudla nová soška svätého Krištofa, ktorá 
bola posvätená 13. mája na svätej omši spojenej 
s Fatimskou sobotou.  Sv. Krištof je patrónom 
cestovateľov, pútnikov v modernej dobe prenesene 
automobilistov. Je jedným zo štrnástich svätých 
pomocníkov. Žil počas vlády rímskeho cisára menom 
Decius, je katolícky a pravoslávny svätec. Jeho sviatok sa 
svätí 9. mája u pravoslávnych kresťanov, 24. júla 
u evanjelikov a 25. júla u katolíkov. 

• Pekná májová nedeľa 24. patrila aj  38 dievčatám 
a chlapcom, ktoré mali prvé sväté prijímanie 
v rímskokatolíckom kostole a 21 konfirmantov 
v evanjelickom kostole, je to pre nich jedinečný 
a neopakovateľný  kresťanský zážitok. 

• Matky nášho mesta oslávili svoj sviatok 12. mája 
v zasadačke MsÚ. Pekný kultúrny program v podaní tých 
najmenších detí z MŠ, ale i starších zo ZUŠ  a pesničky 
i vyznanie  od Roba Miklu urobili dobre na duši každej 
z nás. Slová uznania a vďaky od poslanca NR SR 
Mikuláša Krajkoviča, primátora nášho mesta Jána Rubisa 
a kvety od mužov (primátora a prednostu) potešili všetky. 

• Koncom mája sa naše mesto pripojilo ku Kračúnovciach 
ako garantovi, Kukovej, Lúčke a Železníku ako partnerom 
a podali žiadosť o finančný príspevok z Programu 
cezhraničnej spolupráce  na obnovu tradície sušenia 
ovocia. Súčasťou projektového zámeru je vyhľadať do 
zabudnutia upadajúce spôsoby konzervovania ovocia 
z našich ovocných sadov, vybudovať pece/sušiarne 
v spomínaných obciach a v meste a umožniť občanom 
zakonzervavať si vlastnoručne vypestované a zozbierané 
ovocie. Pece však umožnia usporadúvať malé záhradné 
párty pri priateľských a rodinných príležitostiach. 

 
 

(r) 
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Tieto slová zazneli v zasadačke MsÚ, pri príležitostí Dňa matiek. 

Čo iné si môžu matky priať, iba lásku, pochopenie a vďaku, za všetko 
dobro, ktoré nezištne rozdávajú.  Matka - nežné slovo dýchajúce 
láskou, detstvom, domovom. Matka - slovo ktoré v každom z nás 
vyvolá inú podobu, všetci si predstavíme tú svoju mamku. Jej tvár, 
úsmev, aj starostlivý pohľad, ktorým sa ubezpečuje, že nám nič 
nechýba, že sme v poriadku, živí a zdraví. Lebo matka je strážkyňou 
rodinného kozuba, symbolom rodiny, vždy ju chráni a opatruje. 
Právom jej patrí vzdať úctu a vďaku, plne si zaslúži sláviť svoj 
sviatok. Primátor nášho mesta p. Ján Rubis nezabudol na tento 
pekný sviatok a pozval ženy z organizácii a zariadení nášho mesta 
dňa 12. mája 2009 do zasadačky MsÚ na oslavy Dňa matiek. Mali 
sme možnosť vypočuť si slova poďakovania a úcty, vysoko vyzdvihol 
postavenie, ženy - matky. Teplými slovami pozdravil všetky matky 
a zablahoželal im k  ich sviatku. Toto príjemné posedenie, otvorila a  
konferovala vedúca oddelenia kultúry Alena Kmecová. Prítomným 
matkám sa prihovoril aj poslanec NR SR  Mikuláš Krajkovič, aj on 
vyjadril úctu obetavej práci žien – matiek. No dojemne poďakovali 
najmä žiaci MŠ nášho mesta, na pódium priniesli úsmev a radosť. 
Básničky a pesničky vyvolali neskrývané potešenie a pohodu, 
nakoniec roztlieskali pozvaných. Deti sa vedia krásne poďakovať, sú 
bezprostredné, úprimne a preto ich veršovačky a pesničky mieria 
priamo do sŕdc. Presvedčili nás, že tí najmladší nás milujú a tešia sa 
spolu s nami. Naše úprimné poďakovanie patrí aj učiteľkám MŠ, ktoré 
tento program pripravili. Po milom vystúpení najmenších, žiaci ZUŠ 
rozohrali struny sŕdc prítomných matiek hrou na akordeón. V ich 
podaní zazneli aj clivé melódie, ktoré sa nám  vkrádali hlboko do 
vnútra. Majstrovským spevom nás obdaril Peter Cyprich, dokonca 
v cudzojazyčnom podaní. Jeho piesne nás oslovovali v ruskom 
a nemeckom jazyku, všetkých  očaril skvelým zvládnutím. Záver 
osláv patril CVČ, spevák Robo Mikla sa prihovoril všetkým ženám - 
matkám, poďakoval svojimi  pesničkami a  slovami o láske prispel 
k dôstojnej oslave Dňa matiek. Všetkým prítomným matkám osobne 
zablahoželal primátor nášho mesta a obdaril ich kvetom, symbolom 
úcty a vďaky.                                                             Anna MITAĽOVÁ 
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Vystúpenia detí – starších aj tých najmenších spríjemnili oficiálne oslavy Dňa 
matiek pod garanciou primátora Mesta. 
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Bozk od primátora J. Rubisa a kvet od prednostu J. Čabalu dostala každá z 
účastníčok osláv Dňa matiek v budove MsÚ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohľad do hľadiska poča osláv. 

             Foto: Alena Kmecová 
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Giraltovský amfiteáter sa opäť rozozvučal pestrou zmesou 

ľudových piesní, tancov a hovoreného slova, tentokrát už na 18. 
Topľanskom folklórnom festivale. Prvé vystúpenia sa konali už 
v sobotu 30. mája v podvečer, ale ťažiskom podujatia ostalo nedeľné 
popoludnie,  sychravé a chladné, ale nik sa nesťažoval. Práve 
naopak, horúce tance a vrúcne piesne nenechali uzimených divákov 
chladnými.  

Prví na scéne sa objavili hostia až z Oravy. Folklórny súbor 
Oravan oslávil pred dvoma rokmi 50 rokov od svojho založenia. Je 
nositeľom oravských folklórnych tradícií a s precízne naštudovaným  
repertoárom jeho členovia precestovali celú Európu, ba dokonca 
účinkovali aj na IV. medzinárodnom folklórnom festivale 
v brazílskom Sao Paolo. Umeleckým vedúcim  a choreografom 
Oravanu je dlhoročný a ešte stále aktívny tanečník, sólista 
a tanečný pedagóg Ľubomír Jarolín. Potvrdil nám, že súbor 
pozostáva z tanečnej skupiny, ľudovej hudby a sólistov – spevákov a 
inštrumentalistov, ktorí ovládajú tradičné ľudové hudobné nástroje 
ako je píšťalka, fujara, gajdy, drumbľa a heligónka.  Štylizované 
ľudové umenie Oravy spestrujú vo svojom repertoári orientáciou aj 
na iné regióny Slovenska, ba aj na etniká. S giraltovským publikom 
sa na festivale rozlúčili temperamentným cigánskym tancom. 

Nedeľňajšie popoludnie v Parku mieru otvoril Destský folklórny 
súbor Giraltovčan. Vyše 60 mladých milovníkov folklóru pôsobí pri 
Základnej umeleckej škole pod vedením Petra Zajaca a Evy 
Dávidovej. Chlapci a dievčatá sa predstavili spevmi a tancami: 
Trojpárový a Tancom z Parchovian. 

Celým popoludním prítomných uvádzala do  taktov a námetov 
konferenciérka podujatia Ivanka Rubisová, tanečníčka FS Topľan. 
Ľudový rozprávač Jožko Bryndza (Jozef Jendrichovský z Novej 
Ľubovne) pobavil obecenstvo svojráznym a aktuálnym humorným 
slovom. 

Pozvanie na festival prijal aj folklórny súbor Borievka, ktorý 
pôsobí pri Vojenskej akadémii v Košiciach. Keď sme sa spýtali, ako 
dlho súbor pôsobí, mladých členov súboru sme dostali do 
pomykova. Vedeli, že v októbri v tomto roku oslávia výročie, ale či to 
bude 35. alebo 40., veru, si neboli istí...  
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Skutočne profesionálnym dojmom zapôsobili hrou a spevom 
Kandráčovci. Jemný hlas Moniky Kandráčovej sa rozniesol po 
celom parku a jej syn Ondrej veru sa nenechal mamkou zaskočiť. 
Dokázal, že talent a lásku k ľudovej hudbe a spevu zrejme od 
rodičov nielen zdedil, ale pretavil ich do podoby, ktorú publikum  
s hlasným potleskom aj prijalo. 

Známy harmonikár a skladateľ ľudoviek Ondrej Majer priviedol 
opakovane na pódium zrelé giraltovské speváčky, tentokrát  ako 
Topľanky. Predtým sme ich vídavali pod pomenovaním 
Východniarky. Uistili nás, že Topľanky zostanú už definitívne. Ale 
veď je to jedno, hlavná vec, že spev ľudových pesničiek teší tak ich 
samotné, ako aj srdcia divákov a poslucháčov. 

Nedeľné popoludnie prišli spestriť giraltovský festival aj členovia 
folklórneho súboru z Hertníka v Bardejovskom okrese. 
Porozprávali sme sa s manželkou umeleckého vedúceho súboru 
Ľubomírou Kašprikovou. Ako povedala, manžel Ľudovít vedie 
tento súbor od roku jeho vzniku, teda 1993. Súbor má ženskú 
a mužskú spevácku skupinu. Vyhľadávajú a vo svojom repertoári 
oživujú staré a zabudnuté piesne predkov z celého Horného Šariša. 
Účinkovali v známej televíznej relácií a súťaži Kapura a vydali už 
druhý zvukový nosič, cédečko, ktoré pokrstia v júli alebo v auguste 
v tomto roku.  

Prakticky nedávno sa na scéne objavil aj folklórny súbor 
z Lascova, tiež z Bardejovského okresu. Jeho členmi sú mladí a aj 
trochu zrelší ľudia, ktorým folklór,  ako vidieť, už dávnejšie 
„prischol na koži“.   Aj keď sú amatérmi, ich nadšenie pre ľudovú 
pieseň z vystúpenia naozaj cítiť. Harmonikou ich sprevádza Pavol 
Rozkoš  a umeleckými vedúcimi sú Jozef Buranovský a František 
Horvat. 

