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KEĎ   ZREJÚ   ŽITÁ 
 

Keď zrejú žitá na úrodných lánoch, 
chvejú sa klasy v letnej páľave: 
či prídu ženci opäť zajtra ráno, 
keď večer mali ruky boľavé. 

 
Dlane im čpeli z pichľavého ôstia, 
slaný pot kvapkal z horúceho čela: 
tak žírne lány svojich hostí hostia- 
nadľudskej sily v žatve načim veľa. 

 
Vzácna je slávnosť sviatočného chleba- 

chleba, čo zdobí preplnené stoly, 
až ťa premkne lúč tichej radosti ... 

 
Pocítiš v srdci zrazu štedrosť neba: 

že hoci dníčky preťažké to boli, 
v duši sa žencom pokoj rozhostí. 

 
Ján Kováčik 
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Riadne, 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa konalo 22 júna 

2009 za účasti 10 poslancov a riadilo sa týmto programom: 
- Voľba návrhovej komisie určenie overovateľov a zapisovateľky  

zápisnice. 
- Úprava rozpočtu mesta na rok 2009. 
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.  
- Odpredaj časti parcely č. 1552/1 v katastrálnom území Giraltovce  

Milanovi Staruchovi. 
- Schválenie Štatútu Spravodajcu mesta. 
- Interpelácia poslancov. 
- Rôzne. 
- Návrh na uznesenie. 
Po procedurálnych otázkach a kontrole uznesenia predkladala Ing. 

Iveta Kurčová – vedúca odd. ekonomického návrh na úpravu rozpočtu 
na rok 2009. Tento sa týkal hlavne úpravy v niektorých kapitalových 
položkách pre investičné akcie. Poslanci MsZ tento návrh schválili. 

Plán hlavnej činnosti na II. polrok predkladala kontrolórka mesta 
Ing. Margita Pachová, tento bol poslancom predložený v písomnej 
podobe a bol aj jednohlasne schválený. 

V bode Rôzne  predkladala PhDr. Emília Filová Lokálnu stratégiu 
komplexného prístupu, ktorej zámerom je skombinovať aktivity 
z opatrení prioritných osí operačných programov tak, aby sa aktivity 
prekrývali s cieľmi a ich realizáciou, aby vznikol synergický efekt 
v prospech marginalizovanej rómskej komunity v Giraltovciach. 
Podrobnejšie informácie sú v článku Mesto požiada o financie na 
riešenie problémov Rómov v tomto čísle. 

Odpredaj časti pozemku č.1552/1 v  k. ú. Giraltovce. Milanovi 
Staruchovi, t. j. parcelu pri jeho rodinnom dome o výmere 10 m2, v cene 
6,65 € za m2 všetci poslanci schválili. 

V ďalšom bode rokovania predkladala Alena Kmecová - vedúca odd. 
kultúry Štatút Spravodajcu mesta Giraltovce, ktorý bol dodaný 
písomne a schválený poslancami s menšími pripomienkami. 

V interpelácii poslancov poslankyňa Ing. Mária Digoňová 
informovala o sociálnej a zdravotnej komisii, ktorej je predsedníčkou, že 
sa venovali prideľovaniu bytov na Dukelskej ulici. Evidujú okolo 70 
žiadosti, z ktorých asi 40 spĺňa podmienky. Ďalej chcela vedieť, či je to 
pravda, že sa z bývalých Kožiarskych závodov majú postaviť byty. 
Primátor mesta ju informoval, že je to pravda. Ak budú  aktuálnejšie a 
podrobnejšie informácie, tak budeme o tom informovať. Ešte 
pripomienkovala problém ILB s.r.o. a mesta ohľadom priestorov 
a žiadala mesto, aby neboli prieťahy v tomto konaní, aby to bolo 
flexibilnejšie. 
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Pán primátor odpovedal, že bytovky by sa mali odovzdávať v mesiaci 
august. Ohľadom nových bytov v bývalých  Kožiarskych závodoch je 
jedna firma, ktorá má záujem odkúpiť a pripraviť 80 – 90 bytov s tým, 
že časť bytov by išla na priamy predaj. 

Čo sa týka  Lucie Imreovej, konateľky spoločnosti ILB, ide 
o priestory pre MUDr. Čunderlíkovú, s návrhom, aby sa vysťahovala 
z terajších priestorov do priestorov MUDr. Vlčka. Nebola tým veľmi 
nadšená, nakoľko si v terajších priestoroch urobila nejaké zmeny. 

MUDr. Jozef Hrinko informoval, že pri vstupe do Giraltoviec smerom 
na Prešov sú betónové panely, tzv. new jerzy. Sú majetkom MsPS a sú 
tam iba dočasne, pretože sú predmetom exekúcie.           

Poslankyňa Digoňová sa poďakovala mestu za stánky na trhovisku 
a chcela vedieť, či nie sú krajšie. Nie, zatiaľ nie sú. 

Poslanec Marek Hliboký zopakoval svoju žiadosť ohľadom ihriska na 
Tehelnej ulici, aby sa tam opravilo aspoň oplotenie. Úlohou poverili  
pracovníka Mesta Cyrila Kollára a podmienili jej splnenie do 30. júna 
2009. 

Zástupca primátora mesta Ing. Ladislav Tomko žiadal,  či by sa 
nedali orezať stromy smerom na Serpentíny napriek tomu, že nie je 
vegetačné obdobie. Je to hlavne v priestoroch, kde býva p. Mihók. 
Pracovníci mesta majú zistiť, či je to pozemok mesta a majú tam poslať 
pracovníkov aktivačných služieb. 

Pripomienku mal aj  poslanec Emil Bzdil, ktorý hovoril o živicovej 
úprave okolo chodníka na Tehelnej ulici. Urobilo sa tam strechovisko 
a v čase dažďov tam stojí voda. Pýtal sa, prečo sa to neurobilo tak, ako 
to bolo pôvodne. 

Zamestnanec MsÚ Ing. C. Kollár  odpovedal na otázku, prečo sa 
chodník dostal bližšie ku garážam, preto tam vychádzal iný sklon. 
Možno by tam boli dva schody, keby sme išli takým sklonom ako je 
cesta. 

V Rôznom primátor mesta Ján Rubis informoval, že 9. júna  prebehli 
vo všetkých troch školských zariadeniach výberové konania na 
riaditeľa. V Materskej škole sa riaditeľkou opäť stala Mgr. Daniela 
Roguľová, Základnej umeleckej škole Mgr. Peter Zajac a na Základnej 
škole  Mgr. Peter Kimák-Fejko. 

Ďalej informoval, že komisia výstavby doporučuje odvolať týchto 
členov: Jána Žultáka, Lukáša Vargu a Ondreja Klemu. Dôvodom je 
viacnásobná  neospravedlnená účasť.  

Primátor vyzýval tie politické strany, ktoré ich nominovali, aby na 
budúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva podali návrhy na nových 
členov. Schválili to všetci poslanci. 

Program zastupiteľstva bol vyčerpaný. Primátor mesta Ján Rubis sa 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
ukončil . 

ooooo  (ak) 
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Ak si otravujete telo nikotínom a systematicky pestujete „opicu“ 

vo svojej osobnosti, nie je to prospešné vášmu organizmu, ale ani 
ľahostajné vášmu okoliu. Prednedávnom sa vo verejných budovách, 
napr. školy, mestský úrad a pod. objavili letáky a vývesky so 
zákazom fajčenia. Ukladá to zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov. Dokonca porušenie jeho  ustanovení ukladá zákon č. 
87/2009 Z. z  povinnosť porušenie oznámiť kontrolným orgánom. 
Tu hrozí pokuta 331 €, teda 10 tisíc korún.  

Vyše 8 rokov platí zákaz používať alkoholické nápoje na verejne 
prístupných miestach v Meste Giraltovce. Tento striktný zákaz 
akoby upadol do zabudnutia a veru, nezriedkavo sa v našich 
parkoch, chodníkoch či priamo na uliciach  objavujú skupiny aj 
jednotlivci, ktorí verejne chľascú bez ohľadu na to, že ich vidia 
ostatní, no najmä deti, ktoré by sa s podobnými príkladmi nemali 
stretávať ani v zlých filmoch. 

Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 18  o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, ktoré 
odhlasovali poslanci Mestského zastupiteľstva už v apríli 2001 sú za 
verejne prístupné miesta určené: 

a) Cesty, miestne komunikácie a chodníky na uliciach 
Dukelskej, Na serpentínach, Kpt. Nálepku, Budovateľskej, 
Bardejovskej, Mlynskej, SNP, Kukorelliho, Družstevnej, Fučíkovej, 
Hviezdoslavovej, Kukučínovej, Prešovskej, Tehelnej, Záhradnej 
a v mestskej časti Francovce. 

b) Park pred budovou   starého Mestského úradu, Hlovíkov 
parčík a park pred OD Lucia na Dukelskej ulici. 

c) Park, parkovisko a zelená plocha pred novou budovou 
Mestského úradu na Dukelskej ulici č. 75. 

d) Parkovisko za obchodným domoch Svojpomoc (pozn. autora 
za Letiskom). 

e) Autobusová stanica SAD. 
f) Voľne prístupné terasy a schodiskách v Dome služieb 
Nezabudnime, že: „...zakazuje sa predaj, podávanie 

a požívanie alkoholických nápojov v čase od 7. do 22. h 
s výnimkou podujatí organizovaných so súhlasom Mesta 
Giraltovce.“ 

Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia 
a hlavná kontrolórka mesta. Pri porušení ustanovení VZN bude 
podnikateľský subjekt pokutovaný vo výške od 166 € do 6 638 € 
(teda od 5 tisíc do 200 tisíc korún) a bloková pokuta neobíde ani 
ostatné osoby, ktoré povolanie na podnikanie nemajú. 

ooooo  (ef) 
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Ø Nastali prázdniny, na uliciach sa pohybuje viacej detí, 

ktoré sa hrajú aj vo večerných hodinách, Preto prosíme 
vodičov o zvýšenú pozornosť a deti a mládež, aby 
nerobili v meste neporiadok a nepoškodzovali majetok 
mesta.  

Ø J Ú N  je finišujúcim mesiacom hlavne pre školákov 
všetkých typov škôl, mnohí z nich ukončili základnú 
školu a ich cesty povedú na stredné školy v našom či 
iných blízkych mestách. Študenti sa môžu cez  leto 
rozbehnúť na mnohé brigády, aby si takto prilepšili na  
vysokoškolské štúdia. Nech už hľadajú prácu doma 
alebo v zahraničí, alebo len tak odpočívajú,  nech sa im 
darí, veď si to aj zaslúžia, aby mohli v septembri znovu 
zasadnúť do školských lavíc a dobre naštartovať svoju 
činnosť. Tak im prajeme pekné júlové a augustové dni, 
hlavne nezabudnuteľné zážitky  z prázdnin. 

Ø Jún nás počas niektorých dní aj veľmi prekvapil: Prišli 
hekticky horúce dni, ale boli aj búrky, ktoré naháňali 
strach. Vďaka Bohu máme tak dobre situovanú 
polohu, že naše mesto nemalo  tentoraz problémy 
s povodňami. Kamenec, ktorý prekvapil trhovníkov 
poškodil niektorým záhradkárom úrodu, ale nebolo to 
až také hrozné, ako sme videli inde na Slovensku či vo 
svete. 

Ø V treťom čísle nášho časopisu sme písali o Milostivom 
obraze Kráľovnej Turzovky. Tento obraz si vypožičalo do 
svojich domácnosti 42 rodín rímskokatolíckych a vyše 
dvadsať gréckokatolíckych. Jeho putovanie skončilo 
v júli a je nádherné,  že toľko kresťanov si  uctieva 
Pannu Máriu aj cez prosby vo vlastnej rodine, medzi 
príbuznými a vedie k tomu aj svoje deti.   

Ø Centrum voľného času otvorilo  prvého júla všetky 
„brány“ svojej letnej činnosti, a tak tam svoje voľné 
chvíle môžu tráviť všetci prázdninujúci od detí až po 
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dospelých. Mnohé deti sa zaiste potešia, ak tam s nimi 
prídu aj dedko alebo babka, u ktorých budú tráviť 
„veľké prázdniny“. Vítaní ste všetci, ktorí sa  dokážete 
správať tak, ako sa na návštevníkov takýchto zariadení 
patrí. 

Ø Leto dáva možnosť organizovať rôzne podujatia, jedným 
z nich bol aj  Celoslovenský hokejbalový turnaj na 
Multifunkčnom  ihrisku v Giraltovciach, ktorý ako 2. 
ročník  organizovalo Centrum pod záštitou primátora 
nášho mesta. Výsledky turnaja budú uvedené v ďalšej 
časti časopisu. 

Ø V lete nezabúdame ani na kultúrne podujatia. Prvé 
z nich  sa uskutočnilo 5. júla na amfiteátri v Parku 
mieru a my sme si mohli vypočuť a vidieť skupinu No 
Name na ich  nedeľnom  večernom koncerte. Spoločne 
sa môžeme tešiť ešte na skupinu Drišľak s ich hosťami 
a na koncert Helenky Vondráčkovej, na ktoré sú už 
vstupenky v predaji. 

Ø Podľa hodnotenia Valéra Futeja, učiteľa hry na gitare 
v tunajšej ZUŠ,  dosiahla jeho žiačka Lenka Chrzanová 
(písali sme o nej v predchádzajúcom čísle Spravodajcu) 
priam prelomový úspech víťazstvom na III. 
Medzinárodnom gitarovom festivale v Zručí nad 
Sázavou (neďaleko Kutnej Hory) v Česku. Konal sa od 
4. do 7. júna t. r. a Lenka Chrzanová súťažila v III. 
kategórii. Spomedzi 26 súťažiacich z piatich krajín 
obsadila vynikajúce I. miesto. Za ňou zostali súťažiaci 
zo slovinského Mariboru, poľského Szanoka, ba aj 
z ruského Saint Petersburga (bývalý Leningrad). 
V porote zasadli významné osobnosti,  napr. Prof. 
Štefan Rak - pedagóg z pražskej Vysokej školy 
múzických umení, Ladislav Bláha  - pedagóg 
z brnenského  JAMU, poľská pedagogička Ivona 
Bodziak, spomínaný pedagóg Ján Labant 
z banskobystrickej AMU, aj Milan Tesař – český 
skladateľ gitarových skladieb.  

ooooo  (r) 
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Ø Dňa  1. mája 2009 hliadka odchytila voľne sa 

pohybujúceho psa, ktorého prevzala do karantény 
firma Hunter. Majiteľa psa MsP vypátrala 5. mája 
2009, a ten si psa 6. mája 2009 prevzal. Za jeho 
konanie, ktoré je  v rozpore s platnými predpismi 
mu bola uložená bloková pokuta, ako aj povinnosť 
uhradiť trovy spojené s karanténnym opatrením. 
Ø Dňa 6. mája 2009 vykonala MsP 

prostredníctvom svojho príslušníka  tri besedy 
v spolupráci s GKDCH Prešov s p. Mihalíkom o  
drogových závislostiach pre žiakov 9. ročníka ZŠ 
Giraltovce, ktorej sa zúčastnilo celkovo 53 žiakov. 
MsP v tejto spolupráci pokračovala aj 13. mája 
2009, kde pre 42 žiakov 9. ročníka ZŠ Kračúnovce  
vykonala na tú istú tému dve besedy za účasti TV 
Markíza a pre SSŠ Giraltovce pre 1. a 3. ročník 2 
besedy pre celkovo 60-ich žiakov. 
Ø MsP vykonala v spolupráci s firmou Hunter 14. 

mája 2009 odchyt zabehnutých a túlavých psov na 
území mesta Giraltovce, kde sa realizoval odchyt 
s karanténou v celkovo štyroch prípadoch. 
Ø Priestupok v oblasti nedovoleného podnikania 

na území mesta Giraltovce urobil občan Rumunska 
23. mája 2009, ktorý vykonával obchodnú činnosť 
v rozpore s platnými právnymi predpismi. Vec 
vybavená na mieste v blokovom konaní. 
Ø Dňa 27. mája 2009 v popoludňajších hodinách 

MsP v spolupráci s Giraltovským Obvodným 
oddelením Policajného zboru SR vykonala kontrolu  
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reštauračných a pohostinských  zariadení so  
zameraním  na  požívanie alkoholických nápojov 
mladistvými osobami. Konzum alkoholu 
mladistvými hliadky nezistili. 
Ø Dňa 30. mája 2009 v nočných hodinách 

hliadka MsP zistila spáchanie priestupku proti 
verejnému poriadku,  a to vzbudzovanie verejného 
pohoršenia na Dukelskej ulici občanom mesta 
Giraltovce. Za svoje konanie bol postihnutý 
blokovou pokutou. 
Ø Dňa 1. júna 2009 vybavila v blokovom konaní 

hliadka MsP priestupok na úseku ochrany 
nefajčiarov. Protiprávneho konania sa dopustil tým, 
že nerešpektoval zákaz fajčenia v priestoroch, ktoré 
súvisia s  hromadnou prepravou osôb. 
Ø MsP predložila Obvodnému úradu vo Svidníku 

na prerokovanie podozrenie z priestupku proti 
verejnému poriadku – vzbudzovanie verejného 
pohoršenia u okoloidúcich spáchaných 3. a 4. júna 
2009.  
Ø Dňa 13. júna 2009 v čase o 01.50 h hliadka 

MsP zistila spáchanie priestupku proti verejnému 
poriadku – rušenie nočného pokoja a priestupku 
proti občianskemu spolunažívaniu návštevníkom 
sobotňajšej diskotéky. Skutku sa osoba dopustila 
na parkovisku za obchodným domom. Vec 
predložená Obvodnému úradu PZ SR vo Svidníku 
na ďalšie prerokovanie. 
Ø Dňa 16. júna 2009 vykonal príslušník MsP  

pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Kračúnovce celkovo 
štyri besedy na tému: Bezpečné prázdniny 
s celkovou účasťou 90 žiakov  
 

ooooo  Juraj ŠIMA – náčelník MsP Giraltovce 
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Zámerom je skombinovať aktivity z opatrení prioritných osí 

operačných programov tak, aby sa aktivity prekrývali s cieľmi  a ich 
realizáciou tak,  aby vznikol SYNERGICKÝ EFEKT (SE) v prospech 
marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v Giraltovciach. 

