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1. MÁJ  -  Sviatok práce 
     
Sláviť 1. máj má svoje opodstatnenie, dnešná doba je 

toho dôkazom. Práca nás živí, dnes to chápeme všetci. Preto 
v nás zarezonuje novou silou presvedčenie, že pracovité 
ruky a zdravý um sú našim jediným východiskom zo 
súčasnej krízy. Nech je tohoročný 1. máj pre nás všetkých 
oslavou zmysluplnej práce, ktorá je i chlebom života. Nech 
je zároveň symbolom boja všetkých ľudí za svoje práva. 

 
8. MÁJ  -  Deň skončenia II. svetovej vojny 
 
Uplynulo už 65. rokov od nezmyselného zabíjania 

človeka človekom. Nech sú nám tie strašné roky vojny 
dostatočnou výstrahou, nech si ich pripomíname vždy, keď 
ľudská nenásytnosť začne rozťahovať svoje pazúry. A tak 8. 
máj, deň ukončenia najstrašnejšej vojny v dejinách, nech 
navždy ostane výstražným mementom pre všetky generácie. 
Aby už nikdy matky nemuseli oplakávať svojich synov, ktorí 
nezmyselne položili svoje životy. 

A tak si 65. výročie oslobodenia našej vlasti  pripomeňme 
s úctou a vďakou  za hrdinstvo miliónov neznámych obetí,  
ktoré padli, aby nám priniesli pokoj a mier. 

 
Večer na Ďumbieri 
 
Že vojak zrútil sa a zaspal na úbočí. 
Čo prijal od zeme, tu zemi oddáva. 
Sirôtka belasá mu srká vlahu z očí, 
krv jeho počujem, jak šumí po trávach, 
v korienkoch bylín rozpaľuje cievy. 
Do žliabku v doline vytiekol jeho hlas. 
Vták ďalej ostáva a oslovuje nás. 
                                                                   Milan Rúfus 
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Deň matiek sa oslavuje na počesť 

všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť 
za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. 
Väčšina krajín vrátane USA, Austrálie, Kanady a Indie 
oslavuje deň matiek v druhú nedeľu v máji. Deň matiek 
vznikol vďaka úsiliu pani Julia Ward Howe a pani 
Anna Jarvis. Rozhodnutie, ktorým sa zaviedla oslava 
Dňa matiek podpísal americký prezident Woodrow 
Wilson 8. mája 1914. Od tej doby ľudia na celom svete 
slávia deň matiek s radosťou a oddanosťou.  Deň 
matiek sa oslavuje s nadšením vo viac ako 46 
krajinách po celom svete. Hoci oslavy Dňa matiek sa 
konajú po celom svete v rôznom čase, rovnaké sú 
pocity, s ktorými ľudia oslavujú tento sviatok. Po celom 
svete ľudia s láskou a vďakou oslavujú Deň matiek a 
na znak úcty ich obdarúvajú pozdravmi, kvetinami a 
zahŕňajú pozornosťou a láskou. V niektorých krajinách 
sa konajú v kostoloch na počesť matiek mimoriadné 
bohoslužby. Vzhľadom k tomu, že Deň matiek je 
uznaný v mnohých krajinách za deň voľna, rodiny 
využívajú túto príležitosť vychádzkami a rodinnými 
piknikmi a bavením sa. V niekoľkých školách sú oslavy 
Dňa matiek organizované predstaveniami detí, 
piesňami a vystúpeniami na 
počesť matiek. Okrem eufórie z 
osláv ľudia by nemali zabudnúť, 
že Deň matiek má za cieľ, aby 
matky mali príjemný pocit 
zadosťučinenia a spokojnosti. 

           /r/ 
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Na svojom 21. zasadnutí sa zišli poslanci  Mestského 

zastupiteľstva v našom meste dňa 26.apríla 2010. Bolo to 
druhé zasadnutie v tomto roku, ktoré otvoril primátor mesta. 
Na zasadnutí sa zišlo desať poslancov, poslanec Jozef Hrinko 
bol ospravedlnený. Po procedurálnych otázkach previedol p. 
primátor kontrolu plnenia uznesení.  