Práve František nám prezradil, že schádzať sa začali v roku 
2003, a to vďaka Cilke Kočišovej. A kde je ona? „Nuž, odišla  za 
prácou do zahraničia,“ povedal nám F. Horvat a dodal, že v jej diele 
pokračujú. Ba dokonca sme objavili  u nich to, čo už dávnejšie na 
našich dedinách zaniklo a čo by sa žiadalo obnoviť. Nacvičili dve 
ochotnícke divadelné kúsky. Večar na Viliju sa viaže, pochopiteľne, 
k Vianociam, ale nesmierne zaujímavo zaznel titul Kubo po lascovki. 
František posilnil našu zvedavosť o to viac, že vraj známe divadelné 
predstavenia Jozefa Hollého, v ktorom sa brilantne zaskvel Jozef 
Króner,  hrajú po šarišsky. Vystupujú na pozvanie rôznych 
organizácií, najviac klubov dôchodcov a obecných úradov. 

Bodku za 18. festivalom dalo vystúpenie domáceho folklórneho 
súboru Topľan, ktorý svoj repertoár rozdelil do niekoľkých čísel 
v sobotu aj v nedeľu. Viac už nikomu nedovolili ťažké kvapky, ktoré 
festival ukončili azda skôr ako mysleli organizátori a chceli diváci. 
Nuž čo, tešíme sa o rok znovu!                                   Emília FILOVÁ 
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Nedeľné popoludnie otvoril DFS Giraltovčan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FS Oravan v sobotu podvečer a v nedeľu v niekoľkých vstupoch predviedol 
svoj pestrý repertoár giraltovskému publiku. 
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FS Topľan pro oslave 35. výročia vzniku slávi jeden úspech za druhým. 
Najnovšie si členovia balia kufre na cestu do Česka a potom do Izraela. 
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DFS Giraltovčan rozvíril sa aj v tancoch. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava Monika Kandráčová a jej syn Ondrej pripravili spevom a hudbou 
pestrú kolekciu o.i. aj rusínskych  ľudových piesní. V ľudovej kapele hrá aj 
Giraltovčan Milan Maťaš (akordeón) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobotňajšie vystúpenie vo víre čardášov uviedol FS Topľan v rozšíronom 
obsadení. 
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          Foto:  Alena Kmecová a Emília Filová 
 
 
 
 

Končí sa prvý rok výchovno – vzdelávacieho procesu, kde sa po 
prvýkrát vyučovalo podľa novej školskej koncepcie a nových 
školských vzdelávacích programov v 1. a 5. ročníku základných 
škôl. V tomto čase vedenia škôl  so svojimi pedagogickými 
kolektívmi pripravujú nové školské vzdelávacie programy pre 2. a 6. 
ročníky ZŠ, prípadne upravujú po ročných skúsenostiach programy 
pre 1. a 5. ročníky. Pedagógovia, žiaci a rodičia sú bezprostredne 
pred koncoročnými klasifikačnými poradami, preto, zdá sa, je 
vhodné aj touto formou poinformovať o platných podmienkach 
hodnoteni. 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo metodický 
pokyn hodnotenia žiakov ZŠ, ktorý prináša  zmeny oproti 
predchádzajúcemu obdobiu. 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Vykonáva sa klasifikáciou, slovným hodnotením 
alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 
O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov 
rozhodne riaditeľ  školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 
Vyjadruje sa určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach 
s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa. 

Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého 
výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého 
ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne 
štyrmi stupňami. 

Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma 
hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích 
predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa  vyjadrujú  
slovne.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné 
a celkové hodnotenie: 

Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových 
výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne 
motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne 
osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 
disponovanosť. 

Celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch sa  uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého 

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
14 

polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň 
jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom 
predmete. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, 
pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne 
sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-
vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré 
dosiahol vo vyučovacích predmetoch . 

Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi 
natrvalo polročné vysvedčenie. Na konci školského roka škola 
vydá žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky 
hodnotenia za prvý polrok a za druhý polrok školského roka. 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky 
najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 

 Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a 
posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. 
Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni 
preťažovaniu žiaka. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá 
má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s triednym 
učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak 
robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

Stupeň 1 (výborný)                                                        
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, 
praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 
úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je 
správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho 
činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, 
ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 
a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov 
a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky 
v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 
estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších 
nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        
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Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov 
a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má 
nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 
činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje 
osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 
úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti 
dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 
prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. 
Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej 
kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich 
využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné 
chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. 
Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti 
a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa 
prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky 
dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. 
Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 
kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 
nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje 
vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný 
prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže 
opraviť ani s pomocou učiteľa. 

Správanie žiaka sa  klasifikuje nasledovne: 
Stupeň 1 (veľmi dobré). Žiak dodržiava pravidlá správania 

a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej 
závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé). Žiak porušuje jednotlivé pravidlá 
školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje 
sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé). Žiak závažne porušuje pravidlá 
správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé). Žiak sústavne porušuje pravidlá 
správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy 
medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 
žiakov a zamestnancov školy. 
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Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu 
v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, 
ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa 
prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň 
prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za 
príslušné obdobie. 

Podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na tento 
školský rok posledným dňom vyučovania pred začiatkom prázdnin 
je 30. jún 2009 a letné prázdniny sú od 1. júla do 31. augusta 
2009. Školský rok 2009/2010 sa začína 1. septembra 2009, školské 
vyučovanie začne 2. septembra a podľa rozvrhu hodín sa 
vyučovanie začne 3. septembra 2009. 

Ďakujem riaditeľom škôl a riaditeľom školských zariadení za 
vzornú spoluprácu v končiacom sa školskom roku 2008/2009. 
Želám všetkým pedagógom, vychovávateľom, zamestnancom škôl 
a zariadení ako aj žiakom príjemné prežitie letných prázdnin, 
nabratie nových telesných a duševných síl, pohodu v rodinách, 
radosť z pobytu v prírode a šťastný návrat do školských lavíc 1. 
septembra 2009.                                         ooooo    Jozef KOZÁK 

 
KONKURZ NA RIADITEĽA ZŠ V GIRALTOVCIACH 

 
 

    Prihlásení  kandidáti na riaditeľa ZŠ Mgr. Ján ČIŽEK – terajší 
riaditeľ a nový uchádzač o tento post Mgr. Peter KIMÁK – FEJKO 
budú obhajovať svoje koncepcie rozvoja giraltovskej základnej školy 
už 9. júna t. r. Na stránkach Spravodajcu sme dali priestor obom 
kandidátom na vyslovenie vlastných predstáv smerovania školy. 
Mgr. Ján Čižek na našu ponuku odpovedal: „Za mňa hovori 
a výsledky mojej práce v pozícii učiteľa od roku 1987 a od 
roku 1991  vo funkcii riaditeľa. Svoje predstavy predložím 
členom komisie na výberovom konaní.“ 
Mgr. Peter Kimák – Fejko povedal: 
  „Áno, chcem sa zúčastniť konkurzu. Vedie ma k tomu jedná 
pohnútka, ktorú skôr vnímam ako výzvu na väčšiu sebarealizáciu 
nielen seba, ale i samotnej školy a tých, ktorí v nej pracujú, 
študujú. Mojim súčasným pracoviskom je malá škola a viem, že ZŠ 
v Giraltovciach je niekoľkonásobne väčšou výchovno-vzdelávacou 
inštitúciou nielen, čo sa týka rozlohy, počtu žiakov a zamestnancov, 
prípadne problémov, ale aj čo sa týka možnosti na  rozvoj 
a realizáciu školy. Súčasná doba, ktorá je plná dynamiky, rôznych 
zmien a nekonečných možností, v spojitosti s dnešnou reformou 
v školstve, ma provokuje a zároveň podporuje v mojich životných 
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i pracovných snoch a plánoch. Realizovať zmeny a predstavy si 
vyžaduje mať dobrú spoluprácu s mestom Giraltovce a s inými 
inštitúciami (predovšetkým CVČ a inými školskými inštitúciami 
sídliacimi v meste Giraltovce),  ktoré sú nápomocné ďalšiemu 
napredovaniu školy. Čiastočne poznám kolektív na základnej škole 
a  som presvedčený o tom, že aj základná škola je dostatočne 
pripravená prijať isté „nóvum“ do svojho školského života, ktoré 
pomôže v jej existencií, imidži, a v  lepšom, modernejšom prístupe 
školy k jej zamestnancom, žiakom a, samozrejme, aj k rodičom.   
Škola je miestom stretnutí. Okrem žiakov, učiteľov, rodičom do nej 
vstupujú i nepedagogickí zamestnanci a iné inštitúcie, ktoré majú 
od školy rôzne očakávania a požiadavky. Ak by som mal hovoriť 
o nejakej zmene na škole, musíme si najprv položiť otázku: „Akú 
úlohu plní škola v živote každého z nás?“ Je to predovšetkým úloha 
vzdelávať, vychovávať a pripraviť žiakov nielen po vedomostnej 
stránke na život. Preto, keď hovorím o výzve, hovorím predovšetkým 
o zmene vo výchovno-vzdelávacom programe školy, o organizačnej 
štruktúre tried v škole. Myslím si, že keď je výchovno-vzdelávací 
program prispôsobený potrebám školy, žiakom a jej pracovníkom, 
škola má menšie problémy vo všetkých oblastiach jej života. Viem, 
že v súčasnosti učitelia mnohokrát zastupujú rodičov a riešia 
výchovné priestupky. A preto so myslím, že psychologicko-
pedagogické služby by mohli skvalitniť nielen vý- 
chovno-vzdelávací proces, ale i vzájomné vzťahy na pracovisku. 
Doteraz som bol riaditeľom školy, kde som prichádzal do kontaktu 
so žiakmi, ktorí majú nejaký druh postihnutia. Tam sa ťažko hovorí 
o tom, ktorý žiak je slabší alebo lepší, všetko závisí predovšetkým od 
druhu a stupňa postihnutia. Na ZŠ, zjednodušene povedané, možno 
deti rozdeliť  na tie, ktoré sa chcú učiť a majú na to, a na tie, ktoré 
sa chcú vzdelávať, ale nemôžu dosahovať z istých dôvodov 
(zdravotných, mentálnych, sociálnych, ...), výsledky ako talentované 
deti, a sú i žiaci, ktorí nemajú vzťah ku škole. A tu nachádzam 
jednu z výziev: Urobiť takú symbiózu – spolunažívanie týchto 
skupín žiakov, aby tí žiaci, ktorí sa chcú učiť mali umožnené 
rozvíjať po všetkých stránkach svoje vedomostí a  zručnosti (počnúc 
novým školským rokom vytvoriť na základe vstupných 
vedomostných testov jazykové, matematické a športové triedy) a tí, 
ktorí nedosahujú dobré vzdelávacie výsledky v učení, z rôznych 
dôvodov, vytvoriť im podmienky také, aby mali možnosť dosahovať 
lepšie učebné výsledky. To znamená, zredukovať im učivo na 
potrebné množstvo a viac výchovno-vzdelávací program zamerať na 
získavanie istých zručností o ktoré budú mať záujem a ktoré ich 
istým spôsobom pripravia na vzdelávanie na vybratú strednú školu. 
V neposlednom rade vytvoriť podmienky aj pre zdravotne postihnuté 
detí na základnej škole. Moja predstava je takáto, aby sa tieto deti 
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učili základné predmety osobitne v triedach so žiakmi rovnakého 
druhu a stupňa postihnutia a výchovné predmety, aby boli 
realizované  spoločne v bežných triedach, čiže integrovane.  Z toho 
vyplýva, že každá z týchto skupín žiakov sa môže pri istých 
situáciách, či príležitostiach navzájom dopĺňať, pomáhať si 
a podporovať sa a za istých situácií fungovať aj samostatne. Má to 
aj humánny (ľudský rozmer). Dôležité na tom bude to, aby ani jedna 
skupina nemala pocit, že je daná do úzadia, na okraj záujmu a 
pozornosti školy. Tým, že kandidujem na miesto riaditeľa ZŠ, 
nebojím sa ani konkurencie zo súkromnej ZŠ. Práve naopak. 
Podporil som hlasovaním jej vznik, lebo som toho názoru, že 
vzájomná konkurencia otvára brány tvorivosti, novým nápadom 
a myšlienkam. A som presvedčený, že v ZŠ sú šikovní, rozhľadení 
a tvoriví nielen učitelia, ale i žiaci. 