Pod merateľnosťou SE sa rozumie   vytvorenie trvalých pracovných 
miest minimálne pre 10 % práceschopných Rómov žijúcich na území 
mesta (predpoklad: z 850 obyvateľov je polovica okamžite schopná 
nastúpiť do trvalého pracovného pomeru, pracovné miesta sa vytvoria 
pre 45 až 50 Rómov. 

 
HLAVNÝ CIEĽ. 
 
Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných 
podmienok 

 
Parciálne ciele: 
 
1. Zlepšenie stavu životného prostredia racionálneho využívania 

zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia  environmentálnej 
infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnením efektívnosti 
environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. 

2. Zvýšenie konkurencieschopnosti obce s rómskym osídlením vo 
vidieckom prostredí  a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejného 
priestranstva  

3. Podpora podmienok na zachovanie, obnovu alebo rozvoj 
schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, 
podporovať ich integráciu do spoločnosti prostredníctvom  vzdelávania 
a zvyšovania zamestnanosti, predchádzať negatívnym sprievodným 
faktorom (strata bývania, odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti 
pobytového charakteru), ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu 
marginalizovaným rómskym komunitám na trhu práce. 

4. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkom MRK 
prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu 
a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania. 

5. Riešenie zamestnanosti a vzdelávanie pre príslušníkov MRK 
využívaním možností zúčastniť sa podporných mechanizmov – 
intervencií pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov. 

6. Zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácii zdravotníckej 
infraštruktúry ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na 
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prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na 
zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia. 

7.  Komplexné poskytovanie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
pre príslušníkov MRK. 

 
Vzhľadom na to, že Mesto Giraltovce nespĺňa požiadavky ROP 

požiada o nenávratný finančný príspevok  (NFP)z Úradu Vlády SR na:   
a) Vybudovanie viacúčelového komunitného strediska v rómskej 

osade na Kukučínovej ulici na poskytovanie sociálnych služieb a na 
výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

b) Obstaranie vybavenia nevyhnutne súvisiaceho s účelom stavby. 
 

 
Regionálny operačný program 

Obnova a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry 
v rómskej osade sa zameria na aktivity: 

 
1. Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene 
2. Výstavba a rekonštrukcie verejných osvetlení - rozšírenie 
3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov  
4. Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií v rómskej 

osade 
 - vybudovanie infraštruktúry na výstavbu nových kontajnerových 

domov pre MRK  
 

Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory 
podnikania  

AKTIVITY: 
 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory 

vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch 
a samozamestnaniach: 

a) Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie 
nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, vytváranie 
podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce. 

b) Školenia  a tréningy na podporu tvorby nových pracovných 
miest.. 

c) Podpora tvorby pracovných miest vytvorením  sociálneho 
podniku. 

Operačný program: Vzdelávanie 
OPATRENIE 3.1  Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít 
RÁMCOVÉ AKTIVITY: 
3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych 

foriem a nástrojov vyučovania 
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AKTIVITY  
1. Uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie na všetkých stupňoch 

škôl v rámci prijatej KONCEPCIE VZDELÁVANIA MRK v Meste 
Giraltovce. 

 
2. Integrácia príslušníkov MRK do štandardného vyučovacieho 

procesu – pre žiakov ZŠ 
 
3. Organizovať vyučovania v 8. a 9. ročníku základnej školy  na 

doučovanie a prípravu žiakov tak, aby v rámci povinnej školskej 
dochádzky  ukončili a získali  adekvátne  vzdelanie vo vybranej profesii. 

 
 
 
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencie schopnosti 
Opatrenie 1.1.2  Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom 

rozvoja podnikania v oblasti služieb, obchodu, poľnohospodárskej 
výroby a lesníctva 

AKTIVITa: 
Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja 

podnikania 
 

Operačný program Zdravotníctvo 
Prioritná os 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným 

rizikám 
 Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti 
AKTIVITA: 
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky v Giraltovciach 
 

Operačný program Životné prostredie 
 
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo 
Opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
AKTIVITY: 
1. Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu 

komunálneho odpadu 
2. Dotrieďovanie  vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu. 
 
Náklady celkom: 4,476 mil. €/134,4 mil. Sk – zo štrukturálnych 

fondov EÚ 
       26  500 €/800 tis. Sk z Úradu vlády SR.  
 

ooooo  Emília FILOVÁ 
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Kompetentní v meste sa už dávnejšie zapodievajú otázkou: 
Ako ďalej by sa malo uberať školstvo, aby prinieslo čo najväčší 
efekt za vynaložené prostriedky. Školský zákon, napriek veľmi 
kritickým hlasom, dáva priestor prispôsobiť organizáciu škol-
ského vzdelávania potrebách zriaďovateľom škôl, no najmä 
vzdelávaným.  

Vychádzalo sa z viacerých premís, ktoré napokon nasmerovali 
školstvo v Giraltovciach. Predovšetkým do základnej školy 
prichádzajú deti z diametrálne odlišných prostredí a podobne 
odlišnými úrovňami vedomostí a zručnosti. Ak si kladieme 
otázku, ako sa vyhnúť priemernosti, pomôcť zaostávajúcim, ale 
pritom neobmedziť nadpriemerných a talentovaných je potrebné 
na to vytvárať podmienky. 

 
Navrhované opatrenia: 
 Základné školstvo: 
 
 
Očakávaný efekt: 
- uľahčí sa prístup a úspešné pôsobenie marginalizovaných 

skupín (MRS) vo vzdelávaní v ZŠ s perspektívnym prechodom do 
SOU, 

- umožní sa integrácia príslušníkov MRS do štandardného 
vyučovacieho procesu, 

- skvalitní sa systém prevencie sociálno-patologických 
javov,  

- skvalitnia sa podmienky diagnostikovania príslušníkov 
MRS a žiakov zo špeciálnej základnej školy, 

- vytvoria sa podmienky na podporu vzdelávania žiakov 
s poruchami učenia a správania sa, 

- vytvoria sa podmienky medzinárodnej spolupráce,  
v oblasti výmeny skúseností („best practice“) vo výchovno-
vzdelávacom procese.. 

1. Vytvorenie tried s počtom 9 – 11 žiakov, 1 pedagóg 
a 1 asistent 

Počet tried: 5 
Počet pedagógov: 5 
Počet asistentov:  5 
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2. Udržiavanie alternatívnych tried na I. stupni ZŠ, tzn. 
od 0-tého do 4. ročníka. 

3. Vytvorenie výberových tried  - každá trieda s vlastným 
vzdelávacím programom smerujúcim na: 

Počet tried: 15 /v každom ročníku po 3. 
V 5. ročníku podľa výsledkov testov a dosiahnutých 

študijných výsledkov rozdelenie žiakov do troch tried. Zamerať 
sa na orientáciu žiakov na II. stupni ZŠ podľa vykazovaných 
študijných výsledkov na vstup do určitých typov stredných škôl. 
Vychádzať z potrieb trhu práce, psychomotorických znalostí a 
zručností žiakov a ich záujmov: 

 
I. stupeň – orientácia žiakov na štúdium na gymnáziách 

a stredných odborných školách. 
 
II. stupeň – orientácia na štúdium na SOU 4- ročné študijné 

odbory s maturitou, resp. 3- ročné učebné odbory. 
 
III. stupeň – orientácia na štúdium na SOU pri ZŠ – v dvoj, 

maximálne 3-ročných učebných odboroch   
4. Pre každú z troch typov tried na každom ročníku 

vypracovať samostatný  vzdelávací program 
I. stupeň – zvýšiť počet hodín zameraných na jazyky, 

matematiku a ostatné humanitné a prírodovedné vyučovacie 
predmety, zlepšiť vyučovanie predmetov súvisiacich s estetikou. 

II. stupeň – orientovať vyučovanie štandardným smerom, 
zvýšiť pozornosť predmetov súvisiacich s výchovami: hudobnou, 
výtvarnou a pracovnou.   

III. stupeň  - posilniť vyučovanie predmetov súvisiacich 
s výchovou hudobnou, výtvarnou, telesnou a pracovnou. Zvýšiť 
počet praktických vyučovacích hodín:  exkurzie na pracoviská. 

5. Formovanie nových programov vzdelávania  
 
Návrh:   
- zvýšiť počet hodín hudobnej, výtvarnej a pracovnej 

výchovy, 
- vypracovať moderné vyučovacie metódy, ktoré udržiavajú 

žiakov v neustálej pozornosti a kladú dôraz na improvizáciu, 
napr. inscenačná a situačná metóda, 

- využiť hravosť detí a uprednostniť ju do určitého veku 
pred klasickým vyučovaním (memorovaním). 
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Motivačné faktory na štúdium žiakov z marginalizovaných 
rómskych komunít.: 

1. Rodinné prídavky 
2. Nekrátené dávky v hmotnej núdzi 
3. Motivačné štipendiá celoplošne za návštevu školy 
4. Strava v školskej jedálni 
5. Náradie a náčinie na praktickú prípravu zdarma 
6. Pracovný odev a obuv zdarma. 
7. Príplatok za prácu  
Vzhľadom na polohu,  štruktúru obyvateľstva a  demografický 

vývoj žiakov sa škola v Giraltovciach  by sa mala stať  
regionálnou zvláštnosťou:  

Špeciálna príprava a profesionálna príprava začne už na II. 
stupni ZŠ, postupne žiak prejde na strednú školu tak, aby bez 
námahy, presviedčaní mohol úspešne ukončiť nielen povinných 
10 rokov, ale aj 11. rok a získať výučný list. Na tento fakt bude 
potrebné posilniť motivačné prvky tak u rodičov ako aj u žiakov.  

Školstvo v Giraltovciach môže úspešne dovŕšiť prípravu žiakov 
rómskej komunity z rodín väčšinou v hmotnej núdzi. Vzhľadom 
na rastúci počet rómskych žiakov v ZŠ bude zvýšená potreba 
prípravy a starostlivosti o túto komunitu. 

Rodičia nemajú financie na cestovné náklady pre svoje deti, 
preto musí škola tento problém vyriešiť. Východiskom sú tzv. 
elokované triedy priamo v rómskej osade. Je vysoká 
pravdepodobnosť, že mesto dá tu postaviť komunitné centrum 
špeciálne pre rómsku komunitu..  

Dochádzka žiakov zostáva stále veľkým, ba rastúcim 
problémom. Je nutné zlepšiť a zintenzívniť komunikáciu 
a spoluprácu s rodičmi, samosprávou, úradom práce 
a sociálnym úradom, ba v niektorých prípadoch aj s políciou. 
Týmito spôsobmi predchádzať a  potlačiť tendenciu záškoláctva 
a nezáujmu o štúdium zo strany žiakov.  Problémy sa dajú 
očakávať aj u žiakov, ktorí ešte neukončili povinnú školskú 
dochádzku. Tu sa možno stretnúť hlavne s nezáujmom rodičov 
o výchovu svojho dieťaťa. 

Stredná škola, resp. stredné odborné učilište so širokou 
pôsobnosťou nielen v meste, ale v okolitom regióne (v okruhu 30 
km sa iná stredná škola nenachádza) by mala mať adekvátne 
dvoj a trojročné učebné odbory pre chlapcov a dievčatá 
s možnosťou dostať sa na nadstavbové štúdium so získaním 
maturitného vysvedčenia. Poslaním školy je výchova, vyučovanie 
a príprava robotníckeho dorastu na zvolené povolania 
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v dvojročných, trojročných učebných odboroch a  v 
nadstavbovom štúdiu.  

Vhodné je otvoriť dvojročné a trojročné  učebné odbory pre 
rómskych žiakov, ktorí by mali mať uplatnenie v meste aj v okolí 
Giraltoviec vzhľadom očakávaný na rozvoj stavebnej, 
strojárenskej a poľnohospodárskej činnosti. Škola  musí byť 
dobre vybavená strojmi, zariadeniami, učebnými pomôckami, 
náradiami na prípravu dobrých odborníkov. 

 
 
 
Vychádzajú 
a)  z potrieb trhu práce, 
b) z možnosti vytvorenia elokovaných praktických 

stredísk pre vzdelávanie v súkromných firmách 
a prevádzkach,  

c)  a zohľadňujú záujmy žiakov. 
 
1. Spracúvanie dreva        
Dôvody: 
- dostatok pracovísk v Giraltovciach na získavanie 

praktických zručností, 
- možnosť uplatnenia sa na trhu práce, 
- pracovné miesto na území mesta, resp. v blízkom okolí, 
- pracovné pozície vhodné pre chlapcov. 
2. Praktická žena   
Dôvody: 
- príprava na vedenie a prácu v domácnosti, 
- príprava mladých dievčat na rolu matky, opatrovateľky,  
- pozícia vhodná pre dievčatá. 
3. Krajčír - univerzálne šitie odevov  
- dostatok pracovísk v Giraltovciach na získavanie 

praktických zručností, 
- možnosť uplatnenia sa na trhu práce, 
- pracovné miesto na území mesta, resp. v blízkom okolí, 
- pracovné pozície vhodné pre chlapcov aj dievčatá. 
Prostriedky na realizáciu uvedenej Koncepcie... budeme 

hľadať a dúfajme aj nachádzať v štrukturálnych fondoch EÚ. 
Vytvorenie SOU reálne prichádza do úvahy v školskom roku 
2010/2011. 

          ooooo  Emília FILOVÁ 
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Vernisáž výstavy obrazov Heleny Kubovej z Michaloviec, 
ktorá je rodáčkou z blízkej obce Vaľkovce sme v našom meste 
otvorili 11. júna 2009 v priestoroch galérie Centra voľného 
času. Táto výstava potrvá do 15. júla a je spojená s predajom. 
Niesla sa pod názvom Môj nočný život. 

Niekoľko slov o autorke: 
Helena Kubová sa narodila 27. apríla 1963 vo Vaľkovciach, 

okres Svidník. 
Ukončila Strednú umeleckú  školu v Košiciach, odbor 

keramík. V súčasnosti žije a tvorí v Michalovciach. Umeniu sa 
venuje už od detstva. Začalo ju to baviť, keď objavila v sebe 
a vo svojej mysli fantáziu a chuť maľovať. Vzťah k umeniu, 
k hline, k farbám v sebe nosí celý život. 

Autorka dnešnej výstavy pracovala dlhé roky ako keramička 
a výtvarníčka. Intenzívne začala  maľovať, keď ju v určitom 
období života pred 12-timi rokmi prekvapila choroba. 
Maľovaním zo seba uvoľnila trápenie a nepríjemné pocity. 

V jej zbierke obrazov inšpirovanej najmä Salvadorom Dalim 
sa nachádzajú rozmanité  námety. 

Helena Kubová maľuje podľa svojich emócií, nálad a snov. 
Maľuje, keď je šťastná i nešťastná. Podľa týchto pocitov 

vyberá farby i námety. Obrazom, ktoré vystavuje nedáva názvy. 
Necháva to na samotných návštevníkoch, čo v ktorom obraze 
vidia. 

Sama autorka hovorí –Moje obrazy sú o túžbe po slobode, 
o nádeji, o splnených snoch. Doposiaľ mala už niekoľko 
samostatných výstav.  

Umenie maľovať je ďalšou vecou, ktorá jej dáva zmysel žiť... 
Otvorenie výstavy bolo obohatené hrou na gitare žiačkou 

ZUŠ Lenkou Chrzanovou, ktorá je čerstvou víťazkou medzi-
národnej súťaže v Zruči nad Sázavou a 3.miesto získala na 
medzinárodnej súťaži Mladí gitaristi v Dolnom Kubíne. Žiačku 
pripravuje p. Valér Futej. 

 Predstavila sa nám skladbou od Maxima Diega Pujola – 
Septiembre. 

ooooo  (r) 
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V piatok 26. júna naše mesto viditeľne ožilo, množstvo áut 

smerovalo práve k nám. Ulica okolo pošty bola vyhradená 
trhovníkom. Okolo 50 stánkov  ponúkalo zvedavým záujemcom 
množstvo tovaru. Trhovníci radi ukazovali všetko o čo si kupujúci 
zažiadali. Tričká, svetre, blúzky, kostýmy, obleky a množstvo 
spotrebného tovaru, dopĺňali stánky so sladkosťami a občerstvením. 
Skrátka, bolo tam všetko čo k trhu patrí. Počas piatku a soboty si 
mohli naši občania v pohode nakúpiť, alebo sa len tak prechádzať 
a tešiť sa z trhovej atmosféry. Malú trhlinu v pohode spôsobil 
patričný lejak, chvíľu strašil, ale potom stiahol svoje strašidelné 
oblaky a doprial nám pokračovať v trhovej nálade. V sobotu bolo 
pomenej stánkov, dokonca neprišli ani tí, ktorí mali zaplatené 
miesto. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie na území celého 
Slovenska. Znepríjemnila im to búrka, ktorá im spôsobila návrat 
domov v piatok podvečer. 

ooooo  (r) 
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Mesiac jún bol podujatiami doslova nabitý, slnko pálilo, 

prázdniny čakali predo dvermi a žiaci v škole finišovali. O tom, že 
kvalita vyučovacieho procesu v našom meste je na výbornej úrovni 
netreba nikoho presviedčať. Množstvo ocenení z mnohých 
okresných, obvodových a celoslovenských súťaží hovorí jasnou 
rečou. Primátor mesta je na výsledky našich žiakov a študentov 
právom pyšný a tak na záver školského roka tých najlepších 
oceňuje na podujatí Juvenalis. Spolu ich bolo 55. 