Program bol veľmi bohatý. Nosným bodom  bola Správa o 
hospodárení  mesta za rok 2009  a Správa o hospodárení 
Mestského bytového podniku s.r.o. 

Siedmym bodom rokovania bolo schválenie dotácií 
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 28/2007 pre organizácie, 
ktoré  podali projekt. Do výšky 350 € o dotácií rozhodol 
primátor mesta, do 1000 € primátor a  finančná komisia. 
O troch organizáciách a o ich výške dotácie rozhodovalo MsZ, 
ktoré nakoniec prerozdelilo finančné prostriedky takto: TJ 
Sokol – 5 000 €, MsFK- 41 080 € a DHZ – 1 700 €. 

  
O vzjadrenie sa k záverečnému účtu sme požiadali 

vedúcu finančného oddelenia Ivetu Kurčovú.           
Mesto hospodárilo v roku 2009 s vyrovnaným rozpočtom, 

ktorý bol schválený dňa 16.12.2008 uznesením č. 168/2008 
vo výške 4 226 947 €. Po úpravách v priebehu roka bol 
k 31.12.2009 rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej 
časti vo výške 5 322 551 €. Skutočné plnenie k 31.12.2009 
bolo v príjmovej časti 5 245 158 €/ 98,55 %, vo výdavkovej 
časti 4 560 446 €/ 85,68 %.  

Hospodárenie mesta v roku 2009 významne ovplyvnil 
výpadok podielových daní, kde bolo zníženie oproti rozpočtu o 
176 538 €. Mesto však vykrylo tento rozdiel príjmom 
finančných operácií- prevodom z rezervného fondu. 

Záverečný účet Mesta Giraltovce obsahoval všetky 
predpísané náležitosti. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia tvoria bežné 
a kapitálové príjmy ( 4 830 519,63 € ) mínus bežné 
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a kapitálové výdavky ( 4 491 542,83 € ), teda: Mesto 
Giraltovce v roku 2009 vykázalo schodok rozpočtového 
hospodárenia bežného roku -248 815,21 €. 

Výsledok finančných operácií k 31.12.2009 bol  
338 976,80 €, z čoho bol vykrytý schodok rozpočtového 
hospodárenia bežného roku a zostatok nevyužitých 
prostriedkov finančných operácií v sume 60 920,87 € bude 
prevedený do rezervného fondu mesta a fondu rozvoja 
bývania v pomere:   rezervný fond 52 268,97 € 

            fond rozvoja bývania 
8 651,90 € 

Finančné prostriedky rezervného fondu môžu byť zdrojom 
pre financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2010 
alebo rokoch nasledujúcich a prostriedky fondu rozvoja 
bývania môžu byť použité na výstavbu bytov. O použití 
rezervného fondu a fondu rozvoja bývania  rozhoduje MsZ. 

Zostatok finančných prostriedkov na mestských účtoch 
k 31.12.2009 spolu bol 897 205,15 €. 

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schválilo 
hospodárenie Mesta Giraltovce za rok 2009 bez výhrad. 

 
 

O stanovisko k rozpočtu sme oslovili 
hlavnú kontrolórku mesta Margitu Pachovú. 

 
 

V odbornom stanovisku k záverečnému účtu mesta za rok 
2009 sa hlavná kontrolórka zaoberala predovšetkým stavom 
a vývojom hodnoty majetku mesta. Z jej stanoviska vyplýva, 
že hodnota majetku mesta je 12  750 019,34 € 
/384 107 082,60 Sk/, čo je medziročný nárast o 683  798 € 
/20 600 072 Sk/. 

Mesto v hodnotenom roku predalo majetok (hnuteľný 
a nehnuteľný) za sumu 15 009 € v súlade s ustanoveniami 
zákona o majetku obcí. Uviedla, že mesto majetok užíva na 
plnenie úloh mesta, majetok zveľaďuje, zhodnocuje 
a v hodnotovom vyjadrení rozmnožuje. Majetok je poistený 
a inventarizovaný. 
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Za významné pozitívum hospodárenia v roku 2009 
považuje to, že mesto je minimálne zadlžené (3,89% 
z možných 60%) a má veľmi dobré východiská pre prípadné 
prijatie nových úverov. 