Zrealizovať tieto plány si vyžaduje nielen iný prístup vedenia 
školy k žiakom, ku kolektívu, k rodičom, ale aj dobré materiálne 
a priestorové vybavenie školy.  Veľkou výhodou nového riaditeľa 
bude to, že mesto Giraltovce už v podstate svojimi investičnými 
krokmi v oblastí školstva napomáha realizovať isté vízie dnešnej 
modernej základnej školy. Zoberme napríklad len projekty, ktorých 
autorom a realizátorom je mesto - výstavba nového pavilónu školy 
(v hodnote 2 mil. €), dve ihriská s umelou trávou pri ZŠ a pri 
bývalom lesnom závode (v hodnote 40 000,- €), prístavba malej 
telocvične k veľkej na základnej škole, či rekonštrukcia bývalej 
telocvične pri ZSŠ SD Jednota Giraltovce na mestskú športovú halu 
a v neposlednom rade výstavba krytého bazénu. I to všetko umožní 
naplniť zámery nového riaditeľa školy v skvalitnení a hlavne 
v zatraktívnení výchovno-vzdelávacieho programu na škole.  Mnohí 
očakávajú, že mojim nástupom nastanú organizačné a personálne 
zmeny. Tieto informácie musím dementovať. Osobne si cením 
každého jedného človeka, od upratovačky až po vedenie školy. 
Každá jedna ruka prispieva k spoločnému výsledku i rastu školy. 
Rád by som v demokratickom duchu uskutočnil, v prípade potreby, 
voľby zástupcov školy, ktorého by sa zúčastnili všetci zamestnanci, 
lebo len tí poznajú charakter a kvality jednotlivých učiteľov. 

Tých zmien, ktoré sa dajú na základnej škole zrealizovať je oveľa 
viac. Sú to zmeny týkajúce sa bežného života v škole, života školy vo 
vzťahu k partnerským inštitúciám v meste a k samotnému mestu 
Giraltovce. Avšak tie už skôr považujem za kozmetické úpravy, 
ktorých realizácia záleží od iných (istých) vecí. Zastávam názor, že 
riaditeľ školy by mal byť ako dirigent orchestra, od ktorého závisí 
presné nasmerovanie, načasovanie, zladenie všetkých prítomných 
tak, aby na záver sa sálou ozýval potlesk za výborne odvedenú 
prácu. Ak by takáto situácia mala nastať i na školskom pracovisku, 
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potom by sa život na škole mal stať krajším, príjemnejším a každý 
by mal mať radosť z toho, že navštevuje túto školu.             

ooooo    (r) 
 
 
 

V naplánovanom poznávaní slovenských hradov 
a zámkov  pokračujeme, a tak sme navštívili 
vzdialený, ale veľmi pekný Bojnický zámok. Vyše 
hodinová prehliadka sa nám veľmi páčila 
a prítomných zaujala. Zaiste by sme privítali aj 
nočnú prehliadku zámku, ktorá sa v ten deň 
konala, ale o tom až niekedy nabudúce. Bojnice 
majú aj peknú ZOO, a tak náš program pokračoval 
tam. Prejsť túto  rozsiahlu oázu zvierat rôznych 
druhov  bola pastva pre oči, niektoré zvieratká deti 

poznali iba z obrázkov, iné ešte vôbec nevideli, a tak aj keď sa všetci 
nachodili do sýtosti, pocítili to nohy tak  dospelých ako deti. Všetci 
boli svojimi zážitkami nadšení. Čakajú nás tento mesiac ešte iné 
hrady, na ktoré sa už znova tešíme. 

Deň voľnočasových aktivít Centra  zaznamenal množstvo 
záujemcov o našu činnosť.  Zamestnanci poskytli  žiakom a ich 
učiteľom paletu činnosti. Všade si to mohli vyskúšať, tí odvážni  na 
horolezeckej stene, či na skákajúcom býkovi a na nafúknutej 
kĺzačke. Aj v divadelnej miestnosti, či v učebni počas kvízov bolo 
rušno,  správna odpoveď a sladká odmena potešili všetkých. Na 
minigolfe si mnohí tiež vyskúšali svoju šikovnosť, dá sa povedať, že 
zábava nemala konca, veľmi sa im to páčilo, a preto aj  na oslavu 
MDD pripravilo Centrum mnohé aktivity. 

Bolo pre nás ocenením, keď Základná škola Chmeľov priviedla 
svojich 35 hostí z celej Európy pozrieť si naše zariadenie. Bolo to 
v rámci 5. ročníka medzinárodného vzdelávacieho programu 
Komenius, a tak účastníci z Dánska,  Fínska, Talianska, Rakúska 
a Českej republiky spoznali to, čo mi v Giraltovciach ponúkame 
deťom počas ich voľného času. 

Vo Vojenskom múzeu vo Svidníku sme pred časom boli nielen na 
exkurzie, ale aj na dobrovoľnú brigádu. V minulom roku  to bolo 
ošetrovanie vojenskej techniky a teraz vyčistenie areálu múzea. 
Takto chceme tiež prispieť k zachovávaniu našej histórie, histórie 
víťazstva nad fašizmom a vďaky za mier a slobodnú krajinu. Celá 
skupina potom navštívila Údolie smrti a prezrela si exponáty 
múzea.  

Naša posilňovňa je využívaná každý deň nielen na voľnočasové 
aktivity, ale aj na tréningy a prípravu športovcov - kulturistov. 
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V minulom čísle sme spomínali  Majstrovstvá Európy v silovom 
trojboji a tlaku na lavičke v Bardejove. Tie sa už v máji konali 
a znovu sme tam zaznamenali pekné úspechy,  o čom svedčia 
nasledujúce excelentné výsledky:  

1. miesto v kategórii do 67,5 kg získal Igor Kucirka 
z Ladomírovej. Vytvoril európsky rekord – výkon 125 kg  

2. miesto získal tréner našich športovcov Michal Berežňák  v  
kategórii do 100 kg,  výkon 200 kg. Získal aj 

1. miesto  s výkonom drep 330 kg, v kategórii do 110 kg tlak 
205,5 kg, mŕtvy ťah 285 kg.  

Takže dvaja súťažiaci a tri pekné medaily a umiestnenia.  
Určite zaujme rekapitulácia našich jarných súťaží – 14 zlatých 
medailí a 7 strieborných, čiže iba prvé a druhé miesto. Držíme im 
palce aj naďalej a tešíme sa spoločne z ich úspechov. Je to šport, 
ktorý sa v Giraltovciach nerobil. Pravidelným tréningom a všetkým, 
čo k tomu patrí (tréner, vybavenie, financie a ich samotná ochota 
a náročnosť i športová disciplína) ho vyniesli  na prvé miesto 
v našom meste svojou úspešnosťou. 

Hokejbalisti Centra sa veľmi potešili, keď im bola  6. mája 
slávnostne  odovzdaná výstroj. Veríme, že sa im v nej bude dobre 
hrať a tiež zaznamenajú pekné úspechy. 

Dá sa povedať, že sa u nás vykonáva veľa  druhov športu a 
svedčí o tom, napr.  aj účasť na Majstrovstvách SR mládeže 
v šachu, na ktorých  reprezentoval Igor Diky, ktorý sa v kategórii 
do 10 rokov umiestnil na 37. mieste z 50-ich zúčastnených.    

Volejbalový mix žiakov stredných škôl sa konal 13. mája a po 
ňom pokračovala ďalším kolom  futbalovej súťaže Novak Cup, ktora 
sa konala v Kračúnovciach.  

Pre tých menej aktívnych športovcov  sú športové PC hry. 
Nadšenci sa mohli realizovať na turnaji PC - Colin Mc Rae. 
Súťažiaci sa umiestnili takto: 

 1. miesto – Patrik Vojta,  
 2. miesto Majo Jadlovský, 
3. miesto Domino Vojta.  

Športovci, ktorí majú radi vodu si zaplávali v Stropkove. Návštevu 
plavárne ešte plánujeme, ale už pripravujeme aj náš bázen pri CVČ. 
   Nielen šport, ale aj kultúra je našou doménou, o čom svedčí aj 
návšteva DJZ v Prešove, kde sme sa skvele zabávali na  
Drišľakovinách. Do divadelných prázdnin pre našich skalných 
zabezpečíme ešte návštevu tejto kultúrnej ustanovizne. 