Ocenení prijali z rúk primátora p. Jána Rubisa Ďakovný list 
spolu zo zápisom do Pamätnej knihy a upomienkové darčeky od 
prednostu mesta Ing. Jána Čabalu. 

Spestrením celého podujatia bol program ktorý dodalo 
Gymnázium a Základná umelecká škola. 

Ocenení žiaci odchádzali nadšení so želaním príjemných a ničím 
nerušených pocitov na zaslúžené prázdniny. 

ooooo  (r) 
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Práca terénnych sociálnych pracovníkov je pestrá a zaujímavá. 

Samozrejme, musíte radi pracovať s ľuďmi. Tú pestrosť som myslela 
doslovne. Práca  s komunitou zahŕňa poradenstvo v rôznych 
oblastiach napr. v sociálnej, sociálno - právnej, pomoc pri návšteve 
lekára, pri vybavovaní dokladov  a pod. Okrem poradenstva  
vysvetľujeme členom komunity ako sa správne vypisujú  poštové 
poukážky, učíme ich vypisovať žiadosti, písať životopisy. Prioritou je 
pre nás pomôcť zaradiť sa na trh práce a taktiež zaradiť ich do 
evidencie v nezamestnanosti. Čo chýba v našej práci je  komunitné 
centrum, kde by bolo viac možností pracovať s komunitou. Do 
budúcna by sme chceli podchytiť mladé dievčatá a ženy a učiť ich  
ako lacno variť a účelne nakupovať.  

 
V rámci našej práce  pomáhame pri príprave detí na vyučovanie. 

Zamerali sme sa hlavne na deti  prvého stupňa ZŠ. Faktom je, že 
mladí rodičia nevedia pracovať so svojimi deťmi doma a preto s nimi 
píšeme domáce úlohy a čítame. Na naše detičky nedáme dopustiť. 
Aj keď  sa im vždy nedarí, sú veľmi snaživé. U prváčikov 
a druháčikov apelujeme na rodičov, aby sa im viac venovali a snažili 
sme sa im ukázať, ako s nimi pracovať. 

Dnes vidíme, že najväčšou prekážkou  pri hľadaní práce nie len 
nedostatok pracovných príležitostí, ale hlavne nedostatočné 
vzdelanie. Tá vzdelanosť však musí začať u rodičov. 

U detí je veľkým handikapom to, že nevedia plynule čítať. Preto 
sme v rámci prípravy detí na vyučovanie skúsili  jeden  deň v týždni 
návštevu knižnice. Tu sme pritiahli deti štvrtých ročníkov. Prvá 
návšteva bola síce rozpačitá, ale dnes s hrdosťou  konštatujeme, že 
sme možno získali dvoch stálych čitateľov z radov rómskych detí. 
A aj keď jedna lastovička leto nerobí, dve sú určite jeho 
predzvesťou.  Na letné prázdniny máme pre deti naplánované akcie, 
zamerané na poznávanie prírody a taktiež  „čitateľské“ dni. 

 
Ing. Daniela PALIJOVÁ 

terénna pracovníčka 
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Za pekného počasia v sobotu 4. júla 2009 oslávil  Dobrovoľný 

hasičský zbor z nášho mesta 85 rokov svojho vzniku. Na príprave 
osláv sa spolu s DHZ podieľalo Mesto Giraltovce a Centrum voľného 
času. 

Oslavy sa začali na námestí pred Mestským úradom slávnostným 
nástupom všetkých hostí a súťažných družstiev.   Prítomným sa 
prihovoril primátor mesta Ján Rubis a privítal všetkých hostí . Za 
Územný výbor DHO pre okresy Stropkov a Svidník viedol delegáciu 
predseda Ján Gibej a okresný veliteľ Ján Kriško. Naších milých 
hostí s Wielopola Skrzynskie zastupoval komandant  Bogdan Šuško 
a Dr. Vladislav Szaboš z vojvodstva podkarpatského. Svojou 
účasťou podporili toto podujatie aj poslanci MsZ. 

V slávnostnom príhovore sa prítomným prihovoril predseda DHZ  
Ing. Ondrej Packo, ktorý vo svojom príhovore hovoril, že hasičstvo 
na území Slovenka začalo svoju činnosť už v 18. storočí, v čase po 
tureckej okupácii a počas stavovských protihabsburských 
povstaniach. 

V našom meste bol DHZ založený v roku 1924. O jeho založenie 
sa pričinil Dr. Konka – náčelník okresného úradu. O rozvoj a ďalšie 
pokračovanie sa pričinili Karol Sereday, Ján Kmec, Ján Imre, Štefan 
Imre ... a neskôr mnoho ďalších  aktívnych členov. 

Za Územný výbor sa prítomným prihovoril p. Ján Gibej, ktorý sa 
pochvalne vyjadril o práci DHZ v našom meste a poprial im veľa 
tvorivých síl do ich ďalšej práce. 

Pri príležitosti osláv bola primátorom mesta odovzdaná  
dobrovoľným hasičom štandarda, ktorá ich bude sprevádzať na 
všetkých podujatiach a súťažiach. Predseda sa poďakoval všetkým, 
ktorí sa počas svojho života podieľali na ochrane majetku v našom 
meste a okolí ako aj za reprezentáciu nášho mesta na rôznych 
súťažiach a podujatiach. Úprimne ďakoval zakladajúcim členom 
i všetkým, ktorí prišli po nich a venovali kus svojho života tejto 
práci. 

 Do ďalších rokov poprial hasičskému zboru  veľa úspechov v ich 
užitočnej a tak potrebnej práci. 

Potom sa celý sprievod na čele s mažoretkami Centra voľného 
času, ktoré prispeli k zahájeniu osláv, presunuli do Parku mieru, 
kde pokračovali súťaže jednotlivých  družstiev. 
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Súťaž žiakov – PLAMEŇ do 15 rokov: Súťažilo 5 družstiev 
1. miesto - Kračúnovce 
2. miesto - Lúčka 
3. miesto - Kalnište 
4. miesto - Giraltovce 
5. miesto - Dukovce 

Dospelí – muži: Súťažilo 9 mužstiev    
1. miesto  -  Vyšný Mirošov 
2. miesto  -  Šarišský Štiavnik 
3. miesto  -  Raslavice 
4. miesto  -  Klušov 
5. miesto  -  Radoma 
6. miesto  -  Giraltovce 
7. miesto  -  Dukovce 
8. miesto  -  Kalnište 
9. miesto  -  Lužany pri Topli 

     
Mesto Giraltovce udelilo zaslúžilým hašičom   Pamätné listy so 

zápisom do pamätnej knihy Mesta Giraltovce pp. Jánovi 
Mašlejovi, Jánovi Krupovi, Andrejovi Šimovi a Jurajovi Paľovi. 

Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre okresy 
Stropkov a Svidník na návrh DHZ z Giraltoviec l udelil ocenenia 
týmto členom: 
Ďakovný list za aktívnu činnosť DPO – Kristiánovi Janoškovi, 

Františkovi Bendikovi, a Martinovi Kožlejovi. 
Medailu za vernosť druhého stupňa  - Jánovi Jankuovi 

a Jánovi Švačovi. 
Medailu za vernosť tretieho stupňa - Jánovi Daniščákovi, 

Andrejovi Hajdovi, Tomášovi Daňkovi, Jánovi Roguľovi. 
Medailu za vernosť štvrtého stupňa -  Tomášovi Jurčovi, 

Petrovi Nastišinovi st., Jozefovi Končárovi. 
Medailu za vernosť piateho stupňa – Jozefovi Juhaščikovi 

a Andrejovi Mikulovi. 
Medailu Za príkladnú pomoc a spoluprácu s Dobrovoľným 

hasičským zborom Giraltovce – Jánovi Vookovi 
Medailu Za príkladnú prácu v Dobrovoľnej hasičskej 

ochrane -  Márií Paľovej, Emílii Čorbovej, Anne Kožlejovej, 
Stanislavovi Tomkovi. 

Prajeme naším dobrovoľným hasičom starším ale aj tým mladším 
do ďalších rokov pevne zdravie, veľa úspechov, elánu a dobrých 
súťažných výsledkov. 

 ooooo  (ak)   
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Chceme sa podeliť s vami, vážení čitatelia, so skúsenosťami 

z putovania po miestach dosahu LEADER-a a pred letnou 
dovolenkou, snáď, aj tipom na jej neobvyklé prežitie v neobyčajnom 
prostredí, a príp. aj tak, ako sa na správnych Slovákov patrí – 
prácou, v práci a pre prácu. Zostaneme doma, ale nebudú to 
Vysoké ani Nízke Tatry, ani prírodné či umelé vodné plochy, ba ani 
žiadne výnimočné kultúrno-historické prostredie. V podstate sa dá 
povedať: „... nič, iba voľná nádherná príroda a v nej žijúci 
ľudia, milujúci svoje miestečko na Zemi a svoju prácu, ktorá 
ich nielen živí, ale prináša radosť a uspokojenie z úspešných 
výsledkov.“  

Exkurziu po stopách LEADER-a usporiadali realizátori projektu 
Tvorme tvár Horného Šariša z podnetu Moniky Budovcovej. Táto 
vzdelávacia aktivita je v poradí druhou zo štyroch plánovaných. 

 
Čiernohorská železnička 

Privítali nás na začiatku v Čiernom Balogu oficiálne na stanici 
Čiernohorskej železničky (ČHŽ). Zuzka Sitarčíková, vedúca 
osobnosť Občianskeho združenia (OZ) Vydra (VIDiecka Rozvojová 
Aktivita) vyšla nás privítať s plnou tácňou „gambáčikov“ – pohárikov 
v koženom puzdre so šnúrkou, ktoré sme nosili ako náhrdelníky po 
celý čas pobytu s Vydrou.  Nepodali nám ich prázdne a ani dlho 
prázdnotou nezívali... Vidieť, že sa v obci slivkám darí! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci exkurzie na stanici Čiernohorskej železničky v Čiernom Balogu 
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Pozvali nás do Múzea ČHŽ, kde sme sa dozvedeli, že v tomto 
roku oslávila 100-ročnicu existencie a pôvodná dĺžka 132 km je 
zredukovaná na súčasných 16 km. Ale za to patrí obrovská vďaka 
nadšencom a dobrovoľníkom, ktorí sa napriek strate poslania 
a účelovosti zaslúžili o zachovanie úzkokoľajnej trate slúžiacej dnes 
ako turistická atrakcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úzkokoľajka sa prediera tesne popri domoch v Čiernom Balogu a zastavuje vo 
Vydrovskej doline. Vyskúšali sme si to. 

 
Vydrovská dolina 

Vydry, ako sa dôverne na verejnosti nazývajú členky OZ Vydra, 
nenechávajú návštevníkov samých na seba. Pripravujú množstvo 
animačných aktivít, ktorými spestrujú pobyt hostí a vytvárajú 
neobyčajné podmienky na tvorbu zážitkov. Patria sem napr. súťaže 
v rýchlosti rezania dreva, hod kľuchtou -  siahovinou na dĺžku 
a ďalšie. Nás, ako hostí, ktorí by mohli čosi podobné skúsiť vo 
svojom prostredí zasvecovali aj do procesu budovania objektov 
a vzťahov, ktoré sú v podobných činnostiach nevyhnutnosťou.  
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Pred pílením posilnenie slivovičkou z gambáčikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťažili všetci, zľava predseda OZ Život je šanca a starosta Raslavíc Anton 
Lamanec s Michalom  Smetánkom, členom riadiacej skupiny projektu Tvorme tvár 

Horného Šariša pod prísnym dohľadom Zuzky Sitarčíkovej.   
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V rozhovore s Róbertom Hlaváčikom – prednostom Obecného 
úradu v Čiernom Balogu sme sa dozvedeli o fungovaní 
neformálneho partnerstva obce s OZ Vydra, neziskovou 
organizáciou ČHŽ a Lesmi SR, š. p. Ich vzájomná pôsobnosť prináša 
spoločne užitočný, ba až synergický efekt. Predovšetkým pochopili, 
že ďalej sa nepohnú, ak nebudú spolupracovať a vychádzať si 
vzájomne v ústrety. Už tento moment vysoko prevyšuje predpoklady 
ďalšieho rozvoja Čierneho Balogu a jej okolia  a predpoklady 
Horného Šariša.  

Prednosta zo seba narýchlo vychrlil: „ Spojené štáty balocké 
vznikli spojením 13 obcí, majú 5180 obyvateľov, rozprestierajú sa 
na ploche 14 700 ha, majú dve farnosti, dve hasičské jednotky, dve 
telovýchovné jednoty, tri materské a tri základné školy a folklórny 
súbor Kyčera  (názov podľa názvu kopca). V štyroch osadách žije 12 
% obyvateľov obce rómskeho pôvodu.“ 

Neformálne združenie pripravuje spoločné produkty cestovného 
ruchu (pozn. autora – produkt CR je súbor vzájomne prepojených 
služieb tvoriacich komplexnú ponuku na krátkodobý, resp. 
dlhodobejší pobyt v danom prostredí).  Produkt môže vzniknúť ak 
existujú k tomu materiálne podmienky. Aj keď sa prednosta tváril 
veľmi skromne, môžu sa smelo pochváliť spomínanou ČHŽ,  
Lesníckym skanzenom s náučným 3,5 km dlhým chodníkom, 
lyžiarskym strediskom, vybudovanou infraštruktúrou, sčasti aj zo 
štrukturálnych fondov EÚ. V tunajších ubytovacích zariadeniach, 
najmä na súkromí, nájde nocľah 350 návštevníkov. Vytvárajú 
sezónne podmienky pre prácu 35 sezónnych zamestnancov 
a destináciu ročne navštívi až 50 tisíc hostí.  

Chvályhodné je, že dokážu nielen tvoriť, ale aj predávať. 
S marketingovými skúsenosťami sa s nami podelila Csilla Dropová, 
externá pedagogička Univerzity M. Bellu z Banskej Bystrice, ktorú 
Vydry pozvali aj na spoločné večerné posedenie v penzióne Zelený 
dom. Zaujala nás názorom, že je dôležité udržiavanie dobrovoľných 
spolupracovníkov s OZ Vydra a spolupráca so živými folklórnymi 
skupinami, či súbormi. Ako Csilla povedala:  „... sú schopné urobiť 
inscenované situácie, napr. zbojnícky prepad.“ A to sa ľuďom páči. 
Okrem nádherného prostredia sú obohatení o jedinečný autentický 
zážitok z dovolenky. Drobným ľudovým remeselníkom môžu pomôcť 
turistické informačné kancelárie, ktoré v Čiernom Balogu majú dve. 
Formou komisionálneho predaja ponúkajú nápadité, ale vonkoncom 
nie gýčovité výrobky nielen domácich majstrov, ale prijímajú 
výrobky z celého Slovenska.   

Ako sa tam môžete dostať? Informácie získate na 
www.vydrovskadolina.sk, kontakt cez tik@vydra.sk. 

http://www.vydrovskadolina.sk
mailto:tik@vydra.sk
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Marekov Dvor 
Neopakovateľné chvíle v rámci typickej formy tzv. agroturizmu 

môžete prežiť na gazdovstve rodiny Marekovcov. Nachádza sa 
v Breznianskom okrese zašité ďaleko od civilizácie v lokalite Vrchy 
(vyše 1000 m.n.m.), v obci Drábsko, časti Sedmák. Privítali nás 
„zvončeky“ Marekovcov, psy Boďo a Boďa, ale vzápätí za nimi sa 
objavili pán a pani Marekovci. Na webstránke www.marekovdvor.sk 
si prečítate, že: „...Marekov Dvor vznikol v roku 1999 ako 
uskutočnená predstava rodiny Marekovcov.“ Zaujímavé, pretože 
Marekovci pochádzajú z dolniakov a z mesta, kde určitý čas aj žili, 
ale prišlo razantné rodinné rozhodnutie a odhodlania odísť mimo 
civilizácie a žiť na samote, spočiatku so 4 malými deťmi a malými 
skúsenosťami, ale neľutujú a o návrate do mesta ani neuvažujú. 
Obhospodarujú 30 ha pôdy, chovajú 7 koní, z nich 5 pracuje 
a jeden je poník, obyčajne majú 6 kráv, staré kozy, ktoré zabávajú 
hostí, králikov, prasce, niekedy aj býkov na mäso pre seba. „Sme 
samozásobovateľský subjekt,“ tvrdila pani Mareková, „nič 
nepestujeme, len kosíme a pasieme.“ Ako gazdovia v minulosti majú 
dni plné práce od jari do jesene, ale zima prináša oddych. 
S úsmevom spomínali, že sneh u nich nepadá vertikálne,   ale 
horizontálne, vše im zasype aj chalupu. Žiaľ, z vlastnej skúsenosti 
konštatujú: „Vidiecky cestovný ruch je na Slovensku postavený 
mimo zákon, sme nikde, lietame po vzduchu.“   

V tomto lete očakávajú prvých externých pomocníkov. Sú to 16 
až 20-roční mladí ľudia, ktorí sa odhodlali Marekovcov nielen 
navštíviť, ale pomôcť im na gazdovstve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazda Marek pri svojej chalupe na besede s účastníkmi exkurzie. 

http://www.marekovdvor.sk
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Marekovská chalúpka, kde sa všetko odohráva – robia tu syry, hostia návštevníkov, 

ktorým ponúkajú podkrovné jednoduché ubytovanie. 
 
 

Huculská farma 
 

Kto by to povedal, že história na vás vdýchne aj zo živého koňa. 
A veru, stalo sa. V horskej obci Sihla v okrese Brezno sme navštívili 
farmu Milana Gondu z Bratislavy, ktorý sa rozhodol prispieť ku 
záchrane vymierajúceho živého potomka divého koňa – hucula. 
Prezradil nám, že znaky divého koňa si hucul uchoval v podobe „... 
uhrieho pasu na chrbte. zebrých pruhov na nohách a oslieho kríža 
pod kohútikom.“ Vraj, ako M. Gonda tvrdí:  „...nie je vhodný na nič, 
lebo je veľmi tvrdohlavý. Ale je tiež spokojný a nenáročný a využíval 
sa najmä vo vojnách na ťahanie ťažkých zbraní. Samozrejme, s 
rozvojom techniky stratil svoj význam ťažného koňa nielen vo vojne, 
ale aj v poľnohospodárstve, a tak z pôvodných 200 tisíc huculov sa 
ich stav vo svete zredukoval na súčasných 6 tisíc.“ Milan chová 34 
koní a prostredníctvom OZ Slovenský hucul sa o nich stará 
s veľkou láskou a obrovskou dávkou  odhodlania.  
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Pasúce sa hucule na farme Milana Gondu v Sihle, v okrese Brezno. 
 

Konečná zastávka  Hrachovo: 
MAS Malohont – príjemca nenávratného finančného 

príspevku z LEADER-a 
 

A tak sme doputovali. Konečne sme našli reálneho príjemcu 
pomoci v prístupe LEADER, miestnu akčnú skupinu (MAS) 
Malohont. Privítali nás mamka Elena a dcéra Mirka Kubaliakove, 
ktoré sú predstaviteľkami OZ Ozveny a, samozrejme, hlavné 
iniciátorky vzniku MAS Malohont. Všeličo sme sa podozvedali, no 
najzaujímavejšie informácie nám poskytli o budovaní partnerstva 
a príprave na prístup LEADER MAS Malohont. Vo forme OZ vznikla 
v roku 2007, zahrnuje 34 obcí, 26 tisíc obyvateľov, 656 km², 
územie, na ktorom žije 40 obyvateľov na 1 km². Začalo to 
neformálnou spoluprácou medzi mikroregiónmi Rimava a Rimavica, 
Teplý vrch a Sinec - Kokavsko. Z troch mikroregiónov vytvorili vo 
forme OZ partnerstvo: celkovo 44 členov, kde    verejný sektor tvorí 
16 obcí, t.j. 36 %  a súkromný sektov vytvára 28 subjektov, t. j. 64 
%   MVO, podnikateľov a občanov. Po štyroch rokov mravenčej 
práce  požiadali vlani v decembri  o NFP v prístupe LEADER 
o podporu svojej integrácie stratégie rozvoja územia a uspeli.   
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Účastníci exkurzie zo Šariša v sídle OZ Ozveny a MAS Malohont.  
 

Pred nami je ešte niekoľko mesiacov,  kedy môžeme sa stať 
podobne úspešnými ako MAS Malohont. Posledná výzva Programu 
rozvoja vidieka pre os 4.sa očakáva so záverom v decembri 2009. 
Zatiaľ z Prešovského kraja úspech dosiahla len MAS Levočské vrchy 
a voľné sú ešte dve miesta. Neklaďme si otázku, ale vyslovme 
odhodlanie: „Budeme medzi úspešnými!“ 
 

ooooo  Emília FILOVÁ 
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Bola nedeľa, 7.6.2009, 10. hod. Po opršanom týždni nikto 

neveril, že v nedeľu môže zasvietiť slnko. A stal sa zázrak. Zasvietilo 
slnko a teplomer ukázal 28 stupňov. Akcia Domova sociálnych 
služieb v Giraltovciach – rodičovské združenie, športové hry, 
opekačka a diskotéka sa nakoniec udiali. 

Zasadačka domova bola zaplnená, čo svedčilo o záujme rodičov. 
Najviac sa diskutovalo o legislatívnych zmenách, o zákone 
o sociálnych službách. Po rodičovskom združení si mali rodičia 
možnosť pozrieť v powerpointovej prezentácii činnosť zariadenia od 
jeho vzniku až po súčasnosť. Azda najzaujímavejšou časťou bol 
kultúrny program, v ktorom vystúpili klienti domova. Po skončení 
programu takisto rodičia  mali možnosť pozrieť každý kútik domova, 
kde ich deti žijú, pracujú, relaxujú.    

V odpoludňajších hodinách sa v záhrade zariadenia uskutočnili 
športové hry. Veľké množstvo športových disciplín svedčilo o tom, že 
klienti radi súťažia, hrajú sa, a rodičia ich mali možnosť spoznať 
inak. Niektorým rodičom sa tak zapáčili jednotlivé súťaže, že aj oni 
si ich vyskúšali. Po športových výkonoch bolo potrebné  dobre sa 
posilniť. Pripravená spoločná opekačka narobila chute nielen 
prítomným, ale aj tým, ktorí prechádzali okolo. Posilnení sme sa 
dali do tancovania. Diskotéka a súťaže počas nej pokračovali do 
večera.  

To, že sa akcia páčila rodičom klientom, svedčia ich slová: 
„Som šťastný, že moje dieťa je u vás, aj keď si ho berieme domov, 

ono chce ísť po pár dňoch k vám, myslím si, že keby sa mu tu 
nepáčilo, odchádzalo by s plačom.“ „Nikdy som nevidel svoju dcéru 
ako dokáže byť šťastná, aká je bojovníčka a chce zvíťaziť.“ 

A pre nás organizátorov, i tých, ktorí s nimi pracujú, sú azda 
najväčšou odmenou odchádzajúci rodičia so slzami v očiach 
a podávajúci ruky so slovami: „skláňam sa pred vami, ako dokážete 
s nimi pracovať“, „obdivujem vás, koľko máte v sebe sily, 
trpezlivosti, chuti pracovať.“ 

My však môžeme nakoniec iba povedať, že milovať ľudí s peknou 
tváričkou nie je ťažké, ale milovať ľudí, ktorým osud vtisol do tváre 
znak odlišnosti, to si vyžaduje ľudí celých so šľachetným srdcom. 

 
ooooo  Zamestnanci DSS Giraltovce 
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Primátor mesta a starostovia obcí na návrh rady školy na vymenovanie  do 
funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia odovzdali zvoleným riaditeľom 
škôl a školských zariadení k 1. júlu 2009  menovacie dekréty na päťročné 
funkčné obdobie týmto úspešným uchádzačom: 

1. ZŠ Giraltovce   Mgr. Peter Kimák–Fejko, novozvolený po  
Mgr. Čižekovi 

2. ZŠ Okrúhle   PaedDr. Slavomír Nemec, znovuzvolený 
3. ZŠ Kuková   Mgr. Mária Lukáčová, novozvolená po  

Mgr. Pastirčákovej 
4. ZŠ Lúčka   Mgr. Jozef Mašlej, znovuzvolený 
5. ZŠ Železník  Mgr. Renáta Zajacová, znovuzvolená 
6. ZŠ Želmanovce Mgr. Andrej Čorba, znovuzvolený 
Výberové konania sa ešte neuskutočnili z dôvodu neukončenia funkčného 

obdobia resp. iných dôvodov v ZŠ Kračúnovce, ZŠ Kalnište a ZŠ Radoma. 
 
Školské zariadenia majú týchto zvolených riaditeľov: 
1. ZUŠ Giraltovce  Mgr. Peter Zajac, znovuzvolený 
2. MŠ Giraltovce   Mgr. Daniela Roguľová, znovuzvolená 
3. MŠ Kalnište   Anna Tomková, znovuzvolená 
4. MŠ Kračúnovce  Mgr. Mária Girmálová, znovuzvolená 
5. MŠ Kuková   Mária Bodnárová, znovuzvolená 
6. MŠ Lúčka    Mária Ondeková, novozvolená po Čajkovej 
7. MŠ Želmanovce  Emília Baranová, znovuzvolená 
Výberové konania sa ešte neuskutočnili z dôvodu neukončenia funkčného 

obdobia resp. iných dôvodov v CVČ Giraltovce, MŠ Radoma, MŠ Vaľkovce 
a MŠ Železník. 

 
Dovoľte mi aj touto formou poblahoželať novozvoleným a znovuzvoleným 

riaditeľom škôl  k úspešnému zvládnutiu výberových konaní a do ďalšej 
náročnej práce vo funkciách pevné zdravie, naplnenie koncepcie rozvoja školy 
predloženého výberovej komisií, vytváranie inovačnej klímy vo svojich 
pedagogických a nepedagogických kolektívoch, profesijný sebarozvoj 
, schopnosť vytvárať strategický plán školy a úspešne ho realizovať pri výchove 
a vzdelávaní im zverených žiakov a detí. 

 
Želám všetkým pedagógom, vychovávateľom, žiakom a nepedagogickým 

zamestnancom príjemné prežitie letných prázdnin v pokojnom  prostredí 
a načerpanie fyzických a  psychických síl do nového školského roka 
2009/2010. 

ooooo  Jozef  Kozák 
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Každoročne v závere školského roka hodnotia učitelia Gymnázia v Giraltovciach 

spolu so žiakmi svoju prácu nielen v oblasti vzdelávacej činnosti, ale aj na poli 
mimovyučovacích aktivít. S potešením možno konštatovať, že aj uplynulý školský 
rok  

2008/2009 priniesol škole skvelé výsledky, ktoré stoja za povšimnutie, pretože 
svedčia o kvalitnej a svedomitej celoročnej práci. 

Ako uviedol riaditeľ gymnázia, pán Juraj Auerswald, v záverečnom vyhodnotení 
výchovno-vzdelávacej činnosti, škola dosahuje v tomto smere veľmi dobré 
výsledky, čo dokazujú nasledujúce údaje. V školskom roku 2008/2009 prospelo 
s vyznamenaním 136 žiakov školy, prospelo veľmi dobre 101 žiakov, prospelo 102 
žiakov, 1 žiak neprospel. Žiaci školy vymeškali spolu za školský rok 25 639 
vyučovacích hodín, z čoho na 1 žiaka pripadá 75, 18 vyučovacích hodín. 

Nemalou mierou sa na úspechoch a zviditeľňovaní kvalitnej práce učiteľov a 
žiakov školy podieľajú činnosti mimovyučovacieho procesu zastúpené bohatou 
krúžkovou činnosťou organizovanou v prevažnej väčšine na pôde školy a vedenou 
učiteľmi jednotlivých predmetov. V krúžkovej činnosti škola spolupracovala s CVČ. 
Už tradične patria v tomto smere medzi najúspešnejšie predmetová komisia 
slovenského jazyka a literatúry, matematiky a telesnej výchovy. Veľmi dobré 
výsledky dosiahli v poslednom období žiaci školy aj v predmetovej olympiáde 
chémie pod vedením Mgr. Evy Bačkayovej. V uplynulom školskom roku priniesol 
škole množstvo pozitívnych podnetov aj nový vyučovací predmet zavedený v 1. 
ročníku štvorročného štúdia – projektové vyučovanie pod vedením Ing. Ingrid 
Meščanovej. Úspešným bol aj šachový krúžok vedený Mgr. Mariánom Tomkom. 
Vďaka týmto skutočnostiam sa môže Gymnázium v Giraltovciach opäť pochváliť 
vynikajúcimi umiestneniami dokonca aj na celoslovenskej úrovni. 

Učiteľky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Marta Lehetová a PhDr. Blanka 
Vaľovská zapojili svojich žiakov v školskom roku 2008/2009 do týchto súťaží: 

Gerbócova literárna Snina - súťaž vo vlastnej tvorbe 
V celoslovenskom kole súťaže získali žiačky kvinty Lívia. Staškovičová 3. 

miesto a Miroslava Molitorisová Čestné uznanie. Pripravovala ich Mgr. Marta 
Lehetová. 

Timravina studnička - súťaž vo vlastnej tvorbe  
V celoslovenskom kole súťaže získal žiak prímy Kevin Kaščák 3. miesto. 

Pripravovala Mgr. Marta Lehetová. 
Detská rozprávková Žilina - súťaž vo vlastnej tvorbe 
Celoslovenského kola súťaže sa zúčastnili so svojimi prácami žiaci tercie: Adela 

Rokytová, Branislav Jakab, Veronika Lukáčová, Nikola Juríková, Kristína 
Verčimaková. Pripravovala Mgr. Marta Lehetová. 

Vianočný projekt rádia Slovensko – súťaž vo vlastnej tvorbe  
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Celoslovenského kola  sa zúčastnili Nikola Juríková a Kristína Verčimaková z 
tercie, ktoré pripravovala Mgr. Marta Lehetová a  Jana Andrijková zo sekundy, ktorú 
pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská. 

Šaliansky Maťko – súťaž v recitácii povestí 
V 2. kategórii získala v okresnom kole 1. miesto žiačka prímy Kristína 

Kaňuchová, ktorá postúpila do krajského kola. Pripravovala Mgr. Marta Lehetová . 
V 3. kategórii sa žiačka sekundy Silvia Štrusová umiestnila v okresnom kole na 

1. mieste a v  krajskom kole na 3. mieste. Pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská. 
Hviezdoslavov Kubín  - súťaž v recitácii  
V 2. kategórii, v poézii, získala v okresnom kole 1. miesto žiačka prímy Kristína 

Kaňuchová, ktorá sa v krajskom kole umiestnila na 2. mieste. Pripravovala Mgr. 
Marta Lehetová. 

V 2. kategórii, v próze, získala žiačka tercie Viktória Strončeková v okresnom 
kole Čestné uznanie. Pripravovala Mgr. Marta Lehetová. 

V 3. kategórii, v poézii, získala v okresnom kole 1.  miesto žiačka kvinty Kristína 
Ondovová, ktorá získala v  krajskom kolo ocenenie za výborný prednes. 
Pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská. 

V 3. kategórii, v próze, v okresnom kole získala Lívia Staškovičová z kvinty 1. 
miesto a  v  krajskom kole získala ocenenie za výborný prednes. Pripravovala 
PhDr. Blanka Vaľovská. 

V 4. kategórii, v poézii, sa žiačka septimy Ivana Rubisová v  OK umiestnila na 1. 
mieste a žiačka  2. A Lucia Bačkayová získala v próze 1. miesto. Pripravovala 
PhDr. Blanka Vaľovská. 

Pavlovičov literárny Svidník – súťaž vo vlastnej tvorbe 
V regionálnom kole v poézii, v kategórii mladší školský vek, získala  1.miesto 

Kamila Sotáková zo sekundy a 3. miesto Jana Andrijková zo sekundy.  Pripravovala 
PhDr. Blanka Vaľovská.  

V kategórii starší školský vek získala v regionálnom kole 1. miesto Lucia Fečová 
z kvarty, pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská a  3. miesto Tamara Tchuríková z 
tercie, pripravovala Mgr. Marta Lehetová.  

V kategórii stredné školy obsadil 2. miesto Šimon Obušek z  3. A a 3. miesto 
Iveta Vavreková  zo 4.  A, pripravovala Mgr. Viktória Baranová.  

V próze, v kategórii mladší školský vek, získala 1. miesto Katarína Chalupková z 
prímy, v kategórii starší školský vek získal 1. miesto Jaroslav Križánek z tercie. 
Pripravovala Mgr. Marta Lehetová. 

Janko Hraško ešte žije  – súťaž vo vlastnej tvorbe 
V celoslovenskom kole získal 2. miesto Maroš Hliboký z prímy, pripravovala 

Mgr. Marta Lehetová, 2. miesto a vyšší titul hraškológie  Mária Digoňová z kvarty, 
pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská. 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
V celoslovenskom kole získala v 3. kategórii hlavnú cenu žiačka septimy 

Marianna Križánková,  pripravovala PhDr. Blanka Vaľovská. 
Osobitná cena poroty bola udelená kolektívnej literárno – výtvarnej práci žiakov 

tercie a prímy, ktorých pripravovala Mgr. Marta Lehetová. Grafickú úpravu so žiakmi 
spracovala Mgr. Alica Pivovarníková. 