Mesiac máj predchádza krásnemu sviatku Medzinárodnému dňu 
detí, na jeho sklonku sme krásne podujatia pripravili pre deti 
v Medzilaborciach, Kračúnovciach a Giraltovciach. Všade sa deti 
veselo zabávali, vyšantili a v radosti prežili tento pekný sviatok. 
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Z neho, ale aj zo všetkých podujatí Centra nájdete foto a informácie 
na našej webovej stránke wwwcvcgir.edu.sk.                              (es) 

                                                                                                     
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Celoslovenská súťaž GASTROTALENT ´09 sa konala. 5. 
mája 2009. Organizovala ju Súkromná stredná odborná škola 
Pod Kalváriou  v Prešove. Účasť na tejto súťaži prijali odborné 
školy nielen zo Slovenska, ale aj z družobných škôl z Poľska 
a Maďarska. 

     Súťažili jednotlivci  ale aj kolektívy v odboroch barman, 
barmanka v príprave nápojov short drink s využitím 
produktov firmy Prelika, v odbore cukrár, cukrárka  v príprave 
pudingu ako dezertu,  odbor čašník, servírka prezentovali 
svoju zručnosť v príprave zmrzlinového dezertu. V odbore 
kuchár, kuchárka sa súťažilo v príprave hlavného jedla 
z bravčového mäsa s použitím špargle a v odbore predavač, 
predavačka  v balení darčeka pre novomanželov. 

V kolektívnej súťaži v jednotlivých odboroch  boli vystavené 
súťažné práce. Pri prehliadke vystavených exponátov bolo čo 
obdivovať. Bola  to skutočná pastva pre oči. Na tému Sedem 
divov Slovenska čašníci pripravili prekrásne slávnostné tabule 
pre 4 osoby. 

Svoju pripravenosť a zručnosť na tejto súťaži prezentovali 
aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach. 
Žiak 2. ročníka František VARGA pripravoval v odbore 
kuchár hlavné jedlo z bravčového mäsa s použitím špargle. Za 
pripravené jedlo a kuchársku zručnosť získal striebornú 
medailu. Jaroslav KOZMA, žiak 1.ročníka, za prípravu 
zmrzlinového dezertu získal zlatú medailu. Súťažiacich prišli 
podporiť aj spolužiaci spolu s pedagógmi našej školy. 

Žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 
školy a mesta. 

Veríme, že najvzácnejšie kovy si donesú aj v ďalších 
ročníkoch celoslovenskej súťaže. 
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                                                ooooo     Eva HLAVINKOVÁ 
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Žiaci Súkromnej strednej školy z Giraltoviec uspeli v náročnej súťaži. 
Fotoobjektív autorky článku ich zachytáva priamo pri súťažných 
disciplínach. 

Foto: Eva Hlavinková 
 
 
 
 
 
 
,,Všade dobre doma najlepšie!” Domov je tam, kde na teba 

niekto čaká. Je to teplé miesto, kde sa cítiš bezpečne. Môžeš sa 
tam schovať, keď ti je úzko. Domov je čarovná vec, ktorú sa 
slovami opísať nedá. 

 Timotej Čižek 
 
Domov je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré v živote máme. 

Je to miesto, kde nás čaká mama so svojou láskou. 
                                                                    Adrián Balšai 

 
Domov zďaleka nie je len súčet predmetov v štyroch či 

viacerých stenách. Nie je však iba výpočtom funkcií, ktoré 
k nemu prináležia. Toto všetko je určite dôležité, ale aby sa 
domov stal skutočným domovom, musia v ňom zavládnuť tiež 
citové a rozumové vzťahy, musí vzniknúť akási história domova 
a jej uvedomenie. Kvalita domova je ďaleko viac  vo vzťahu 
k miestu a k ľuďom, než v cene stien a zariadení. 

Peter Kraus 
 
Čo je to vlastne domov? Pre mňa to nie je len pár metrov 

štvorcových. Domov s rodinou je ako jeden fungujúci stroj. 
Stačí, aby chýbala jedna súčiastka a stroj nebude fungovať. 

Marek Kmec  
 
Domov je tam, kde to srší láskou, pokojom a niekedy aj 

malými slzami. Domov, to sú predovšetkým naši rodičia, ktorí 
nás majú radi aj v najťažších situáciách. 

Tomáš Jadlovský  
Niektorí ľudia sa v čase svojej dospelosti odsťahujú do iného 

mesta, dokonca štátu. Ale v priebehu svojho života sa vracajú 
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späť, domov, pretože miesto, kde sa narodili a vyrástli, ich 
magický priťahuje.                                                       Tibor Sala 

 
Každý má právo na šťastie. Mojím šťastím je domov. Čo to 

slovo vlastne znamená? Pre Mňa je „hniezdo“, kde sa cítim 
bezpečne.                                                             Nikola Packová 

 
 
 

Gymnázium v Giraltovciach 
žalo úspechy na Hviezdoslavovom Kubíne vo Svidníku 

 
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína sa konalo 22. 4. 2009  

v ZUŠ vo Svidníku. Giraltovské Gymnázium v  reprezentovalo 6 
žiakov v 3 kategóriách a ich umiestnenie bolo naozaj vynikajúce.  

V II. kategórii získala 1. miesto Kristína Kaňuchová z prímy 
v poézii a čestné uznanie dostala Viktória Strončeková z tercie 
v próze. 

V III. kategórii v poézii a v próze získali 1. miesto Kristína 
Ondovová a Lívia Staškovičová, obe z kvinty. 

Vo IV. kategórii obsadili obe prvé miesta Ivana Rubisová zo 
septimy a Lucia Bačkayová z 2. A. 

Za týmito úspechmi stoja talentované žiačky, ktoré prípravu na 
Hviezdoslavov Kubín vidia takto:  

 
Kristína Ondovová z kvinty:  
- Recitovanie je moja záľuba. Baví ma to a som rada, keď môžem 

niekomu ukázať, čo pomocou mojej učiteľky môžem a dokážem 
vytvoriť. Recitovanie mi určite pomáha používať slovenský jazyk 
spisovne. Taktiež sa teším zo spolupráce s mojou stredoškolskou 
profesorkou Vaľovskou, lebo si spolu dobre rozumieme. Rovnako mi 
dáva mnoho rád do ďalšej práce. Za všetky moje úspechy tohto roku 
si moja stredoškolská profesorka odo mňa zaslúži moje veľké 
Ďakujem! 

 
Lívia Staškovičová z kvinty:  
- Recitácii sa venujem už od prímy. Na súťaž ma tento rok 

pripravuje moja stredoškolská profesorka PhDr. Blanka Vaľovská 
a predošlé štyri roky Mgr. Marta Lehetová. Obe majú s literárnymi 
súťažami bohaté skúsenosti, takže som rada, že môžem školu 
reprezentovať pod ich vedením. 
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K nemalým úspechom recitátorov na Gymnáziu v Giraltovciach 
prispievajú skúsené a predovšetkým tvorivé učiteľky, ktoré 
pripravili nejeden prednes, ktorý ocenili aj v celoslovenských 
kolách. V čom spočíva tajomstvo ich úspešných recitátorov? 

So žiačkami pracovali učiteľky Mgr. Marta Lehetová, ktorá 
pripravovala žiačky II. kategórie a PhDr. Blanka Vaľovská pracovala 
so žiačkami III. a IV. kategórie. 

PhDr. Blanka Vaľovská o príprave na HK: 
- Za týmito úspechmi je veľa práce, stretávame sa s recitátorkami 

od septembra, vyberáme texty, spájame ich do zaujímavých celkov, 
aby žiakom boli čo najbližšie. Potom cvičíme techniku prednesu, 
ortoepiu, výraz tváre a tela a nakoniec vyberáme oblečenie, ktoré 
podľa nás dotvára celkový dojem a podčiarkuje osobnosť recitátora.  

Mgr. Marta Lehetová dodala:  
- Vyberáme niekoľko zaujímavých, nie „otrepaných“ textov 

a recitátor si vyberie, ktorý je mu najbližší, nemusí tomu rozumieť, ale 
text ho musí niečím osloviť. Potom veľa rozprávame, pripravujeme text 
po jazykovej stránke, rozoberáme myšlienky a pomaličky sa textom 
„prehrýzame“. Trvá to niekoľko mesiacov.  

Na záver možno len dodať, že tvorivú školu tvoria predovšetkým 
tvoriví učitelia, ktorí majú aj tvorivých žiakov.                           (kpš) 

 
            
  
  
Ako som rástla... 
 
Stereotyp? To nie. Veď recitáciu mám veľmi rada. Je to záľuba 

úzko spätá s mojou osobou. Ušľachtilá činnosť, ktorá si okrem sub-
jektívneho podania recitátora vyžaduje  istú disciplínu. 

Za šesť uplynulých rokov recitácie a občasného recitovania  na 
prvom stupni ZŠ sa mi hlavou a ústami premlelo veľa ukážok 
rôznych druhov. Toto obdobie je obdobím hľadania a nájdenia sa 
v istom literárnom žánri. 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín mi dokorán otvára dvere 
poézie a prózy. Mne sa stala bližšou poézia. Každý nový text, nová 
ukážka je pre mňa výzvou. Ako recitátor sa snažím vžiť do ukážky, 
čiastočne si ju prispôsobiť, ale aj v prednese  musí  byť disciplína, 
v podobe správneho spodobovania, intonácie a podobne. To je to, čo 
si recitátor nemôže dovoliť samovoľne ovplyvňovať.  

Plynutím času si uvedomujem, čo mi recitácia priniesla 
a prináša. Poézia sa mi stala bližšou a úroveň môjho vnímania 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

27

poézie, verím, sa posunula vyššie. Zvádzajú ma ukážky viac a viac 
netradičné a avantgardné. Keď sa v pamäti vrátim do svojich 
recitačných počiatkov a hlavou si premietam ukážku za ukážkou... 

Dospievam... 
Tak, ako som vyrástla zo svojich obľúbených tenisiek, rovnako 

som vyrástla z básne O starom  kufri z povaly či O troch odvážnych 
žabkách. 

 Recitácia mi v istom smere prináša slobodu myslenia a prejavu. 
Rok čo rok sa moje nároky na prednes a ukážku zvyšujú. Rok čo 
rok mám z prednesu viac radosti. Rok čo rok cítim viac recitačnej 
zrelosti.  

Zásluhu na tom, čo vám recitácia prinesie, má určite pedagóg . 
Osoba, ktorá s vami prednes vyslovene prežíva. Rozvíja váš dar reči, 
odovzdáva vám svoje skúsenosti a vy sa s nimi snažíte hospodáriť 
čo najlepšie. Je šťastím natrafiť na takého pedagóga... Ja som ho 
mala a som rada, že recitujem pod vedením stredoškolskej 
profesorky Blanky Vaľovskej. 

 Človek sa pri recitovaní všeličomu priučí, vzrastie jeho osobnosť, 
a tým najlepším spôsobom spája príjemné s užitočným...  

Ivana Rubisová - septima, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 

 
Druhá májová nedeľa sa nesie v duchu osláv Dňa matiek. Inak 

tomu nebolo ani v našej škole. 
Niekoľko týždňové prípravy, rozoslanie milých 

pozvánok, neodmysliteľná výzdoba školy a slávnosť sa mohla začať. 
Kristínka Kokolíková, tretiačka, všetkých privítala a potom sa už 
rozprúdil  kolotoč krásneho kultúrneho programu. Naši prváčikovia 
sa predstavili s milými tančekmi a pesničkami. Tretiaci sa predviedli 
recitáciou a štvrtáci ukázali, ako malý človiečik rastie, dospieva, má 
svoje problémy a starosti.  

Náš umelec, štvrták, Filip Čižmár, počas celého programu 
usilovne pracoval so štetcom a paletou. Na záver predviedol svoju 
prácu mladej panej so slovami: „ My rastieme a vám, mamky naše, 
tiež pribúdajú vrásky, pre svoje dieťa však vždy budete ako táto 20 
ročná dáma.“ 
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Najdôležitejšie však je, že všetci sme si svorne uvedomili, že 
MAMA nie je len slovo.  

Je to človek, ktorý pri nás stojí v dobrom aj v zlom, vypočuje nás 
a poradí, ak treba pokarhá, ale viackrát pohladí, vyhreší, ale 
viackrát poteší, nahnevá sa, ale viackrát usmieva sa.   

Preto všetky MAMY, MAMKY, MAMIČKY a MAMULIENKY prijmite 
tento program a darček od vašich detí ako jedno veľké a vrúcne 

Ď A K U J E M .                                              Štefánia VARGOVÁ 
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Vystúpením detičky potešili svoje babky a mamky. 
                                                           Foto: Štefánia Vargová 

 
 
 
 
Uplynula jedna desaťročnica od doby, keď v Giraltovciach 

usporiadal Peter Zajac, riaditeľ Základnej umeleckej školy, I. 
medzinárodný gitarový festival. Na pódiu zasadačky Mestského 
úradu sa objavil, výrazný talent v hre na gitaru – 12-ročný žiak 
tunajšej ZUŠ, Erik Chrzan. Udialo sa to presne v v duchu 
známeho: „Prišiel som, zahral som, zvíťazil som!“ Erika k hre na 
gitaru priviedol učiteľ Valér Futej, ktorý v ňom talent nielen objavil, 
ale výrazne podporil správnym pedagogickým vedením. Na 
sprecízovávaní svojho talentu aj za pomoci rodičov Erik pokračoval. 
Medzitým sa táto danosť objavila aj u Erikovej sestry Lenky. Aj ju 
pod svoje pedagogické majstrovstvo prijal učiteľ Valér Futej a aj u 
nej vydoloval to, čo pre ďalší rozlet objavenému talentu nesmie 
chýbať. 

Obidvoch súrodencov sme zastihli v ich rodných Giraltovciach na 
jednom z  koncertov, ktorými sa pripravovali tohtoročné 
medzinárodné gitarové festivaly nielen na Slovensku, ale aj 
v susednom Poľsku a v  Česku.  Po koncerte sme chvíľu 
podebatovali, čím už obaja prešli a akú majú perspektívu, resp. čo 
v najbližších rokoch hodlajú pre seba a svoj talent využiť. 

 
Erik, čo nasledovalo po tvojom prvom víťazstve v roku 1998? 
„Cvičil som, naštudoval ďalšie skladby a zvíťazil aj 

v nasledujúcich dvoch ročníkoch spomínaného festivalu. 
Giraltovskú ZUŠ-ku som ukončil po siedmich rokoch. Po 
skončení základnej školy som začal študovať na konzervatóriu 
v Žiline u Jána Labanta. Aj tu už som ukončil a teraz už druhý 
rok študujem na Fakulte múzických umení Akadémie  umení 
v Banskej Bystrici opäť pod vedením Jána Labanta.“ 

Do tohtoročnej plejády gitarových súťaží a festivalov si Erik 
pripravil skladu Sarabanda e-mol od J. S. Bacha, od Jorgea Morela 
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nacvičil dve diela, a to Allegro in Re a Danza Brasilera. 
V tohtoročnom repertoári ponúka aj skladby Un dia Noviembre od 
Lea Brouwera, Grand sonata Eroica od Maura Giulianiho a Tema 
Negro od Jorgeho Cardosu. Za najväčší svoj úspech mladý umelec 
považuje prvé tri víťazstva v roku 1999. Najprv získal I. miesto 
v Giraltovciach, Neskôr na Celoslovenskej gitarovej súťaži 
v Bojniciach a do tretice ho porota prvenstvom ocenila  na IV. 
ročníku Medzinárodného festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. 
V ďalších rokoch prešiel mnohými súťažnými pódiami, kde získaval 
domáce i medzinárodné ocenenia. Trikrát dostal pozvanie na 
prehliadku mladých slovenských hudobných talentov, z toho v roku 
2001 účinkoval v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 
a dvakrát sa predstavil  na tom istom podujatí  v Pezinku. 

 
Lenka Chrzanová, zdá sa, tiež nechce nechať náhode svoje vlohy  

a so všetkou vážnosťou sa oddala gitarovej hudbe. Práve končí 
základnú školu. Čo ďalej, Lenka? 

 
„Rozhodla som sa venovať sa hre na gitaru, preto som podala 

prihlášku na štúdium gitarovej hudby na banskobystrickom 
konzervatóriu. Podobne ako Erik, aj ja som prešla prípravkou 
a ďalším  štúdiom práve tu, na ZUŠ-ke v Giraltovciach.“ 

 
Aj ona, podobne ako Erik, má  naštudované série skladieb na 

tohtoročné súťaže a gitarové koncerty. Lenka už prvý výraznejší 
úspech v tomto roku dosiahla na XIV. ročníku Medzinárodného 
gitarového  festivalu Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Koncom mája tu 
obsadila vo svojej, tretej  kategórii, tretie miesto. Predstavila sa  
skladbou Op. 65 Andante od Fernanda Sora. Zaujal ju aj Maximo 
Diego  Pujol skladbami Septiembre a Rojo y Negro, ktoré v podaní 
Lenky ocenili aj porotcovia.  

 
Lenka, stretla si sa s nejakými významnými osobnosťami z 

„gitarového sveta“? 
„Áno, samozrejme. Na medzinárodnom festivale v Dolnom Kubíne 

v porote som objavila známeho skladateľa Jozefa Szapku aj   Jorgeho 
Cardosu, skladbu ktorého má v tohtoročnom repertoári Erik.“ 

 
Lenka svoj prvý výrazný úspech dosiahla tiež v Giraltovciach, na 

Medzinárodnom gitarovom festivale v roku 2006, keď 
v celoslovenskej súťaži obsadila I. a v medzinárodnej III. miesto. 
O rok neskôr slávila úspech tretím miestom v Zručí nad Sázavou 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

31

v Česku, kde sa umiestnila tretia. Minulý rok, 2008., Lenke 
priniesol prvenstvo opäť v Giraltovciach. Možno práve ono rozhodlo 
o ďalšom napredovaní mladej talentovanej gitaristky. Najbližšie 
pocestuje opäť do Čiech na už spomínanú súťaž  v Zručí a neskôr 
na Moravu, do Brna.  

Budeme pozorne sledovať vývoj oboch talentov s prianím veľa 
úspechov.  

        
                  

 ooooo   Emília 
FILOVÁ  

Erik Chrzan  sa s gitarou 
spriatelil už ako malý. Svoj 
talent rozvíja štúdiom na 
renomovaných gitaro-vých 
školách a začal už odov-
zdávať svoje skúsenosti od 
seba mladším záujemcom 
o hru na gitaru. Prezradil 
nám, že vyučoval na ZUŠ 
v Žiline, v Banskej Bystrici 
a najnovšie pri-jal miesto 
učiteľa aj vo Zvolene. 
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Lenka Chrzanová sa roz-hodla nenechať svojho brata Erika na pódiách 
osamo-teného. Doťahuje jeho ús-pechy vlastnými a postupuje bez problé-mov 
v štúdiu hre na gitaru z giraltovskej ZUŠ-ky na banskobystrické 
konzervatórium.                 

   Foto: autorka  
 
 
 
 

 
I keď Giraltovce sú mesto, kde je vyšší počet Rómov ako v iných mestách, som 

rád, že naša komunita sa naučila žiť a fungovať. 
V našom meste som nezažil nijaké zásadné rozpory medzi majoritou 

a minoritou. Môžem s určitosťou povedať, že vieme spolunažívať. Najväčšiu 
zásluhu na dobrom spolunažívaní má hlavne vedenie mesta – samospráva. 

Práca s rómskou komunitou má svoje ťažkosti, ale ak sa robí tak ako v našom 
meste, tak určite má svoj význam. 

Každý by chcel vidieť výsledky práce s rómskou komunitou rýchlo, ale tie 
výsledky prichádzajú pomalšie. 

Je potrebné byť trpezlivý, lebo nie všetko sa zrodilo hneď, ale postupom času. 
Pri práci s rómskou komunitou je potrebné byť trpezlivý, práve preto, že veľa ľudí pri 
tejto práci sú netrpezliví a chceli by výsledky ihneď a oni neprichádzajú, to 
odradzuje mnohých od práce s rómskou komunitou. 

Ja si nesmierne vážim a oceňujem ľudí, ktorí to myslia s Rómami čestne 
a dobré. Aj v našom meste máme takých ľudí ktorým skutočne na rómskom etniku 
záleží. Medzi tých určite patria primátor mesta Ján Rubis, riaditeľ Základnej školy 
Ján Čižek, riaditeľ Spojenej školy Peter Kimák-Fejko, poslanci Mestského 
zastupiteľstva, prednosta MsÚ Ján Čabala, ale aj zamestanci Komunitného centra 
a terénne sociálne pracovníčky, ako aj ostatní zamestnanci MsÚ. 

Aj majorita v našom meste sa správa k rómskemu etniku tolerantne a berie ich 
skutočne ako Giraltovčanov. A je to veľké plus pre vzájomné vzťahy. Čo ma však 
mrzí je to, že vo vzdelávaní rómska komunita zaostáva. 