Matematické súťaže 
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V matematických súťažiach reprezentovali školu v školskom roku 2008/2009 
žiaci osemročného štúdia, ktorých pripravovala Mgr. Viera Čížeková. V okresných 
a krajských kolách Matematickej olympiády a Pytagoriády dosiahli takéto 
umiestnenia: 

Matematická olympiáda – okresné a krajské kolo 
Kategória MOZ 7 – Dávid Hreško a Matúš Križánek z prímy získali ocenenie 

„úspešný riešiteľ“. 
Kategória MOZ 6 – Kristína Matiková zo sekundy získala 1. miesto a Samuel 

Hliboký zo sekundy získal 2. miesto. 
Kategória MOZ 7 – Jaroslav Križánek z tercie obsadil 2. miesto. 
Kategória MOZ 9 – Mária Digoňová z kvarty získala v okresnom kole 2. miesto 

a v krajskom kole 6. miesto. 
Pytagoriáda – okresné kolo 
Kategória P 5 – Matúš Križánek z prímy obsadil 2. miesto a Dávid Hreško 

z prímy získal ocenenie „úspešný riešiteľ“. 
Kategória P 6 – Katarína Pankuchová zo sekundy sa umiestnila na 1. mieste, 

Kristína Matiková zo sekundy na 2. mieste a Samuel Hliboký zo sekundy získal 
ocenenie „úspešný riešiteľ“. 

Kategória P 7 – Lukáš Varga z tercie obsadil 2. miesto. 
K najúspešnejším súťažiam, do ktorých sa zapájajú žiaci Gymnázia 

v Giraltovciach, patria súťaže v rôznych športových disciplínach. Aj v tomto 
školskom roku boli žiaci  pripravovaní PaedDr. Štefanom Bačkayom, Mgr. 
Róbertom Mihalenkom a Mgr. Vierou Čížekovou. Ich úspechy v okresných 
a krajských súťažiach dokumentujú nasledujúce výsledky: 

Okresné kolo v cezpoľnom behu 
Družstvo dorastencov v zložení S. Pankuch, J. Čabala a P. Cauner obsadilo 2. 

miesto. Družstvo dorasteniek v zložení V. Andrijková, I. Rubisová, P. Polčová sa 
umiestnilo na 3. mieste. V kategórii staršie žiačky získalo družstvo D. Pališinová, P. 
Kristiňáková, a J. Šimová 3. miesto. V kategórii jednotlivcov získal S. Pankuch 2. 
miesto. Pripravovali: PaedDr. Š. Bačkay, Mgr. R. Mihalenko, Mgr. V. Čížeková. 

Okresné kolo v silovom päťboji 
Družstvo chlapcov - J. Štefánik, K. Harajda, D. Pankuch obsadilo 3. miesto. 

Pripravovali: PaedDr. Š. Bačkay, Mgr. R. Mihalenko. 
Halový futbal žiakov stredných škôl 
Družstvo chlapcov v zložení M. Lukáč, J. Verčimák, J. Čabala, B. Geffert, P. 

Cauner, J. Kočiš, M. Marko, S. Pankuch, L. Mitaľ, M. Stekla sa umiestnilo na 3. 
mieste. Pripravoval PaedDr. Š. Bačkay. 

Okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ 
Družstvo chlapcov v zložení J. Čabala, E. Billý, P. Varga, J. Remeta, M. 

Mariňák, M. Marko, S. Pankuch, J. Štefánik, R. Čorej obsadilo 2. miesto. 
Pripravoval PaedDr. Š. Bačkay. 

Okresné kolo v basketbale dievčat SŠ 
Gymnázium Giraltovce reprezentovalo družstvo dievčat v zostave: A. 

Hajduková, M. Hviščová, P. Polčová, D. Tomková, I. Harčaríková, V. Andrijková, I. 
Rubisová, V. Vasičková, A. Tolinová, ktoré získalo 3. miesto. Pripravovali: Mgr. R. 
Mihalenko, Mgr. V. Čížeková. 

Volejbalový turnaj O pohár riaditeľa CVČ – chlapci SŠ 
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Družstvo chlapcov, ktoré pripravoval PaedDr. Š. Bačkay, obsadilo 3. miesto. 
Okresné kolo vo volejbale dievčat – ZŠ 
Žiačky gymnázia K. Ondovová, P. Kristiňáková, S. Juríková, M. Olejárová, G. 

Šestáková, K. Prusáková, E. Čabalová, K. Pavlíková, V. Paľová obsadili 3. miesto. 
Pripravoval Mgr. R. Mihalenko. 

Okresné kolo vo futbale – SŠ 
Družstvo chlapcov v zložení M. Lukáč, J. Holeva, M. Stekla, L. Mitaľ, P. 

Pankuch, J. Sopko, J. Verčimák, P. Cauner, P. Kočiš, J. Vaľovský, B. Geffert, S. 
Pankuch, J. Remeta, M. Marko, S. Motýľ, M. Biroš získalo 1. miesto. Pripravoval 
PaedDr. Š. Bačkay. 

Krajské kolo vo futbale – SŠ 
Družstvo chlapcov, ktoré pripravoval PaedDr. Š. Bačkay, obsadilo 2. miesto. 
Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok ZŠ 
Družstvo chlapcov v zložení L. Mitaľ, P. Pankuch, J. Verčimák, S. Motýľ, M. 

Lukáč, E. Tomko, P. Sabol, M. Michalko získalo 1. miesto. Družstvo dievčat 
v zložení A. Hajduková, K. Ondovová, J. Vaňková, M. Digoňová, J. Šímová, D. 
Pališinová, P. Kristiňáková obsadilo 2. miesto. V kategórii jednotlivcov dosiahli žiaci 
Gymnázia v Giraltovciach nasledujúce umiestnenia v jednotlivých disciplínach: 

 Hajduková  A.: hod kriketovou loptičkou – 3. miesto, K. Ondovová: vrh guľou – 
3. miesto, P. Kristiňáková: skok do diaľky – 2. miesto, beh na 300  metrov – 2. 
miesto, J. Šimová: skok do diaľky – 3. miesto, J. Verčimák: skok do diaľky – 2. 
miesto, hod kriketovou loptičkou – 2. miesto, S. Motýľ: vrh guľou – 1. miesto, M. 
Lukáč: skok do výšky – 3. miesto, L. Mitaľ: beh na 1000  metrov – 3. miesto, E. 
Tomko: hod kriketovou loptičkou – 1. miesto, E. Michalko: beh na 1000  metrov – 2. 
miesto.  

V štafete 4 X 60  metrov obsadili chlapci 2. miesto. 
Krajské kolo v ľahkej atletike 
J. Verčimák získal v hode kriketovou loptičkou 1. miesto. 
Žiakov pripravovali: PaedDr. Š. Bačkay a Mgr. R. Mihalenko. 
V posledných rokoch dosahujú žiaci Gymnázia v Giraltovciach výborné 

výsledky aj v chémii vďaka odbornému vedeniu Mgr. Evy Bačkayovej. V tomto 
školskom roku opäť aktívne pracoval krúžok chemickej olympiády. Do krajského 
kola vo Svite postúpila Marianna Križánková zo septimy v rámci kategórie A, ktorá 
sa umiestnila na 10. mieste. 

Gymnázium v Giraltovciach je už niekoľko rokov úspešným organizátorom 
okresného kola šachového turnaja žiačok a žiakov stredných škôl. Šachový krúžok 
v škole pracuje pod vedením Mgr. Mariána Tomku. V tomto školskom roku žiačka 1. 
A Barbora Dikyová získala v okresnom kole tohto turnaja 1. miesto a v regionálnom 
kole sa umiestnila na 5. mieste. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacej, ale aj mimovyučovacej činnosti žiakov 
Gymnázia v Giraltovciach je práca v projektoch, na organizácii ktorej sa výraznou 
mierou podieľa Ing. Ingrid Meščanová. V tomto školskom roku je to aj vďaka 
predmetu projektové vyučovanie, ktorý bol ako súčasť nového Školského 
vzdelávacieho programu zavedený v 1. ročníku štvorročného štúdia. O realizácii 
projektov píše Ing. I. Meščanová v príspevku „Malá škola – veľké úspechy“ v tomto 
čísle Spravodajcu.  

ooooo   Mgr. Alica Pivovarníková 
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Aj v tomto roku na Slovensku sa uskutočnila verejná zbierka pod 

názvom „Týždeň modrého gombíka“, ktorú organizuje Unicef Slovensko. 
V našom meste bol hlavným organizátorom p. Peter Kimák – Fejko. 

Hoci táto zbierka má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, mladí 
študenti Gymnázia v Giraltovciach a Súkromnej odbornej školy 
v Giraltovciach sa jej zúčastnili po prvýkrát. 

Piatok 22. mája sa štyri študentky gymnázia- Nikola Pšenáková, 
Dominika Ondovová, Denisa Foltinová a Lucia Bačkayová- vybrali do 
mesta a vyzývali ľudí, aby prispeli na dobrú vec. Pred tým ako sme sa 
rozbehli po všetkých uliciach a budovách v Giraltovciach, sme s bielou 
krabicou a hŕbou modrých gombíkov navštívili všetky triedy na 
gymnáziu, vrátane zborovne, riaditeľne a kuchyne. Všetci ochotne 
prispievali a ukázali, že majú dobré srdce a celospoločenské problémy 
im nie sú ľahostajné. Taktiež nás mnohokrát prekvapilo, keď nás ľudia 
zastavili aj bez toho, aby sme ich vyzvali a vyťahovali peňaženky J. 
Zahanbiť sa nedala ani minorita Giraltoviec, ktorá si taktiež pripla 
niekoľko modrých gombíkov. 

Po namáhavom dni sme zrátali všetky dobrovoľné príspevky. 
Poradilo sa nám vyzbierať 414 eur. Táto suma tento rok poputuje na 
prepravu protitetanových vakcín a na očkovanie proti tetanu 
novorodencov a ich matiek v Laose. 

Lucia Bačkayová , Gymnázium, (2.A) 
 
 
 

Študenti prvého ročníka Gymnázia v Giraltovciach sú zapojení v 
projekte „Poznaj svoje peniaze“,  ktorého generálnym partnerom je 
Nadácia SALVE. Jeho prostredníctvom rozvíjajú zručnosti spojené s 
rozhodovaním, nezávislosťou, zodpovednosťou, etickým a kritickým 
myslením. Na tento projekt  dohliada ich triedna učiteľka Ing. Ingrid 
Meščanová, ktorá ich do projektu  zapojila. V rámci neho si študenti 
pripravili vlastný miniprojekt, vďaka čomu získali minigrant, udeľovaný 
na exkurzie do finančných inštitúcií, respektíve múzeí s peňažnou 
tematikou. Tieto financie je možné využiť aj na iné aktivity, v ktorých  si 
študenti majú možnosť overiť vedomosti získané v projekte. Projekt bol 
úspešne schválený Nadáciou pre deti  Slovenska. V júni tohto roku sa 
zúčastnili exkurzie do Kremnice, kde navštívili  Múzeum mincí 
a medailí, expozíciu starej mincovne a navštívili aj Banské múzeum - 
štôlňu Andrej. Počas tejto exkurzie získali nové informácie o platidlách 
používaných na  Slovensku v minulosti, ale aj v súčasnosti, reálne 
využili vedomosti získané v projekte  „Poznaj svoje peniaze“ a  exkurzia 
ich motivovala k ďalšej práci na projekte.   

Filip Schrenk, Gymnázium Giraltovce, (1.A) 
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V bratislavskom Divadle Aréna si dňa 18. júna 2009 prevzali 

najvyššie ocenenia z rúk zástupcov Slovenských elektrární, a.s., 
člena skupiny Enel - organizátorov 3. ročníka medzinárodného 
projektu Play Young Energy, najúspešnejšie slovenské školy, ktoré 
boli zapojené v projekte. 

V tomto ročníku sme v projekte Play Young Energy, podobne ako 
v minulom školskom roku, mali opäť vynikajúce zastúpenie. 
Kategóriu základné školy a 1. stupeň osemročných gymnázií 
reprezentovala trieda príma, ktorá pod vedením Ing. Ingrid 
Meščanovej postúpila z 1. miesta v regionálnom kole 
do celonárodného kola, v ktorom sa umiestnila na 4. mieste. 
V kategórii stredné školy reprezentovala Gymnázium v Giraltovciach 
a mesto Giraltovce trieda septima pod vedením Mgr. Evy 
Bačkayovej. Po úspešnom absolvovaní regionálneho kola postúpila 
táto trieda so svojím projektom „Septima žije ekologicky, pridaj sa 
k nám!“ do celonárodného kola, v ktorom sa umiestnila na víťaznom  

1. mieste. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo celkovo 168 prác, 
ktoré spracovávali tému „Vytvorte eko - nápad pre vaše mesto.“ 

Ako povedala pani Eva Bačkayová pri preberaní ocenenia 
v Divadle Aréna: „Víťaznú triedu – triedu septimu, tvorí tím 
šikovných a veľmi tvorivých mladých ľudí, ktorí si toto ocenenie 
zaslúžili nielen za prácu na tohtoročnom projekte, ale aj preto, že sa 
doňho zapojili už po druhýkrát, pričom v minulom roku im 
umiestnenie na prvých troch miestach uniklo len o vlások.“ 

Gymnazisti v Giraltovciach vďaka svojmu tohtoročnému 
víťazstvu pocestujú v jesenných, až zimných mesiacoch 2009 do 
Talianska, aby v Ríme na medzinárodnej úrovni prezentovali svoju 
prácu. Sme presvedčení, že budú dôstojnými reprezentantmi svojho 
gymnázia, mesta Giraltovce, ale aj svojej krajiny. 

Projekt, ktorý výraznou mierou podporil primátor mesta, pán Ján 
Rubis, bol realizovaný v spolupráci s mestom Giraltovce a CVČ 
Giraltovce. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi primátorovi 
Jánovi Rubisovi a riaditeľovi CVČ pánovi Jánovi Vokovi za 
ústretovosť počas realizácie celého projektu. 

 
(kpš) 
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Opäť po roku sme dostali príležitosť spojiť svoje sily, 
svoju kreativitu a prijali sme sa možnosť zapojiť sa do 
súťaže. Téma ekológie je v súčasnosti veľmi živá. Často 
sa však stretávame len s návrhmi, či prázdnymi slovami. 
My sme skúsili svoje nápady zrealizovať a začali sme 
pracovať aj mimo budovy školy. Vyrazili sme do ulíc 
a rôznymi aktivitami sme sa pokúsili ovplyvniť a naladiť 
celé okolie na ekologickú nôtu. 

Stĺpy už z ďaleka kričali našimi výzvami a plagátmi, 
ktoré mali za úlohu naznačiť aspoň niečo o tomto 
ekologickom projekte. Problematika svetového 
charakteru sa dostala aj do ulíc nášho mesta. Letáky, 
prenosný bilbord, ankety, oslovovali ľudí priamo na 
mieste. 

A to bol len začiatok... 
Zorganizovali sme aj upratovaciu čatu, ktorá hneď po 

vyučovaní vyrazila čistiť prírodu. Našli sme znečistené 
okolie toku miestneho potoka a dali sme sa do práce. O 
pár  hodín  bolo všetko čisté, a my sme len s úžasom 
pozerali koľko odpadu sa nazbieralo. 

Ďalším  nápadom boli makety, ktoré sme nalepili na 
odpadkové koše v meste. Zatiaľ takéto originálne koše 
s nápisom UVAŽUJEŠ majú len Giraltovce.  

Všetkému predchádzali rokovania s primátorom 
mesta, ktorému vďačíme za povolenie na uskutočnenie 
našich zásahov v meste a za to, že nám sponzoroval 
letáky, ktorých vytlačenie by sme finančne neuniesli. 

Pokračovali sme ďalej... 
Do školy sme začali jazdiť na bicykloch a tým sme 

znížili emisie, ktoré sa pri každodennej jazde autom 
alebo autobusom dostávajú do ovzdušia a výrazne ho 
znečisťujú. 

Keď sa naši chlapci hrali so škrečkom, ktorý 
pobehoval v točiacom sa koliesku, dostali  úžasný 
nápad, ako prispieť  k tomu, aby sa aj  naša  škola  stala  
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ekologickou súčasťou mesta. Energiu ktorú vytvoril 
škrečok svojim hravým pobehovaním v koliesku šikovne 
využili a premenili  na elektrickú energiu. Výsledkom 
nápadu bolo rozsvietenie modelu školy. My sme 
nezaváhali ani na sekundu a vyskúšali sme si výrobu 
energie na vlastnej koži. Doviezli sme si bicykle  
a začali sme. Energia vytvorená prácou svalov sa menila 
na energiu, ktorá rozsvietila našu školu.   

Druhým ekonápadom  bolo namontovanie solárnych 
panelov na strechu školy. Tým by sme mohli slnečnú 
energiu dostatočne využiť a pokryť ňou energetické 
hodnoty potrebné na správne fungovanie školy. Tento 
princíp by však mohli využiť všetky väčšie budovy 
nachádzajúce sa v meste. 

Realizácia projektu nás napĺňala každým momentom 
viac a viac. Perfektne sme sa zabavili, aj keď príprava 
a samotná realizácia nápadov boli naozaj veľmi náročné. 
Máme však dobrý pocit, že sme mohli spraviť niečo pre 
naše mesto a naše okolie, ktoré si to zaslúži.  

Veríme, že tento projekt je len veľkým štartom k 
budovaniu lepšieho, čistejšieho života v našom meste 
a že naše nápady poslúžia ako návod k tomu, ako 
prispieť k tvorbe zdravého životného prostredia. 

Všetko to, čo sa udialo počas našej „ekologizácie“ 
mesta, sme natáčali kamerou a zvečňovali fotoaparátom. 
Pevnú koordinačnú ruku nad nami držala pani 
profesorka Eva Bačkayová, pod vedením ktorej sa náš 
projekt realizoval.  

Prvé miesto v celonárodnom kole je  obrovskou 
motiváciou a veľkým zadosťučinením pre každého z nás.  

 
Ivana Rubisová, septima 

Gymnázium Giraltovce 
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Tohto roku sa v našej škole roztrhlo vrece s literárnymi súťažami 
a s množstvom vynikajúcich umiestnení. Svedčí to o dobrej práci 
učiteľov slovenského jazyka a nimi vedených literárnych krúžkov. 
V nich sa žiaci venujú autorskej literárnej súťaži a prednesu poézie 
a prózy. Slovenčinárky v rámci predmetovej komisie si navzájom 
vymieňajú skúsenosti a hodnotia dosiahnuté výsledky v každej 
súťaži, do ktorých sú zapojení ich žiaci. Pomoc starších 
a skúsenejších pedagógov začínajúcim učiteľom vidieť aj v prípade 
nedávno nastúpenej kolegyne, ktorá už tiež zaznamenala prvé 
úspechy v literárnej tvorbe so svojimi žiakmi. Celkove sa giraltovskí 
gymnázisti zapojili počas školského roka do siedmich autorských 
súťaží a do dvoch súťaží v prednese poézie a prózy. 

V súťaži Pavlovičov literárny Svidník ôsmi žiaci získali popredné 
ocenenia. V kategórii mladší školský vek v poézii 1.m. získala K. 
Sotáková a 3.m. J. Andrijková, obidve zo sekundy ( PhDr. Vaľovská 
) a 1.m. v próze K. Chalúpková z primy (Mgr. Lehetová). V kategórii 
stredný školský vek v poézii 1.m. obsadila L. Fečová z kvarty 
(Vaľovská), 2.m. T. Tchuríková a 1.m. v próze J. Križánek, obidvaja 
z tercie (Lehetová). V kategórii starší školský vek 2.m. v poézii 
dosiahol Š. Obušek z 3.a a 3.m. I. Vavreková zo 4.a (Mgr. 
Baranová). 

Ďalšou celoslovenskou súťažou bola súťaž Ako vševed Janko 
Hraško pomáha postihnutým deťom a dospelým svojimi výmyslami 
a vynálezmi. Všetci tí, ktorí sa do tejto súťaže zapojili, boli odmenení 
titulom bakalár hraškológie, víťazi titulom magister. Titul magister 
z našej školy získal M. Hliboký z primy za 2.m. (Lehetová) a vyšší 
hraškologický titul – kandidát hraškologických vied – CHrSc, za 
viacnásobný prínos do hraškológie – získala aj M. Digoňová 
z kvarty, tento rok za 2.m., ale celkove už po tretíkrát za sebou si zo 
súťaže odniesla cenu.  

V celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 
rád Slovensko s medzinárodnou účasťou 6 krajín, do ktorej sa 
zapojilo 128 základných  a 11 stredných škôl, zaznamenala časť 
tercie a traja primani z našej školy Osobitnú cenu poroty za 
kolektívnu prácu (Lehetová, Pivovarníková) a Hlavnú cenu za 
stredné školy si odniesla M. Križánková zo septimy (Vaľovská). 

 V súťaži Hviezdoslavov Kubín v krajskom kole v 2. kat. v poézii 
sa druhým miestom popýšila K. Kaňuchová z primy (Lehetová) 
a Čestné uznania si odniesli K. Ondovová v poézii a L. Staškovičová 
v próze, obidve z kvinty (Vaľovská). 

Verím, že v doterajších dobrých výsledkoch budú žiaci Gymnázia 
v Giraltovciach pokračovať aj naďalej. 

ooooo  Mgr. M. Lehetová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
48 

 
     
 
 
Aj napriek mnohým mojim aktivitám nastávajú v mojom 

živote, a myslím si, že tak je to v živote každého človeka, aj 
chvíle bezradnosti, keď sa sám seba pýta, ako ďalej. A ak 
odpoveď neprichádza, potrebuje sa vyrozprávať. Možno 
najlepšej priateľke, možno mame, sestre a možno len prírode. 
Práve moje pocity v prírode sa mi raz podarilo zvečniť na 
papieri. Vznikla trochu zmätená lyrická próza, v ktorej som 
hľadala samu seba. Neúspešne! Odpovede na moje otázky prišli 
až vo chvíli, keď som ich najmenej čakala. Na literárnom 
krúžku po rozhovore s mojou učiteľkou a členmi krúžku som si 
nepriamo uvedomila, kto mi dáva pocit istoty. Je to moja rodina 
a hlavne babka - žena, s ktorou som prežila celé detstvo a ktorá 
ma nikdy nezradila. Zrazu som si spomenula na všetko pekné, 
čo som vďaka nej zažila. A zase prišiel papier. Ten istý, v 
ktorom som sa predtým pýtala. Teraz som dopisovala odpovede. 
V každom prípade som rada, že som povedala o svojich 
pocitoch, o tom, prečo mám rada všetko okolo seba, prečo rada 
žijem, prečo mám rada Slovensko a vďaka nemu aj slovenčinu a 
teším sa, že moje slová nevyšli nazmar. 

 
Marianna Križánková, septima 

Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
Gymnázium v Giraltovciach je aktívnou školou aj pri 

realizovaní rôznych projektov, pretože pedagógovia našej školy sú 
otvorení novátorským myšlienkam a vedia podporiť tvorivú prácu 
svojich študentov. Výsledkom sú nielen nové životné poznatky 
a zručnosti, ale aj finančné prostriedky pre podporu moderného 
vzdelávania v našej škole. 

Školský rok sa v našej škole začal realizáciou úspešného 
projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky -  
Elektronizácia a revitalizácia školských jedální s názvom 
„Zdravo, hravo a moderne“. V našej školskej jedálni  sa objavili 
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nové viacfarebné stoličky a stoly. Na  nových nástenných tabuliach 
žiaci našej školy informujú o zdravej výžive. Primáni vyzdobili okná 
jedálne a vytvorili aj zaujímavú rozprávku: „Ako išla paradajka na 
vandrovku“. V jedálni je už pripravená čítačka čipových  kariet, 
ktorá sa začne využívať po vyriešení technických problémov 
s firmou E - test a ASC od budúceho školského roka. 

Príprava a realizácia nového školského programu (ďalej len 
ŠKVP) v našej škole je podporená aj realizáciou projektu 
z Európskeho sociálneho fondu - „V našej škole moderne a 
hravo“, ktorý bude v škole prebiehať do roku 2010. Študenti našej 
školy preto budú mať možnosť využívať na inovatívnych 
vyučovacích hodinách najnovšie moderné vyučovacie pomôcky ako 
aj interaktívne tabule a potrebnú výpočtovú techniku.  

V septembri 2008/2009 sme v rámci nového ŠKVP zaviedli 
v triede 1.A  nový predmet – tvorba projektov. Myšlienkou tohto 
predmetu bolo využiť medzipredmetové vzťahy a poznatky 
z jednotlivých predmetov pri aktívnej sebarealizácií študentov 
v projektoch. To, že naši prváci boli veľmi úspešní, potvrdzujú 
realizované školské, celoslovenské a medzinárodné projekty.  

Študenti prvého ročníka sa počas tohto školského roka zapojili 
do projektu „Poznaj svoje peniaze“, ktorý vznikol z iniciatívy 
Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement 
Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. 
s.  Vďaka tomuto projektu sa študenti venovali finančnému 
vzdelávaniu, zvlášť v oblasti manažmentu osobných financií. V 
tomto projekte rozvíjali zručnosti, ktoré sú spojené s rozhodovaním, 
nezávislosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. V rámci projektu 
si žiaci 1.A triedy  

Gymnázia v Giraltovciach vypracovali miniprojekt a získali tak 
grant 400 € na exkurziu do Kremnice s názvom „Hľadanie pokladu 
v Kremnici“. Študenti navštívili Múzeum mincí a medailí, expozíciu 
starej mincovne a Banské múzeum - štôlňu Andrej, kde hľadali 
poklad (predmet, objekt, osobu) na základe určených indícií .Cieľom 
tejto exkurzie bolo získať zábavnou formou nové informácie o 
platidlách, používaných na Slovensku v minulosti, ale aj v 
súčasnosti. 

Ďalším úspešným projektom bol projekt Konta Orange – „Učme 
sa inak“, ktorý bol podaný pod názvom „Už to máme - náš svet 
jazykov“. Študenti získali finančnú podporu 1560 € na nacvičenie 3 
rozprávok v 3 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom a ruskom) a 
na maľovanie farebných motívov s tematikou cudzích jazykov na 
stenách učební cudzích jazykov, čo bolo spojené so „spacákovaním“ 
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v škole. Súčasne prváci nadviazali kontakt so španielskym 
partnerom zo Santa Margarida de Montabui v Katalánsku pre 
realizáciu ďalšieho spoločného medzinárodného  projektu - 
COMENIUS. Na schválenie tohto projektu ešte čakáme, ale už bola 
realizovaná prípravná návšteva v Španielsku. Tento projekt má na 
portáli E- twinning názov „Bohatstvo našich veľhôr“ a získal aj 
certifikát kvality. Sú v ňom zapojené aj ďalšie krajiny z EÚ - 
Španielsko, Francúzsko, Nórsko, Slovinsko, Taliansko, Rakúsko 
a Turecko. 

Celoročným školským projektom je projekt -„Nie je voda ako 
voda“, ktorý žiaci prvého ročníka spracovávali v skupinách a budú 
ho prezentovať pred odbornou komisiou. Skupina žiakov s najlepšie 
spracovaným projektom dostane aj vecné ocenenie. 

Všetky tieto aktivity boli realizované pod odborným vedením 
našich pedagógov, ktorí podporujú samostatnosť a tvorivosť 
svojich študentov a venujú im aj svoj voľný čas.  

O tom, že na Gymnáziu v Giraltovciach sa stále aktívne pracuje, 
svedčí aj úspech tried príma a septima v súťaži  PLAY ENERGY - 
„Hľadá sa eko - nápad pre tvoje mesto“, do ktorej zaslali svoje 
návrhy s eko - efektívnymi riešeniami na ochranu našej planéty. Ich 
fantázii sme medze nekládli a výsledkom boli elaboráty, ktoré 
presvedčili medzinárodnú porotu do takej miery, že trieda septima 
získala 1. miesto a trieda príma 4. miesto.  Trieda septima sa 
zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v divadle Aréna 
v Bratislave a teší sa na výlet do Talianska, ktorý v tejto súťaži 
vyhrala. 

Pre uplatňovanie inovatívnych metód  vo vyučovaní sa snažíme 
získavať ďalšie materiálno - technické vybavenie, preto sme aj počas 
tohto školského roka podali niekoľko projektov, na výsledky ktorých 
ešte čakáme. Ide o tieto projekty Ministerstva školstva SR: 
ZDRAVIE, Otvorená škola - šport, Otvorená škola 2009 - IKT, 
Elektronizácia a revitalizácia školských jedálni, Elektronizácia 
a revitalizácia školských knižníc. 

Okrem toho sme požiadali o grant z Projektu Nadačného fondu 
Slovak Telekom, ktorý je zameraný na podporu inovácií vo 
vzdelávaní a z Projektu Programu Nadácie Pontis a spoločnosti 
DELL - Počítače pre dobrú vec. Vďaka tomuto projektu sme 
získali 7 PC.  

 
ooooo   Ing. Ingrid Meščanová 
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Kto pozná priestory Špeciálnej , teraz Spojenej ZŠ v našom 

meste, iste mi dá za pravdu, že pripomínajú skôr útulný domov ako 
strohú prísnu školu. Triedy v pastelových farbách krášlia výtvory 
žiakov i ich výtvarne nadaných učiteľov, chodby sú plné výrobkov, 
pri ktorých si nevdojak musíte pomyslieť: kam len tí autori na tie 
nápady chodia? Obdivujete, čo všetko, aká nádhera sa dá vyrobiť 
z papiera, lepenky, textílií rôzneho druhu, farieb. Nuž, recept je 
jednoduchý – fantázia, dobrý nápad, ale predovšetkým šikovnosť 
a chuť venovať dobrému dielu svoj čas, to najvzácnejšie, čo v živote 
máme. 

Očarí aj zovňajšok budovy, ktorý sa mení priam pred očami. 
V poslednom čase k pestrej fasáde pribudli nové plastové okná, 
a aby bol pocit domova ešte silnejší, aj vkusné drevené prístrešky 
doplnené zeleňou a muškátmi. Čistučké nádvorie, vykosené 
trávniky, na plote známe výtvarné práce detí maľované na plechu. 
Zelené tuje  i iné vzácne dreviny strážia túto oázu, ktorú si tu 
postupne vytvorili ľudia, ktorým sú zverené deti s rôznym 
zdravotným postihnutím. 

Je ich dnes 82, začínalo sa však s niekoľkými psychológom 
vyšetrenými žiakmi pred 20 rokmi v úplne inom prostredí. Prvú 
špeciálnu triedu by sme boli v tom čase našli v kultúrnom dome. 
S deťmi vtedy začínala pracovať pani učiteľka Čorejová. Po roku 
pribudli ďalší kolegovia. Zmenilo sa prostredie, vtedajšia Osobitná 
škola sa presunula do priestorov Janovičovho domu. Na tieto ťažké 
začiatky si zaspomínal vo svojom príhovore vtedajší špeciálny 
pedagóg pán Vladimír Osif, ktorý pôsobil v prvých elokovaných 
triedach bardejovskej Osobitnej školy. Bolo potrebných celých 7 
rokov, kým v r. 1995 Osobitná škola dostala svojho prvého riaditeľa 
a začala pôsobiť vo vlastných priestoroch terajšej ŠZŠ. Bol ním Paed 
Dr. Ernest Študij. Spomienky na toto obdobie už patrili pani Emílii 
Virostkovej, ktorá  v tomto čase začala pôsobiť ako zástupkyňa 
riaditeľa v novozriadenej škole už s vlastnou pôsobnosťou. Pribudlo 
aj žiakov, bolo ich už niekoľko desiatok, menili sa učitelia, 
pracovalo sa na zveľaďovaní vlastných priestorov. 

K skutočnému rozkvetu školy však dochádza až po príchode 
nového riaditeľa Mgr. Petra Kimák – Fejka, ktorý tu síce pôsobil od 
r. 2001 s menšími prestávkami, do funkcie riaditeľa však bol 
menovaný až v r. 2004. Mladý ambiciózny človek, plný energie 
a dobrých nápadov naštartoval túto školu k novým aktivitám. Pre 
starších žiakov končiacich 9. ročník bola vytvorená možnosť 
ďalšieho vzdelávania na domácej pôde po zriadení Praktickej školy, 
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predchádzali jej pokusy o zriadenie elokovaných tried v rámci 
Strednej lesníckej školy v Prešove. 

Vrcholom jeho snaženia bolo vytvorenie Regionálneho centra pre 
zdravotne ťažko postihnuté deti, ktoré odborné vedenie a pomoc 
dovtedy museli hľadať ďaleko za hranicami nášho okresu, príp. sa 
ich vzdelávanie muselo riešiť týždňovými pobytmi vo výchovno-
vzdelávacích inštitúciách internátneho typu. 

Od roku 2006 im začali slúžiť priestory bývalej kotolne a skladov 
v budove Centra voľného času. Koľko vôle, energie predstavivosti 
a ochoty ísť aj za zdanlivo nedosiahnuteľnými cieľmi bolo treba, aby 
sa z nevábnych priestorov plných starých odložených vecí stal 
moderný, vkusne a účelne zariadený priestor  slúžiaci deťom napr. 
s vrodeným autizmom či inými vážnymi zdravotnými poruchami! 

Obklopuje ich tu láskavá a trpezlivá opatera výchovných 
pracovníčok, ktorých každodennú prácu by sme mohli pomenovať 
malým zázrakom. Bola som svedkom ich začiatkov, s dojatím 
a obdivom som pozorovala ich výchovnú prácu, ktorá nedovoľuje 
ani minútové prestávky, vyučujúce sú tu pre deti nepretržite 
k dispozícii, milo, múdro a dôsledne vedú svojich zverencov. 

A tak nie náhodou sa slávnostné stretnutie jubilujúcej školy 
uskutočnilo práve v priestoroch Regionálneho centra . 

Predstavte si slávnostne vyobliekané deťúrence sediace v dvoch 
radoch v popredí (niektoré na vozíčkoch) s očami plnými očakávania 
a radosti, že budú môcť predviesť svoje básničky, pesničky, 
nacvičené divadelné predstavenie. Spolu s nimi ich učiteľky. 
Vnímate, že tvoria celok, že sa vzájomne dopĺňajú, potrebujú, že 
poznajú svoje dobré stránky i to, kedy treba pomôcť, podporiť. 
Jednoducho, druhé mamy. 

A tak aj slová primátora mesta Jána Rubisa i predstaviteľa 
Krajského školského úradu p. Švaňu boli plné úcty a obdivu k dielu 
týchto pedagógov, ktoré ani nemožno nazvať prácou, skôr poslaním 
človeka na tejto Zemi. 

Na stretnutí niekoľkých desiatok pozvaných hostí nechýbali ani 
slová ocenenia adresované tým, ktorí najviac prispeli rôznou mierou 
a každý svojím spôsobom k rozvoju a napredovaniu tejto školy. 
Riaditeľ školy Peter Kimák – Fejko, ktorý sprevádzal celé podujatie 
svojimi moderátorskými vstupmi, vysoko ocenil spoluprácu 
s Mestským úradom v Giraltovciach, osobitne s jeho primátorom p. 
Rubisom, výbornú spoluprácu s DSS, konkrétne s p. Slávkou 
Vojčekovou, riaditeľom CVČ Jánom Vookom a svojou zástupkyňou 
p. Emíliou Virostkovou. 