Rómske deti, ktoré ukončia základnú školskú dochádzku nepokračujú ďalej 
v štúdiu vo vzdelávaní.  Jednak nemajú možnosť, ale bráni im v tom aj finančná  
situácia, napr. náklady na cestovné pri dochádzke do  Prešova,  Svidníka, 
Bardejova. 

Poprosil by som predstaviteľov mesta, či by nemohli porozmýšľať o tom, aby sa 
zriadila v našom meste ďalšia stredná škola, resp. stredné odborné učilište, ktoré 
by určite pomohlo deťom rómskeho etnika. 

Základom riešenia rómskeho problému  je vzdelanie. Vieme o tom, že 
vzdelanostná úroveň v našom meste u rómskeho etniku je veľmi slabá – nízka. 
Podľa môjho názoru by sme tým, že zvýšime vzdelanostnú úroveň u Rómov 
dosiahli aj vyšší stupeň zamestnanosti. Mladá rómska generácia by sa pozerala na 
tento svet  život ináč ako ich rodičia a prarodičia. 
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Ja pevne verím tomu, že základná ale aj Spojená  škola by dokázali 
vyprodukovať taký vzdelanostný materiál, ktorý by dokázal úspešne pokračovať aj 
v ďalšom štúdiu. 

Poprosil by som majoritu v našom meste, aby mala dostatok trpezlivosti voči 
Rómom, lebo preto, že Rómovia žijú tak ako žijú, môže ich mentalita, ktorú je 
potrebné postupne upraviť, ich myslenie zmeniť. Ale za to, že žijú tak ako žijú, 
môžu spoločenské zriadenia, ktoré nevytvárali adekvátne podmienky pre ich život – 
napredovanie, pre ich vzdelávanie, ale skôr ich utláčali a vytláčali zo spoločenského 
života. 

Tak to vidím ja !                                     Jozef CINA 
                                

 
 
 
 
 
 
V rímskokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metóda 

v Giraltovciach sa konali od 2.mája  až do 10. mája 
2009 Ľudové misie. 

Čo sú to Ľudové misie? 
„Ľudovými misiami sú niekoľko dňové pobožnosti 

a kázne v jednej farnosti, usporiadané na prehĺbenie náboženského 
života. Slovo „misie,“ ma pôvod vo výroku Ježiša Krista, ktorý 
apoštolom riekol: „Ako mňa poslal Otec, i ja posielam Vás ... „Cirkev 
odvtedy vždy sa usilovala plniť toto poslanie,“ a v tomto cieli 
pokračuje dodnes.“ (Malý teologický lexikón, str. 297). 

Opodstatnenie tejto misijnej činnosti sa odvodzuje z vôle Božej, 
lebo Boh chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy. 
Jeden je totiž Boh, jeden aj Sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, 
človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupnú žertvu za všetkých  
(Tim. 2, 4-5), a v nikom inom  niet spásy (Sk. 4,12). Preto treba, aby 
sa všetci obrátili ku Kristovi, keď ho spoznali z kazateľskej činnosti 
cirkvi a aby sa  krstom pričinili k nemu a k cirkvi, ktorá je jeho 
telom. I keď Boh môže priviesť ľudí, čo bez vlastnej viny nepoznajú 
evanjelium, k viere, bez ktorej nie je možné ľúbiť sa Bohu, cestami 
jemu známymi, predsa cirkev ma povinnosť a zároveň sväté právo 
hlásať evanjelium a preto misijná činnosť si  podržiava dnes ako 
vždy svoju plnú silu a nevyhnutnosť. (Malá koncilová konkordancia, 
str. 82) 

Ako Otec poslal syna, tak aj on poslal apoštolov, keď im povedal 
„Choďte do celého sveta a učte všetky národy a krstil ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého a učil ich zachovávať všetko, čo som 
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vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ (Matúš 28,18-20) 

Tento slávny príkaz hlásať  spasiteľnú pravdu cirkev  prijala od 
apoštolov, aby ho plnila až po kraj sveta ( Sk 1,8).Preto neprestajne 
posiela kňazov, ktorí idú a hlásajú evanjelium. 

V duchu týchto slov prišli do našej farnosti otcovia – kňazi  
rehole redempboristov, pripravení viesť Ľudové misie vo farnostiach, 
aby takto oživili vieru veriacich, povzbudili našich veriacich 
k horlivejšiemu plneniu svojich náboženských povinnosti. To, čo od 
detstva sme sa učili na hodinách náboženstva, od detstva, od 
mladosti počúvame v našich chrámoch každú nedeľu či prikázané 
sviatky od duchovných otcov, ktorí sú otcom biskupom postavenína 
čelo farnosti, a tak sebe zverený ľud snažia sa viesť na ceste 
k Bohu. 

Ľudové misie vo farnosti sú milosťou   Božou pre veriaci  boží 
ľud. Duch Svätý ústami misionárov rozdával svoju milosť tým, ktorí 
mu otvorili srdce dokorán. Boli to dni skutočných Božích milosti. 
Slávili sa Sv. omše s misijnými kázňami na jednotlivé témy a my 
sme sa zamýšľali nad Božím slovom, ak ho uvádzame do života, 
každý osobne, v našich rodinách a v prostredí, kde žijeme. 
Zamýšľali sme sa, ako byť čo najvernejšie svedkom Kristovho 
zmrtvýchvstania v duchu Kristovho evanjelia. Aby sme Božie slovo 
nielen počúvali, ale najmä žili, lebo viera bez skutkov je mŕtva 
hovorí sv. Jakub apoštol. 

Ďakujme otcom misionárom za prežité krásne dní, želáme im 
veľa milosti Božej pri vykonávaní ľudových misii. 

 
Mgr. Andrej MURENKO - duchovný na dôchodku 

                                                                                 
 
 
 
 
Výročná členská schôdza našej organizácie Zväzu postihnutých 

civilizačnými chorobami (ZPCCH) sa svojím obsahom líši od iných 
stretnutí v priebehu roka. Jej obsahom je bilancia činnosti 
za uplynulé obdobie, vrátane finančného zabezpečenia 
a hospodárenia, predbežnej predstavy o aktivitách v tomto roku. 
Hlavnou náplňou sú vlastne informácie, ktoré sú aktuálne, hlavne 
srdcovo-cievne, kožné choroby a pod. z oblasti zdravotníctva. 

Jarné mesiace sú síce plné svetla, farieb a energie, ale náš  
organizmus na ne väčšinou reaguje únavou, ktorú musí zvládať. 
A ešte nastupuje aj čas alergií, pre alergikov veľmi náročný. Práve 
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pre tieto dôvody našim hosťom tentoraz bola kožná lekárka MUDr. 
Iveta Paňková, ktorej za ústretovosť, prijaté pozvanie a celý priebeh 
jej vystúpenia s praktickými, zrozumiteľnými  podanými 
informáciami a radami srdečne aj touto cestou ďakujeme. Svoj 
voľný čas venovala aj zodpovedaniu  otázok počas schôdze. Potešila 
nás aj prítomnosť Anny Markovej, pracovníčky Spoločnej úradovne 
v Giraltovciach. Prijala naše pozvanie aj keď len sprostredkovane 
cez Máriu Hažlinskú, s ktorou sa práve vo štvrtok pracovne 
stretávajú. Informácie Anny Markovej boli z oblasti opatrovateľskej 
pomoci, o zmenách, ktoré v tejto oblasti, ktoré platia od januára 
2009. Rovnako srdečne ďakujeme aj jej za účasť, ale hlavne za 
vyčerpávajúce informácie a usmernenia v tejto oblasti. 

Prítomnosť pozvanej pracovníčky Regeneračno-detoxikačného 
centra VIVA, sídliaceho na Fučíkovej ulici, informácie, pozvanie na 
návštevu a využitie týchto služieb tvorili tiež časť zapadajúcu do 
obsahu informácií. Rovnako významným hosťom bol aj zástupca 
Jednoty dôchodcov Michal Artim. Predostrel podstatu fungovania 
Jednoty, jej program, angažovanosť v oblastiach, ktoré ovplyvňujú 
život dôchodcov. 

Štvrtok 30. apríla sme si stanovili na túto výročnú členskú 
schôdzu. Ak vyhovoval našim, už spomínaným hosťom, nevyhovoval 
ďalším pozvaným, ktorí svojou prítomnosťou dávajú našim 
stretnutiam určitú vážnosť, svojimi vystúpením obohacujú náš 
program, prípadne odpovedajú na vznesené dotazy. Tentoraz sme 
museli uznať ich ospravedlnenia a zaneprázdnenie  z pracovných 
dôvodov. 

V diskusii odzneli aj aktuálne dotazy, ktoré nemôžu ostať 
nezodpovedané. Bola to pripomienka k problémom s parkovaním 
v priestoroch ulice k Poliklinike, kde sú zároveň aj ďalšie zariadenia 
spojené s premávkou a parkovaním v tejto lokalite. Sme radi, že 
Mgr. Slávka Vojčeková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva, 
dostatočne informovaná aj v tejto oblasti k otázke zaujala 
stanovisko. 

Ďalšia pripomienka sa týkala návštev ambulancií pod lekárňou, 
do ktorých bol jednoduchý, bezbariérový prístup aj pre menej 
mobilných priamo z dvora, teraz len cez vchod lekárne s použitím 
schodov. Prečo? A tiež otýzka na adresu MsÚ, či sa neuvažuje 
zabezpečiť vývarovňu pre dôchodcov. 

Všetky naše aktivity smerujú k skvalitneniu, spríjemneniu života 
našich členov, pravda je však taká, že len v medziach našich 
možnosti a prostriedkov. 

 „Stále sa hovorí, že život je krátky, ale človek môže mnoho 
vykonať, keď ho vie správne využiť.“ (J.W. Goethe).  

                             Mária OSIFOVÁ 
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Kritizujeme: 
 
 
 
 
Vizitkou starostlivosti o firmu musí byť aj starostlivosť 

o pracovisko a jeho okolie. Veď príjemné prostredie pre 
zamestnancov vytvára priaznivú klímu pre ich prácu a podávanie 
kvalitnejších pracovných výsledkov. Napokon udržiavanie pekného 
vzhľadu budov a areálu firmy svedčí o starostlivom  a precíznom 
majiteľovi, ktorý si vytvára o sebe tzv. good will, teda v preklade 
dobrú povesť. A čo udržiavanie dobrých susedských vzťahov? To je 
tiež vec, ktorá nemôže byť nikomu ľahostajná. Dokonca ani 
podnikateľovi, ktorý má svoj areál ohradený betónovým múrom.    