Viacerí rečníci pripomenuli prítomným celý rad úspechov školy 
na mnohých športových, recitačných a výtvarných súťažiach 
v rámci regiónu. O tanečnom a speváckom nadaní žiakov Špeciálnej 
ZŠ a Praktickej školy sme sa mohli presvedčiť v druhej časti 
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programu, ktorá prebiehala v domácich priestoroch školy na Ulici 
kpt. Nálepku. 

Nádvorie naplnil spev a tanec chlapcov i dievčat, nechýbali ani 
vtipné častušky.   

Ja by som však chcela nám všetkým pripomenúť, že práve vďaka 
tejto škole a jej vedeniu ( pravda, v spolupráci s ďalšími 
organizáciami) sa naše mesto dostalo do širokého povedomia 
v rámci Slovenska i za jeho hranicami. Ich perfektne zorganizované 
kultúrne , spoločenské i športové podujatia priviedli do nášho 
mesta nielen hostí zo zahraničia, ale aj mnohé vzácne a významné 
osobnosti zo Slovenska i z ďalekej cudziny. 

Za úspechom týchto podujatí sú hodiny, dni a týždne tvrdej 
práce, prípravy programu, organizácie a výzdoby. 

Človek nespraví veľa sám. Ak je však obklopený kolektívom 
schopných a nadšených spolupracovníkov, práca sa darí a navyše, 
je zdrojom potešenia a radosti z úspechu. Možno povedať, že žiaci 
Spojenej  ZŠ v Giraltovciach majú šťastie na svojich učiteľov. A cez 
nich má šťastie aj naše mesto. Lebo mesto, to nie sú budovy, cesty, 
múry kostolov, sú to predovšetkým ľudia. 

Poďakujme si spolu za ľudí z tejto školy. Majú za sebou veľký 
kus práce. Urobili ju aj pre nás, veď svojou prácou sa vždy 
obohacujeme navzájom. Zaželajme im aspoň toľko úspechov aj do 
budúcnosti. A pridajme želanie zdravia, dobrej pohody, vzájomnej 
úcty a rešpektu, sily a vytrvalosti. 

ooooo   Alžbeta ŠKURLOVÁ 
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Cirkevný rok má v rímskokatolíckej cirkvi mnoho 
vzácnych náboženských sviatkov. Medzi nich patrí aj 
krásny sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 
/zaužívané používanie oltáriky/. Aj my sme 
v Giraltovciach kráčali ulicami aby sme takto svedčili 
o viere a prosili o dar milosti a milosrdenstva nášho 
Pána Ježiša Krista. Vo štvrtok – tento deň, bolo počasie  
všelijaké, aj keď sme sa nádejali, že bude pekné, našou 
cestou nás sprevádzal dážď, neodradilo nás to, veď 
dážď je Boží dar a tak okrem neho po ceste padali aj 
lupienky kvetov, ktorými dievčatá vytvárali krásny 
koberček vďaky a lásky. Svätú omšu sme začali a slávili 
vo dvore vdp. Andreja Murenku, odkiaľ sme začali 
putovať so Sviatosťou oltárnou po koberčeku kvetov do 
rodín kde boli pripravené „oltáriky“. Naša procesia bola 
ukončená  znovu u vdp. Murenku, všetko bolo dôstojne 
pripravené / aj napriek nepriaznivému počasiu/. Hoci 
pršalo a všetci sme boli zvonku premočení, vnútorne 
nás posilňovala sila viery a nádeje v lásku Ježiša Krista. 
Za poznávanie tejto lásky ďakujeme aj nášmu 
duchovnému otcovi, ktorý starostlivo dbá o náš 
duchovný život, o poznávanie evanjelia, horlivo nám 
pomáha kráčať po ceste duchovnej obnovy, po ceste 
lásky ku Kristovi a to aj organizovaním rôznych 
náboženských podujatí , pre deti – miništrantov 
pripravuje tiež rôzne podujatia a stretnutia, návštevy 
pútnických miest, veľká vďaka patrí  aj za ľudové misie, 
ktoré boli v našej farnosti ešte v mesiaci máj, ale 
z ktorých stále čerpáme duchovnú silu. Náš vdp. ThDr. 
Ján Andrej, PhD, si v júni pripomenul 35. výročie 
kňazskej vysviacky a my mu vyprosujeme Božiu milosť, 
veľa zdravia , lásky , trpezlivosti a všetko čo pre túto 
vzácnu činnosť na Božom poli pre svojich cirkevníkov 
potrebuje. 

ooooo  Helena Sušinková   
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Uplynulý víkend sa v najväčšej obci Svidníckeho okresu, 

v Kračúnovciach, stretli priaznivci dychovej hudby aj šarišských 
piesní, tancov, ba aj humorného slova. Oficiálne si týmto podujatím 
pripomenuli 80. výročia založenia dychovej hudby, známym 
kračúnovským učiteľom hudby Karolom Bositsom. Pri príležitosti 30. 
výročia založenia populárnej folklórnej skupiny Kračúnovčan si 
zaspomínali na začiatky, tri desiatky rokov nadšenej práce 
vyhľadávania, odovzdávania a uchovávania tradícií predkov. 

V sobotu popoludní 20. júna t. r. dvojdňové podujatie počas svätej 
omše otvorili a požehnali v rímskokatolíckom kostole kňazi Jozef 
Šechný, Martin Telepún, Daniel Boleš a Pavol Fedorko. Po skončení sa 
všetci odobrali na slávnostné odhalenie pamätníka Karolovi Bositsovi. 
Dychová hudba z poľského mesta Rymanow rezko zahrala do kroku od 
kostola až na štadión, kde slávnosti pokračovali. Zaspievala stále 
populárna speváčka najmä rusínskych ľudových piesní Mária 
Mačošková, vystúpili aj domáci Kračúnovčania a ich hostia, ktorí sa 
s nimi pri tejto príležitosti prišli potešiť.  

Organizátorov a oslavujúcich prišiel pozdraviť poslanec NR SR 
Mikuláš Krajkovič, prednosta Obvodného úradu v Bardejove Martin 
Choma, ale aj severní susedia z Poľska. Popoludní, ale aj večer 
v kultúrnom dome hrala Kapela Zagrodzanie, ktorá pôsobí v gminnom 
Stredisku kultúry v Trzebownisku. Jeho riaditeľ Wieslaw Sierźega nám 
prezradil, že vznikli v roku 2000. Nadšený otec  - harmonikár do kapely 
priviedol aj dvoch synov huslistov, a tak rodina Balandovcov sa 
zaslúžila nielen o založenie kapely, ale aj o šírenie ľudových piesní 
z okolia Rzeszowa. 

Už 10 rokov trvá úspešná spolupráca a všestranné partnerstvo 
medzi Kračúnovcami a Rymanowom. Okrem toho, že priviedli so sebou 
spomínanú dychovú hudbu, ktorá svojím umením vyrazila účastníkom 
slávnosti dych, pozdravili oslavujúcich zástupca burmistra Wojciech 
Farbaniec, zadny gminy Henryk Smolik a riaditeľka gminného 
Strediska kultúry Danuta Litarowitz. 

K najvzácnejším hosťom patrili potomkovia K. Bositsa, a to jeho 
vnuk Miklós Bosits. Karolova sestra mala dcéru Alžbetu Nényeovú, 
ktorej vnuk Gábor Ferenci  (podľa viacerých vyjadrení domácich  sa 
veľmi na svojho uja podobá) tiež prišiel si uctiť odkaz svojho predka. 
Mladí muži žijú v Budapešti, po slovensky nerozprávajú, priviedli však 
so sebou tlmočníka, a tak problémy s dorozumením nemali. 

Nedeľa, ako všetci dúfali, mala priniesť lepšie počasie, ale práve 
naopak. Popoludní sa rozpršalo, no aj napriek týmto neprajným 
okolnostiam sa tribúna štadióna naplnila a domáci a ich hostia sa 
nedali vytrvalým dažďom odradiť. Veru, nemuseli ľutovať, pretože sa 
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prestavili ľudoví umelci zvučných mien. Po vystúpení domácich, deti aj 
dospelých, na javisku sa vystriedali ľudová muzika Ondreja Kandráča 
a nechýbala ani jeho s mamka Monika. Tanec nielen so šarišskými, ale 
aj zemplínskymi prvkami predviedli  členovia známeho súboru 
Bystrančan, pôvodne Cementár, ktorý folklór šíri už 55 rokov. Videli 
sme aj súbor Vederko z Čierneho nad Topľou a staroľubovniansky 
súbor, ktorý pôsobí pri Gymnáziu T. Vansovej.  

Vynikajúcim situačným humorom zaujal rozprávač Jožko Jožka 
(Jozef Varga z Hanušoviec nad Topľou). Opýtali sme sa ho, odkiaľ čerpá 
inšpiráciu, že s takým nadhľadom vie presne vyjadriť zmýšľanie 
rómskej menšiny. „Už vyše 10 rokov s nimi pracujem a môžem vám 
povedať, že sú pre mňa nevyčerpateľnou studnicou humoru 
a netradičného myslenia,“ prezradil s úsmevom. Skončila éra kedysi 
veľmi populárneho Ďuriho Štachitku, menej sa na verejnosti objavuje 
aj Ander  z Košíc a zdá sa, že na scénu prichádzajú mladí šíritelia 
ľudového humoru. K nim Jožko Jožka určite patrí. Dozvedeli sme sa, že 
s kapelou Adja (hrá štýl repete) už nahral aj CD, momentálne 
nepripravuje nič ... „Stačí nám jedno trápenie,“ zavŕšil náš rozhovor. 

Pozornosť a potlesk divákov si vyslúžili aj ďalší účinkujúci. 
Topľanský parobek Ondrej Majer zahral na akordeóne a zaspieval si 
s Ankou Lechmanovou, ktorá žije v Kračúnovciach. Ich piesne sú veľmi 
obľúbená na vlnách Rádia Regina. Pod vedením O. Majera zaspievali aj 
Topľanky z Giraltoviec, videli sme aj folklóristov z Lascova. Radi by sme 
si pozreli aj Uličku remesiel, ktorá na tomto podujatí nechýbala, ale 
dážď nám dovolil kúpiť si len tyčinku zemiakového cukru a zahnal nás 
do sucha.  

          ooooo  Emília FILOVÁ 
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Dobre dozretá zelenina, 
slnkom prežiarené ovocie, 
čerstvé bylinky a voňavé 
koreniny dodajú jedlám tú pravú 
chuť. Najlepšie aromatické látky 
sú navyše akýmsi biologickými 
čarodejníkmi. Aróma citrusových 
plodov a baklažánov, fenikla, 
koriandra, rasce, anízu, 
tymiánu, čili –všetky  tieto 
rastliny obsahujúce terpény sa už 
dávno používajú. Nové výskumy ukazujú, že trendy dokážu 
brzdiť aj rast tumorov. Obzvlášť účinné sú terpény 
z aromatických olejov v citrusových plodov a rasci. Cesnak 
v aromatických látkach obsahuje síru (cibuľa, pažítka a pór) 
tieto látky sú najcennejšie pre naše zdravie. Sulfidy bránia 
usadzovaniu vápna na stenách ciev, zrieďujú krv  a ničia 
voľné radikály, posilňujú imunitný systém podporujú 
trávenie, pôsobia protizápalovo preventívne i proti vzniku 
rakoviny. Ostrá vôňa reďkvi, reďkovky a žeruchy chráni pred 
infekciami. Ak konzumujeme veľa spomínaných druhov 
zeleniny, znižujeme riziko vzniku rakoviny hrubého čreva až 
o 70%. Pomáhajú aj v prevencie proti iným nádorom, pretože 
stimulujú enzýmy v pečení, ktoré likvidujú rakovinové jedy 
v tele 

Bobuľoviny – zabíjajú vírusy a baktérie, zabraňujú vzniku 
nádorov, posilňujú srdcovú činnosť a upravujú trávenie. 

Brokolica  chráni pred rakovinou, zabíja voľné radikály, 
poškodzuje bunky, znižuje hladinu cholesterolu. 
Čili pomáha pri žalúdočných  a črevných ťažkostiach 

a prechladnutí. 
Cesnak zabíja baktérie a vírusy, posilňuje srdce, krvný 

obeh a imunitný systém, bráni vzniku rakoviny. 
Kapusta chráni pred rakovinou, znižuje hladinu 

cholesterolu. 
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Paprika účinne chráni pred voľnými radikálmi čím 

zabraňuje infarktu a vápenateniu čriev. 
Špenát posilňuje imunitný systém, chráni pred radikálmi, 

podporuje krvotvorbu. 
Paradajky chránia pred rakovinou a vápenateniu čriev, 

podporujú imunitný systém. 
Citrus chráni srdce a cievy, predchádza vzniku rakoviny. 
Cibuľa, pór - uvoľňujú kašeľ a pomáhajú pri prechladnutí, 

zrieďujú krv, chránia pred arteriosklérozou a rakovinou. 
 
Júlové práce v bodoch 
- Výsadba neskorého karfiolu, zimnej kapusty a póru 
- Postupne siatie červenej repy, mrkvy, šalátu a bielej repy 
- Letné zaštipovanie letorastov , prerezávanie tvarovaných 

jabloní 
 
Kvetinová záhrada 
- strihajte živé ploty hlavne, ihličnaté a stálozelené 
- presádzanie dvojročiek vysiatych v máji 
- odrezkovanie fuksií, pelargonií 
 
Augustové práce v bodoch 
- výsev pekinskej a čínskej kapusty, výsadba kelu 

kučeravého, karelábov a karfiólu 
- vyberanie cibule a šalotky 
- výsadba jahôd 
 
Kvetinová záhrada 
- prihnojovanie georgín, chryzantém  
- presvetľovanie ruží  
- odber polovyzretých odrezkov 
- výsadba cibuľovín kvitnúcich na jar 
- siatie na jar kvitnúcich rastlín ako sú cyklamen, 

schizanthus, eksakum 
- odber listových odrezkov 
 
 
 

Ľubomír KRUPA 
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Nepochybujeme o tom, že Prešov navštevujete často, ale sotva 

ako návštevníci, vyhľadávajúci atraktivity tohto, pre  nás blízkeho 
mesta s takmer 100-tisíc obyvateľmi. Nechceme vám ponúknuť 
prechádzku v Mestskej pamiatkovej rezervácií, ani osvieženie na 
kúpaliskách, ktorých, mimochodom, je v Prešove žalostne málo, ba 
naša pozvánka nepatrí ani do sídlisk. Ponúkame vám krátke 
zastavenia na mieste posledného odpočinku Prešovčanov. 

Centrálny mestský cintorín sa nachádza na severovýchodnej 
časti mesta, má viacero vstupov, ale naša atrakcia sa nachádza 
hneď pri vstupe z Vajanského ulice, z parkoviska za budovou 
Prešovského samosprávneho kraja, bývalého ONV. Po pár metroch 
vyhľadáme vpravo pod múrom pamätník, ktorý na prvý pohľad 
vyzerá ako konár. Stačí prísť bližšie a jednotlivé „výhonky“ na 
konári majú svoje zaujímavé ukončenie a mená. Starí Prešovčania 
nám už pred rokmi porozprávali príbeh nevernej manželky a trvalej 
pomsty jej manžela. „Výhonky“ na konári sú „mužstvá“ jej milencov, 
ktorí na nich majú aj natrvalo vryté  svoje mená. Urazený paroháč 
neváhal a zanechal svojej žene trvalú spomienku v podobe 
náhrobného pamätníka.   

            ooooo  (ef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail z pamätníka 
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Pamätník nevernej manželke z prešovského cintorína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail z pamätníka 
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30 . júla 2009 -  vystúpenie hudobnej skupiny DRIŠĽAK, 
ANDER  z Košíc,  Kandráčovci a skupina ADJA  o 19,30 
hod. na mestskom amfiteátri 
2. augusta 2009 - Jazdecké preteky v Parku mieru o 13,30 
hod. 
21. augusta 2009 - Vystúpenie populárnej speváčky Heleny 
Vondráčkovej na mestskom amfiteátri o 20 hod. 

 
 
 
 

 
Už niekoľko rokov sa utvrdzujeme v presvedčení, že neobstojí 

tvrdenie, podľa ktorého je  nedeľa na vidieku v porovnaní s mestom 
nudnejšia a málo podnetná. Veď či je leto alebo zima, vidiek ponúka 
neustále nové a nové príležitosti aj podobe spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatí. Ich prapodstatou je vytvárať 
podmienky na stretnutia sa ľudí so spoločnými záujmami alebo len 
tak, so zámerom stretnúť sa  so známymi i neznámymi. Prosto byť 
medzi ľuďmi, cítiť ich prítomnosť a prežiť deň plný úsmevov, 
priateľských potľapkaní po pleci aj objatí a slov radostného zvítania 
i neskoršej rozlúčky. Toto sú zážitky z júlovej nedele v mikroregióne 
Topoľa, ktorý sa rozprestiera na sútoku riek Topoľa, Topľa 
a Radomka v južnom cípe Svidníckeho okresu. 