No zrejme práve ten mu bráni vo výhľade, resp. letmom pohľade 
za ... Tak, ako to sledujeme my, obyvatelia Bardejovskej ulice, 
konatelia a majitelia spoločnosti Gira, ktorá sídli za múrom 
bývalého Komunálu už rokmi nepoctili svoje okolie práve za týmto 
múrom pokosením hustého porastu. Je im jedno, čo tento 
neudržiavaný porast skrýva, je im jedno ako škaredí aj tak málo 
úhľadnú, ale zato veľmi  frekventovanú ulicu, ktorá sa stáva pre 
chodcov už životu nebezpečnou. Alebo ste si páni povedali: „No čo, 
slepému beľmo neuškodí!“ 

          (ef) 
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Skúste prejsť po Bardejovskej ulici v Giraltovciach bez ujmu na 

zdraví alebo na oblečení.  Akoby to nestačilo, Gira a jej majitelia nás 
nútia kochať sa ešte aj takýmto pohľadom!  

                                                    Foto :autor 
 
 
 
 
 
 
Pivovary v Topoľčanoch a vo Veľkom Šariši získali medzinárodný certifikát systému 

riadenia bezpečnosti potravín  
Spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. získala pre svoj topoľčiansky a šarišský závod 

medzinárodne uznávaný certifikát ISO 22000, ktorý špecifikuje požiadavky na systém 
riadenia bezpečnosti potravín. Po úspešnom externom periodickom audite oba závody 
zároveň obhájili aj normu manažmentu kvality ISO 9001 a environmentálneho 
manažmentu ISO 14001. 

Technická norma ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti 
potravín. Jeho získanie od nezávislej audítorskej spoločnosti Det Norske Veritas potvrdzuje, 
že všetky procesy vo firme týkajúce sa zaistenia bezpečnosti potravín spĺňajú tie 
najnáročnejšie medzinárodné štandardy. Snaha získať certifikát bola dobrovoľnou iniciatívou 
spoločnosti Pivovary Topvar nad rámec potravinovej legislatívy.  

„Naším cieľom je vo firme neustále zlepšovať normy a štandardy tak, aby sme zachovali 
vysokú kvalitu a bezpečnosť výsledného produktu a boli dôveryhodným partnerom aj tým 
najnáročnejším zákazníkom a spotrebiteľom. S týmto zámerom sme sa rozhodli v oboch 
závodoch v Topoľčanoch aj vo Veľkom Šariši certifikovať systém riadenia bezpečnosti 
potravín podľa ISO 22000. Udeleniu certifikátu predchádzalo dôkladné preskúmanie všetkých 
procesov audítormi spoločnosti Det Norske Veritas, ktoré preukázalo, že ako zodpovedný 
výrobca vieme riadiť a kontrolovať bezpečnosť potravín v oboch našich závodoch v súlade s 
prísnymi medzinárodnými štandardami,“ uviedol Ján Čerkala, technický riaditeľ spoločnosti 
Pivovary Topvar. „Požiadavky normy sú implementované vo všetkých potrebných úsekoch 
spoločnosti – od nákupu surovín a materiálov, ich skladovania, zaistenia ľudských zdrojov, 
samotnej výroby produktov, ich distribúciu až po predaj výrobkov našim zákazníkom 
a spotrebiteľom,“ dodal Ján Čerkala. 

V januári 2009 zároveň oba závody pri externom audite firmou DNV obhájili normu ISO 
9001 – certifikát systému manažmentu kvality a ISO 14001 – certifikát systému 
environmentálneho manažmentu, čo potvrdilo efektívne riadenie zavedených systémov.  

Tlačová správa 
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Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších pivovarníckych 

spoločností na svete SABMiller. Do portfólia spoločnosti patria slovenské značky Šariš, 
Topvar, Smädný mních a české značky Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus a 
Radegast Birell. Pivovary Topvar, a.s., zamestnávajú viac ako 900 pracovníkov. 

 
V prípade potreby ďalších informácií obráťte sa s dôverou na: 

Pivovary Topvar, a. s., Drahomíra Mandíková – manažérka pre vzťahy s verejnosťou 
t. č.:  02/67 28 61 50, mobil 0904/703 137, 

e-mail: drahomira.mandikova@topvar.sabmiller.com 
 
 

 
 
 

 
Komunitná nadácia Prešov (KNP) v rámci 2. ročníka grantového 

programu Koren(i)e Šariša podporí 11 projektov. Celková suma 
udelených grantov dosiahne výšku 10 000 eur (301.260 Sk). 

Cieľom programu je podpora udržiavania a budovania historického a 
kultúrneho dedičstva regiónu Šariš - historickej Šarišskej župy. Program od 
jeho vzniku finančne zastrešuje spoločnosť Pivovary Topvar, a. s.  

Program Koren(i)e Šariša pomáha obnovovať tradičné hodnoty, zvyky, 
krajinotvorbu, tradície, kultúrne dedičstvo a jedinečné prejavy a obrazy 
Šariša.  

Podporené aktivity budú oživovať a ľuďom približovať rôznorodé, známe 
aj neznáme aspekty života na Šariši. „Okrem iných tvorivých nápadov sa 
s podporou KNP bude rekonštruovať vojenský cintorín v Stebníku, 
v Lipanoch sa pripraví Deň ľudovej kultúry, zviditeľnia sa spôsoby pečenia 
chleba v Topľanskej oblasti, budú sa realizovať ďalšie opravy na Šarišskom 
hrade aj na hrade Kamenica,“ uviedla Katarína Minárová z Komunitnej 
nadácie Prešov. 

Jedným z pilierov programu je, okrem hmatateľného dopadu na 
zachovanie šarišských pamiatok či pozoruhodností, podpora tradície 
vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva a šarišskej hrdosti.    

„Sme veľmi radi, že sa aj v tomto roku v rámci programu Koren(i)e 
Šariša podporili zaujímavé projekty, ktoré pomôžu ochrániť alebo zviditeľniť 
skutočné hodnoty a skvosty výnimočného šarišského regiónu. Veríme, že 
sa aj vďaka tomuto grantovému programu pomôže vyzdvihnúť všetko 
neopakovateľné, čo má v regióne Šariš svoje korene,” uviedla Drahomíra 
Mandíková, manažérka pre vzťahy s verejnosťou, Pivovary Topvar, a.s. 

Tohtoročné grantové kolo programu Koren(i)e Šariša bolo otvorené 
v januári 2009. Do stanovenej uzávierky nadácia prijala 33 žiadostí o grant. 
Celková žiadaná suma bola 32 825 eur (988.885,95 Sk).  

 

Tlačová správa 

mailto:drahomira.mandikova@topvar.sabmiller.com
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Viac informácií o programe poskytuje kancelária KNP 
a www.koreniesarisa.sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Projekty schválené Správnou radou 
KNP 15.4.2009: 
 

Č. proj. Žiadateľ Názov projektu 
1. OZ Kamenná veža Statické posúdenie objektov hradu 

Kamenica 
2. Gymnázium Lipany Deň ľudovej kultúry 

3. Dobrovoľná požiarna ochrana - OV 
Prešov 

Obnova a zachovanie hasičstva 
v šarišskom regióne 

4. Neformálna skupina, v. z. Peter Seman 
 Šarišaňi 

5. OZ Dobrá Myšlienka Chodníkmi do minulosti 
a ku zdraviu 

6. Neformálna skupina, v. z. Juraj Bochňa 
 Motýlie krídla Horného Šariša 

7. Obec Abranovce 
 Náučný chodník Raslavkameň 

8. OZ Rákociho cesta Srdce bastiónu 
 

9. Klub vojenskej histórie Beskydy Rekonštrukcia vojenského cintorína 
v obci Stebník 

10. Obec Kapušany Pod Kapušianskym hradom 
 

11. Vidiek, n. o. 
 Pečenie chleba v Topľanskej oblasti 

 
Viac informácií o programe Koren(i)e Šariša pre médiá poskytuje 

 Mgr. Katarína Minárová, 
KNP,  

 mobil č. 0903 625 678. 
 

Komunitná nadácia Prešov 
Požiarnická 17 
08001 Prešov 
tel/fax: 051/7721857 
knp@knpresov.sk 
www.knpresov.sk 

Program sa realizuje s podporou 
 

http://www.koreniesarisa.sk
mailto:knp@knpresov.sk
http://www.knpresov.s
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Informácie o spoločnosti Pivovary Topvar, pivovare Šariš a o značke Šariš 
poskytuje  

Mgr. Drahomíra Mandíková, mobil 0904 703 137. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
JÚN V ZÁHRADE 
 
Práce v bodoch  
Zeleninová záhrada: 
 
o výsev zeleniny do voľnej pôdy 

(mrkva, červená repa, hlávko-
vý šalát, kvaka), 

o predpestovanie kapusty, karfiolu a ružičkového kelu 
na neskoršie presadenie, 

o výsev cukrovej kukurice, 
o príhnojovanie plodovej zeleniny, 
o výsadba zemiakov, 
o zber skorej jarnej zeleniny. 

 
Kvetinová záhrada: 
 
o odtrhávanie odkvitnutých kvetov z rastlín, 
o výsadba georgín, 
o kontrola príznakov plesne a vošiek na ružiach, 
o kosenie trávnika, za suchého počasia, mulčovanie. 

 
Skleníky: 
 
o Pravidelne prihnojovanie rastlín. 
o Vyväzovanie rajčiakov a uhoriek k opore. 

Komunitná nadácia Prešov 
Požiarnická 17 
08001 Prešov 
tel/fax: 051/7721857 
knp@knpresov.sk 
www.knpresov.sk 

Program sa realizuje s podporou 
 

mailto:knp@knpresov.sk
http://www.knpresov.sk
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o Kontrola príznakov uhorkovej plesne. 
 

Jún je mesiac, v ktorom vyniká zber jahôd. Ak 
ste na zber úrody mysleli už  pri výsadbe 

a využili čiernu mulčovaciu textíliu, máte 
teraz jahody čisté a bez plesne. Začína sa 
zber skorých čerešní, ktoré zberáme 

priebežne, aby ich nezničil dážď.   
 
                   ooooo    Ľubomír KRUPA 

 
 

 
 
 
Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Andrea Berková  Vanesa Kurejová 
Dušan Šivák    Sofia Schrenková  
Olívia Buryová  Zachariáš Drobňák  
 
 

V mesiaci jún svoje životné jubileá oslávia : 
 
Mikula Ján    - 80  Kriváková Oľga   - 60 
Maťašová Anna  - 80  Hažlinská Viera   - 60 
Daňko Ján    - 75  Hajdová Anna    - 60 
Breniš Pavol   - 75  Šoltýsová Vlasta   - 55 
Fedorová Irena  - 75  Čižeková Viera, Mgr. - 55 
Hudák Peter   - 70  Janoško Štefan   - 50 
Tchuríková  Mária - 70  Kolesárová Marta         - 50 
Zajacová Zuzana  - 65  Skorohidová Mária       - 50 
Digoňová Anna  - 65  Mitaľová Kvetoslava  - 50 
Kaľavský Dušan  - 60  Feničová Anna   - 50 
Paľa Milan    - 60  Kurečajová Mária  - 50 
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Lukáš Lejko -  Martina Regeciová 
        Giraltovce                          Svidník 
 

Matúš Novotný - Erika Čušková     
 Raslavice                         Giraltovce 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                  

      
 

 
 
 

     Do skončenia najvyššej regionálnej súťaže 
zostávajú už len tri kolá. Futbalisti MFK Slovan 
Giraltovce pred finišom atakujú štvrtú priečku, 
obsadenie ktorej by bolo pre mladé mužstvo 

zaslúženým úspechom. Žiaľ, zverenci trénera Ľubomíra Puháka 
v máji nemali stabilnú výkonnosť a čo je veľmi dôležité, prišli 
zbytočné straty bodov v Topoľanoch, vo Veľkom Šariši a doma so 
Stropkovom. Povinné víťazstvá v Šaci a doma s Krásnou nestačili na 
definitívne obsadenie štvrtého miesta. Prehra v Topoľanoch bola 
veľkým sklamaním. Pri všetkej úcte mužstvo Topolian má slabú 
výkonnosť a prehráva s kde-kým. Giraltovčania  svojho súpera asi 
podcenili a potom už nedokázali nepriaznivý výsledok zvrátiť. Šancí 
síce bolo dosť, ale tentoraz to viazlo aj vzadu. Na pôde poslednej 
Šace si chlapci spravili chuť, ale namiesto dvojcifernej výhry zostalo 
len chudobných 3:0. Šaca potom ihneď dostala dvojciferný prídel 
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v o Veľkom Šariši. Pozitívne boli i gólové zásahy tých, ktorým sme to 
minule priali. Teda, Matúšovi  Digoňovi, Petrovi Uhrinovi aj Petrovi 
Blaškovi. Domáce zápasy s Krásnou a Stropkovom len potvrdili 
skutočnosť, že Slovan sa poriadne doma natrápi, aby nakoniec 
strelil aspoň jeden gól. Proti Krásnej síce stačil na zisk troch bodov, 
ale proti Stropkovu to bolo málo. Konečná remíza bola spravodlivá 
a potvrdilo sa, že Tesla je v akomkoľvek zložení vždy pre Slovan 
veľmi ťažkým súperom Vo všetkých týchto zápasoch bola hra 
Slovana komentovaná ako oku lahodiaca, ale bez patričnej šťavy 
a zodpovedajúceho gólového vyjadrenia.  
Najlepší výkon ukázali hráči MFK vo Veľkom Šariši. Po 
dramatickom víťazstve 3:2 v jeseni sa očakával revanš pivovarníkov. 
Žiaľ, jediné čo mu vyšlo bol ten istý výsledok. Kombinačná hra 
Slovana nedovolila domácim si poriadne zahrať. Prakticky každá 
útočná akcia bola nebezpečná a hlavne u Petra Uhrina bolo badať 
prebudenie, čo aj náležito potvrdil streleným druhým gólom 
a asistenciou pri prvom góle Slovana. Viditeľný bol Marek Jaworek 
a snažil sa aj Matúš Digoň. Ten však nebol dostatočne využívaný 
a možno by stálo za pokus dať mu možnosť na pravej strane, 
pretože on tam hrával za žiakov aj za dorast. Celkove chýbala 
finálna prihrávka a streľba. Giraltovčania vďaka svojej aktívnej hre 
mali možnosť zahrávania štandardných situácii. Ich realizácia bola 
opäť akási „sterilná“, a to sa opakuje už niekoľko zápasov. Naopak 
hluché minúty hostí vedeli domáci využiť a zvrátili nepriaznivý 
výsledok 1:2 na víťazstvo aj vďaka gólu zo štandardnej situácie. 
Fanúšikovia Slovana len nostalgicky spomínajú na Igora Nováka, 
Františka Bandžáka a neskôr Jozefa Matiho. Prehra 2:3 bola 
zbytočná a hoci pokazila konečný dojem z veľmi dobrého 
vystúpenia, ohlas u domáceho publika, ako aj u prítomných 
futbalových odborníkov, bol pozitívny. MFK Slovan má na čom 
stavať, ale to by musel kolektív ostať pohromade, pretože 
perspektívu určite má. 
V záverečných zápasoch je tu šanca aj na plný bodový zisk, ktorý by 
sa zrejme premietol aj do tabuľky.  Posledným zápasom bude 
okresné derby so Svidníkom a mal by to byť veľký ťahák. 

 (md)     
 
 
 
 
Giraltovský futbal sa môže pochváliť s účinkovaním svojich 
dorasteneckých družstiev. Starší dorastenci sa v závere pobijú 
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o tretie miesto, na ktorom je momentálne Stará Ľubovňa. Ešte 
lepšie je na tom kolektív mladšieho dorastu, ktorý je prakticky stále 
na špici tabuľky. Jeho najväčšími súpermi sú Čaňa a  Spišské 
Podhradie. Hoci sa z tejto kategórie nepostupuje, prvé miesto by 
bolo veľkým úspechom  Giraltoviec. Navyše v sobotu 6. júna 
privítame na domácom ihrisku mladších dorastencov Čane. Bude to 
priamy súboj o celkové prvenstvo v III. lige mladšieho dorastu.. 
Priaznivci futbalu by sa mali prísť pozrieť v hojnom počte. Pred 
týmto duelom si zmerajú sily aj starší dorastenci oboch klubov.  

 (md)                                                            
 
  
  
 

Obec/Mesto: Podujatie Obsah podujatia Dátum konania 
Dukovce 
Volejbalové 
ihrisko v Bani 

Volejbalový 
turnaj 

Pravidelné športové 
podujatie z náhodne 
zostavených družstiev 
usporadúvané v lesnom 
prostredí nad obcou 

12.7.2009 
Len v prípade 
priaznivého 
počasia 
 

Giraltovce 
Galéria 
Slniečko  v 
CVČ 

Výstava 
obrazov 
spojená s 
predajom 

Obrazy vystavuje Helena 
Kubová z Michaloviec 

od 15. do 30.6. 
2009 

 
V centre mesta a 
na ul. 
Hviezdoslavovej 
a Fučíkovej 

Letné trhy  Dvojdňové podujatie, ktoré 
nadväzuje na tradičné 
jarmoky 

26. a 27.6.2009 

Obradná sieň 
MsÚ 

JUVENALIS Primátor mesta Ján Rubis 
ocení najúspešnejších 
žiakov giraltovských škôl 

29. júna 2009  

Amfiteáter 
v Parku mieru 

Koncert No 
name 

Vystúpenie populárnej 
slovenskej hudobnej 
skupiny 

Nedeľa 5. júla 

Amfiteáter 
v Parku mieru 

Koncert Populárne skupiny Drišľak, 
Adja, Kandráčovci a Ander 
z Košíc usporiadajú večer 
plný zábavy 

30. júla 2009 

Parkúr 
v Parku mieru 

Jazdecké 
preteky 

Tradičné  podujatie 16.08.2009 

Amfiteáter 
v Parku mieru 

Koncert Populárna diva 
ceskoslovenskej pop 
muzic Helena 

21.08.2009 
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Vondráčková 
Kračúnovce 
Viacúčelový 
športový areál 

Výročné 
kultúrne  
podujatia 

Dvojdňové kultúrne 
podujatie k 80. výročiu 
založenia Dychovej hudby 
a k 30. výročiu založenia 
folklórnej skupiny 
Kračúnovčan 

20. a 21.6.2009 

Futbalový 
štadión 

Športový 
turnaj 

Pri príležitosti 60. výročia 
existencie futbalu  v obci  - 
dvojdňový turnaj spestrený 
promo zápasom 

25. a 26.7.2009 

Kuková 
V sále 
Kultúrneho 
domu 

Poľovnícky 
ples 

Organizátor Poľovnícke 
združenie 
 

27.06.2009 

 Futbal turnaj  7.7.2009. 
Lúčka Posviacka 

a kermešovs
ká oslava 

250-ročná socha 
Nanebavzatie Panny Márie 
po rekonštrukcii 
100-ročný kríž na cintoríne 

Pravdepodobne 
15.8.2009 

Lužany pri 
Topli 

Jazdecké 
preteky 
Lužany 

XI. ročník 
Parkúrové Majstrovská 
východoslovenskej oblasti  
a Slovenský skokový 
pohár AEGON CUT  

11. a 12.7.2009 

Mičakovce Obecná 
opekačka 

Celodenné obecná akcia 
spojená s opekaním 
a spoločenskými 
sprievodnými podujatiami 

Termín 
  júl – august 
zatiaľ 
nestanovený 

Želmanovce Deň detí 
Volejbalový 
turnaj 

 Nedeľa 7.júla 
 

Železník Partnerský 
deň 

Stretnutie obyvateľov 
Železníka a obce Sirk 
z Revúckeho okresu. 

12. júla 2009 

 
 

                             
 

Mesto Giraltovce, Dobrovoľný 
hasičský zbor a Centrum voľného času 
v Giraltovciach usporadúvajú súťaž 
hasičských družstiev pri príležitostí  85. 
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výročia založenia Dobrovoľníckeho hasičského zboru v 
Giraltovciach. 

 
Termín: 4.júla 2009 o 9. h 

Miesto konania: Park mieru 
Súťažné kategórie: 

I.  Muži (požiarny útok). 
II. Žiaci – (požiarny útok bez vody 

a štafeta družstiev). 
Srdečné pozývame občanov nášho mesta a okolia! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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•  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 
 

 
 
 
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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
  MRAZNIČKY 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
    KLIMATIZACIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 
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Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM 

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

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

 
        
 
 
 
 

Vydáva: Mestský úrad Giraltovce 

Vedúci redakčnej rady: Alena Kmecová 
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mailto:msugiraltovce@stonline.sk
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