 
 
 
 
Najprv sme si zašli navštíviť Železník, kde sa konal 8. ročník 

partnerského stretnutia obce Železník a menovcom – časťou 
Železník v obci Sirk v Revúckom okrese. Ako nám prezradil starosta 
„nášho“ Železníka, Andrej Mitaľ, na takýchto podujatiach sa 
stretávajú občania každý rok, ale striedavo raz doma, raz 
u menovcov. Zabudli sme sa opýtať, čo pripravujú Gemerčania pre 
našich Šarišanov, ale zdá sa, že každým rokom jeden druhého 
prekvapia novým prvkom v programe.  

Na improvizovanom javisku pri futbalovom ihrisku súčasne 
„bežala“ kultúra aj šport. Takéto spojenie vyznelo koniec-koncov 
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celkom zaujímavo, lebo fanúšikovania fandili, muziky i futbalisti 
hrali, kto chcel počúval, kto chcel spieval, alebo aj tancoval, ba 
dokonca mohol len tak sedieť, piť, jesť i zhovárať sa  - a všetko sa 
odohrávalo naraz, v jednom momente. Nikto nikoho neobmedzoval, 
neplatili žiadne škrupule, ani protokoly, vládla prosto 
neopakovateľná, ale aj  veľmi bezprostredná atmosféra. Streli sme 
tu Giraltovčanov, ba aj primátora, nechýbali ani obyvatelia 
susedných obcí. 

Andrej Mitaľ nám ďalej povedal: „ Súčasťou podujatia je 
futbalový turnaj o Pohár starostu Železníka, ale aj zábava. Máme tu 
folklórny súbor Torysky z okresu Levoča, Pupov z Terchovej, bratov 
Kollarovcov z Kolačkova z okresu Stará Ľubovňa, prišiel aj Ján 
Ambróz z Telgártu a, samozrejme,  aj rodák Andrej Majer so 
skupinou giraltovských speváčok – Topľanky.“ Andrej so 
svojou hudobnou skupinou Východ hral v závere, ale aj po celú noc 
na tanečnej zábave. Netancovalo sa na parkete, ale po tráve 
a celkom to ušlo.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkom na začiatku sa tu ťažil kameň, jednoducho stal tu lom 

ako mnoho iných. Keď sa kameň ťažiť prestal, zostalo len obyčajné 
krovisko plné nepríjemných živočíchov. Ale dvom mužom 
z Dukoviec to nedalo pokoja... Zobrali stroj bielorus a vyrýpali 
prístupovú cestu, zrovnali terén a čosi zrazu vzniklo. Malé 
dievčatko, prekvapené udalosťami, zahlásilo: „Mamko, v Bani dvojo 
našo chlopi a jeden Rus robia amfiteáter...“ Dvojo chlopi sú domáci 
Dukovčania, ktorí našli krásne miesto nad Dukovcami na stretnutia 
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a iné príležitosti, a ten, tzv. Rus je stroj,  rýpadlo bielorus, ktorým 
sa odhodlali po prvýkrát upraviť terén s myšlienkou: „Môže to byť 
miesto našich stretnutí...“    

Marta Ptašinská – starostka Dukoviec prezradila, že v Bani nad 
Dukovcami sa stretávajú ľudia pri rôznych príležitostiach. Je tu 
naozaj neobyčajné prostredie. Neďaleko, ale aj dostatočne chránené 
mimo obce, nik vás tu neruší, neopakovateľné ticho v lese, ale 
naokolo cítiť život v jeho čarovnej a originálnej podobe. Spomeniete 
si na to vtedy, ak sa odhodláte prenajať si chatu, ktorá sa vypína 
nad ihriskom v Bani. Sú tam tri lôžka, často sa stáva miestom 
stretnutí mladých ľudí, ktorí si prišli povyraziť. Tak sa stalo aj pred 
tromi rokmi, keď skupinka mladých akosi nezvládla situáciu 
a chatu nechtiac podpálila. Dukovčania postavili novú, obnovujú jej 
krátku tradíciu. 

Druhú júlovú nedeľu v tomto roku sa tu stretli vo volejbalovom 
zápolení domáci súperi   Dukoviec s družstvami z  Giraltoviec, 
prešovskej a. s. Salvator, spojeného družstva z Čeľoviec a Pušoviec, 
z Kurimy, Kaľnišťa, Želmanoviec a Kračúnoviec. Nazdávate sa, že je 
dôležité, kto získal pohár starostky? Vôbec nie. Všetci prítomní 
považovali za podstatné to, že sa stretli, pospievali 
v improvizovanom bufetíku, zjedli vynikajúci guľáš a vypili kávičku 
u pani starostky . Trošku im chýbala domáca hudobná kapela – 
odmietli hrať pre inú súkromnú príležitosť, ale  my dúfame, že 
v budúcom roku stretnutie na Bani bude aj pre muzikantov 
z Dukoviec to najdôležitejšie, nesklamú a prídu... 

ooooo  Emília FILOVÁ   
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Olivera Ondera 
Tobiasa Černického 
Barbaru Vaľanyovú 
Adama Šmida 
 
 
V mesiaci júl a august  svoje životné jubileá oslávia : 
 

Alžbeta Gdovinová  - 75   Júlia Hajdová     - 80 
Andrej Packo    -  70   Jozef Mati       -  65  
Štefan Gerát    -  75   Anna Benčeková    -   65  
Juraj Volčko      -   70   Štefan Šamko      -    60 
Ján Zajac       -   70   Juraj Partila     -  60  
Mária Kovalčíková   -  70   Viktor Moravčík     -  60  
Milan Zajac      -   65   JUDr. Ján Janoško    -  55 
Ján Krajňák    -   65   Helena Kolesárová     -  55  
Jolana Volčková     -   65   Zuzana Švačová     -   55 
Jozef Onufer      -   60   Oľga Némethová Mikulová  - 55 
Magdaléna Zaputilová - 60    
Anna Budzinová    -  60    
Mária Vargová     - 55    
Božena Velcová      -  55    
Jozef Dreveňak      -  50    
Ján Hajda         - 50    
Juraj Havrila       -  50 
Jaroslav Breniš     -   50 
Juraj Petro       -   50 
Ján Vaňko         -   50 
Milan Biroš     - 50 
Jaroslav Mazur     -  50 
Eva Mojdisová      -   50 
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Bc. Jozef Habšuda  -  Martina Červeňaková 
              Giraltovce                              Brusnica 
 

Ľubomír Kendra  -   Janette Bendžuchová 
         Giraltovce                            Michalovce 
 

Ing. Martin Kravčík -  Eva Mojdisová 
        Fričovce                       Giraltovce 
 

Marek Kurej  -  Miroslava Šamková 
       Giraltovce                   Giraltovce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Futbalová rodina MFK Slovan Giraltovce smúti. Jej 
rady navždy opustil  Ján Smolko vo veku 87 rokov. 
Tento nestor fanúšikov giraltovského futbalu sa 
natrvalo zapísal do histórie futbalu v Giraltovciach. 
Ako verný priaznivec podporoval futbalistov 
viacerých generácií a jeho bojový pokrik bol známy 
v celom regióne. MFK bude veľmi chýbať. 
A tak naposledy pán Smolko!  HAJRÁÁÁ ... SLOVAN! 

 
Česť Vašej pamiatke ! 
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Skončil sa ďalší ročník III. futbalovej ligy. Futbalisti MFK Slovan 

Giraltovce obsadili v konečnej tabuľke 5. miesto a patrili k špičke 
súťaže. Prezentovali sa nielen dobrými výsledkami, ale aj kultivovaným 
prejavom a pre svojich súperov boli ťažkým sústom. Tréner Slovan 
ĽUBOMÍR PUHÁK však nie je spokojný: „V predošlom ročníku obsadil 
Slovan 4. priečku a na tento výsledok sme chceli nadviazať. Žiaľ, mohli 
sme dosiahnuť viac. V jari nám nevyšlo zopár zápasov. Tu nešlo o zlý 
herný prejav, ale o neuveriteľne zahadzovanie gólových príležitostí. 
Skoro v každom zápase si chlapci vedeli vypracovať veľmi ľahko, ale ich 
realizácia bola naopak málo efektívna. Takto sme zbabrali zápasy 
v Topoľanoch, Nižnom Hrušove, Veľkom Šariši a Sabinove. Tieto zápasy 
sme mali jednoznačne vyhrať a tak tých bodov malo byť viac, a to by 
sme ešte mohli atakovať pozíciu Košickej Lokomotívy. Mali sme veľmi 
dobrú defenzívu, keď len dva celky dostali menej gólov ako my. Podľa 
môjho hodnotenia boli najväčšími oporami  Peter Štefaník, Jakub 
Harčár, Peter Uhrín, Lukáš Vojta, Patrik Partila a Michal Bubecký. 
Obdiv patrí aj Jarovi Mitaľovi, ktorý neváhal pomôcť mužstvu 
v kritických chvíľach a svojím prístupom bol pre mladých vzorom. 
Cieľom pre túto sezónu je posúnuť sa o jednu priečku vyššie. Bude to 
ťažké, lebo s príchodom Sniny sa súťaž vyrovná. Doterajšie výkony nás 
zaväzujú a my nechceme sklamať našich priaznivcov. Dôležité bude 
mužstvo doplniť a spoliehať sa budem nielen na skúsenosť, ale aj na 
mládický elán.“ 

 
 
 
     Novinky z kuchyne MFK Slovan Giraltovce nám ochotne priblížil 

manažér klubu Jozef Mati ml. 
 
Čo je nové v Slovane ? 
Mužstvo dospelých začalo s prípravou 1. júla. Celá príprava 

prebehne v domácich podmienkach spestrená prípravnými zápasmi. 
Prvé dva sa už odohrali v Kendiciach ( 3:2) a v Bystrom (5:1). Bude sa 
ešte hrať v Kračúnovciach v Prešove s bečkom, Bardejovskej Novej Vsi 
a na turnaji v Poltári. Realizačný tím sa nezmenil viesť ho bude aj 
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naďalej Ľubomír Puhák. Pripravujú sa aj dorastenci pod vedením 
Jaroslava Mitaľa. Žiacke prípravky budú hrať v I. lige, trénermi sú Ján 
Čižek a Patrik Partila.  

Aké pohyby nastali v kádri? 
Kvalitné výkony našich hráčov si všimli aj v iných kluboch. Marek 

Javorek odišiel do Dolného Kubína, Jakub Harčár a Michal Dubecký sú 
v Tatrane Prešov. Petra Uhrína testoval Liptovský Mikuláš a Barnislav 
Geffert chce študovať v Senici. Čo sa týka príchodov, tak z hosťovania 
v Kračúnovciach sa vracia Zdeno Cigán, zo Stropkova ešte stále 
dorastenec Jozef Kmec a s mužstvom trénujú aj Dušan Ivan 
z Miklušoviec a Peter Beliš z Veľkého Šariša. Na základe dobrých 
vzťahov z Tatranom Prešov pracujeme na príchode troch hráčov z tohto 
klubu. 

Vraj bude hracím dňom sobota. Prečo ?  
Návštevnosť na našich domácich zápasoch má klesajúcu tendenciu 

a to aj napriek dobrej hre nášho mužstva. V tomto prípade sa 
nepotvrdilo pravidlo, že hrá mužstva je barometrom návštevnosti. 
Ďalším faktorom je skutočnosť, že v nedeľu sa v okolí Giraltoviec hrajú 
regionálne súťaže a ľudia skôr pôjdu fandiť svojim mužstvám. Chceme 
dať možnosť širokej verejnosti navštevovať naše zápasy. Samozrejme 
chceme zlepšiť aj servis pre našich návštevníkov nášho štadióna. 
Vyskúšame to v jesennej časti a po vyhodnotení budeme reagovať. 
Každá novinka  je spochybňovaná, ale výbor MFK  verí, že to bude 
pozitívne rozhodnutie. 

Aký je súťažný program Slovana? 
2. augusta začína vo Vysokých Tatrách, 5. augusta v stredu hostíme 

doma Sninu. 9. augusta hráme v Topoľanoch, 15. augusta doma 
s Barcou, 22. augusta v Sobraciach a 29. augusta doma s Nižným 
Hrušovom.                   ooooo  (md) 
 
Tabuľky: 

III. LSD 
1. Humenné           30     29     1    0     149:23        88 
2. Moldava n/B      30     20     2   8      87:35        62 
3. Giraltovce         30     19     1 10      86:42    58 
4. St. Ľubovňa        30     16     4  10      74:36        52 
5. Čaňa                  30      14    4  12      71:79     46 
6. Snina                  30      14    4  12     58:60        46 
7. Ľubotice             30      14    3  13     52:56        45 
8. Rožňava             30      12    8  10     48:55        44 
9. Čirč                    30      13    2  15     64:70        41 
10.Sabinov             30      11    8  11     47:37        41 
11.Sp. Podhradie    30      13    1  16     43:43        40 
12.Svidník              30      11    6  13     50:49        39 
13.Michalovce“B“  30      10    2   18      64:75        32 
14.Koš.N.Ves          30         7       3  20      40:90        24 
15.Sečovce             30      5     5  20      34:102      20 
16.SAFI Prešov      30         4       2   24      27:142      14 
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III. LMD  
1. Giraltovce        30   21     2    7  102:28   65 
2. Humenné           30      20    3    7   128:26  63 
3. Sp. Podhradie    30    19    4     7     78:26  61 
4. Ľubotice            30   19    3     8   102:32   60 
5. Čaňa                 30   17    5    8      70:32    56 
6. Snina             30    17    5    8      77:38     56 
7. Rožňava         30     16    4  10       72:57    52 
8. Michalovce“B“     30    15    6     9     72:51   51 
9. Sabinov          30    15    5  10     65:34    50 
10.Svidník              30    13    5   12     60:61     44 
11.St. Ľubovňa      30   12    5   13     65:58    41 
12.Moldava n/B      30    10    8   12       80:49    38 
13.Čirč                  30        4    3   23       19:131  15 
14.SAFI Prešov      30      3    4  23       20:125   13 
15.Sečovce             30      3    2  25     22:146   11 
16.Koš.N.Ves         30        3   2  25     24:162  11  
III. LIGA - DOSPELÍ      
1. Moldava n/B    30  26  3   1  91:08     81 
2. Bardejov         30   24     3   3   61:14     75 
3. Lok. Košice        30    17     6     7       60:32    57 
4. V. Tatry              30    14     7     9       39:28     49 
5. Giraltovce          30    13     8    9     33:24   47 
6. V. Šariš              30     14    4  12     45:38     46 
7. N. Hrušov    30   12    8    10      41:44      44 
8. Barca               30    12   5    13    33:38      41 
9. Sp. Podhradie     30     12   5    13    37:39      41 
10.Svidník             30    11   4    15      30:39      37 
11.Stropkov           30     10    6    14      33:40      36 
12.Sabinov             30      8     10   12      32:41      34 
13.Košice-Krásna   30      8      7    15      31:34      31 
14.Sobrance          30     8      5    17      33:50      29 
15.Topoľany          30      7      4    19      36:67      25 
16.Šaca-Barca      30      0      3    27   16:105      3  
II. LMŽ Sever 
1. St. Ľubovňa    26  21  2      3  102:14  65 
2.Vranov n/T     26      20   3     3     89:27  63 
3. Kežmarok     26      19      2      5     78:26  59 
4. Prešov “B“     26   18     1     7    100:30    55 
5. Svidník        26   15     5      6       62:21    50 
6. Ľubotice       26   13     5      8      59:31     44 
7. Bardejov „B“   26    13    4     9     59:31     43 
8. Sabinov       26   12     6    8       46:33     42 
9. Stropkov „B“    26    10    2 14     57:65     32 
10.Lipany „B“    26      7     2  17     39:91     23 
11.Humenné „B“  26       6     2  18       30:77     20 
12.Kračúnovce   26       5   4  17       31:82   19 
13.Levoča         26     1     2   23       13:129     5 
14.Giraltovce    26     1     2   23     8:116    5  
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ELEKROPRÁCE – KRUĽ 
 
 Vykonáva opravy: 
Ø automatických pračiek   
Ø umývačiek riadu    
Ø elektrických sporákov    
Ø elektromotorov     

054/7322495, 0908/310181 
Mlynská 271/5, Giraltovce 

 
 

PREDÁM A DOVEZIEM KVALITNÝ RIEČNÝ PIESOK. 
LACNO !!! 

Kontakt: mobil - 0911/100768 
 
 

NOVOOTVORENÝ KADERNÍCKY SALÓN 
Vás pozýva do svojich priestoroch 

na ulici Fučíkovej /bývalé elektrárne/ 
Ponúkame poradenské služby, moderné strihy, 
spoločenské účesy, trvalú, farbenie, melírovanie 

a predlžovanie vlasov. 
 

Príďte, tešíme sa na vašu návštevu. 
 
 

Predáme dvojgeneračný rodinný dom (poschodový, 6 izieb 
na bývanie, 2 kúpeľne s prísluš., kuchyňa, pivnica, 
skladovacie priestory, dva osobitné vchody), s garážou, 
hospodárskou budovou a veľkou záhradou. Celková výmera 
pozemku je 2000 m2. 

Dom sa nachádza v tichej lokalite mesta Giraltovce okres 
Svidník, blízko sa nachádza ZŠ a pekné prírodné prostredie. 
Rekreačná oblasť Domaša je vzdialená 15 km. 

Najnižšia ponuka 120 000 €. 
Kontakt: 0905356851, 0904870061 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
  MRAZNIČKY 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
    KLIMATIZÁCIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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