Priaznivo hodnotí tiež finančné riadenie mesta. Bolo 
zodpovedné v čase, keď nebola istota príjmov zo štátneho 
rozpočtu, z vlastníctva majetku (nájomné) a z oprávnených 
nárokov (miestne dane a poplatok) a v stanovených termínoch 
vyrovnalo všetky svoje záväzky. 

Správu o hospodárení Mestského podniku služieb, s.r.o. za 
rok 2009 predniesol Ján Magdoško, konateľ spoločnosti. 
Výsledkom organizácie je schodok hospodárenia – 3 477 € 
pred zdanením. Tieto boli prerozdelené pre potreby 
organizácie. 

Ďalším bodom rokovania MsZ bol predaj dielov z parciel KN 
823/1 a 823/2 o výmere 17 m2 k vysporiadaniu 
nehnuteľnosti – obchod LUCIA na  Fučíkovej ul. pre p. Emíliu 
Deutschovú a schválenie predaja nehnuteľnosti – sklad 
propán-butánu, súpisné číslo 809 na parcele KN 1349/4 pre 
p. Ľubomíra Vereščáka, bytom v Kukove, tieto predkladal 
Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby. 

Pani Emílii Deutschovej sa predali diely z citovaných 
parciel v cene 6,65 €/m2. Spolu 17 m2 v cene 113,05 €. 
Súčasne sa uzatvorí zmluva o zriadení vecného bremena na 
právo prechodu peších po  pozemku p. Emílií Deutschovej 
pred OD LUCIA. 

Pre Ľubomíra Vereščáka sa predal za cenu 2 000 €, pričom 
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti /vypracovanie 
kúpnej zmluvy, správny poplatok za nárok na vklad do 
katastra nehnuteľnosti/ zaplatí kupujúci. 

V interpelácii poslanci mali dotazy: osvetlenie Záhradnej 
ulice, parkovacie miesta  pri Poliklinike, vytrhanie suchých 
kvetov zo záhonov v meste, koncepcia rozmiestnenia 
prevádzok v Dome služieb, umývanie aut na Tehelnej ulici, 
dokončenia chodníka cez starý cintorín, priestor za ihriskom 
čomu slúži, príliš vysoká cena za teplo 170.4 €. Na tieto 
dotazy boli dané odpovede ( tieto budú rozpracované 
v júnovom čísle ).                                    

 ooooo   /AK/ 
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1. Na základe oznamu pracovníkov aktivačných prác, 
žijúcich na Kukučínovej ulici v časti  „Vatrisko“,  o voľne  sa 
pohybujúcich psoch po ulici, ktoré nemajú majiteľa,   
vykonala MsP v spolupráci s firmou Hunter odchyt týchto 
psov a zároveň preverila evidenciu doterajších vlastníkov. 
V karanténe bolo umiestnených celkom desať psov. Piati 
noví vlastníci oproti podpisu prevzali výzvu na odstránenie 
nedostatku v evidencii s poučením o možnom postihu za 
priestupok. 

2. Mestská polícia na základe vyhotovenej dokumentácie 
prostredníctvom kamerového  systému spracovala v štyroch 
prípadoch, s návrhom na prerokovanie priestupku Obvodným  
úradom vo Svidníku,  priestupky na úseku verejného 
poriadku, týkajúce sa vzbudzovania verejného pohoršenia 
a znečisťovania verejného priestranstva. 

3. Dňa 16. marca vykonal príslušník MsP v Giraltovciach 
v spolupráci s terénnymi pracovníčkami komunitného centra 
v Giraltovciach za účasti 35-tich žiakov spojenej školy besedu 
na tému bezpečného správania a zodpovednosti za 
priestupok a trestný čin. 

4. Mestská polícia v dvoch prípadoch na mieste vybavila 
dohovorom rušenie nočného pokoja  mladistvými. V 
ďalších troch prípadoch išlo o podozrenie z priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu, kde v dvoch prípadoch hliadka 
MsP vybavila vec na mieste dohovorom, v jednej veci hliadka 
poučila obidve dotknuté strany o možnosti podania 
oznámenia na prerokovanie priestupku.  

 
                                     ooooo  Ondrej Cina 
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 Počasie v apríli bolo vrtkavé, doslova také, ako sa o tomto mesiaci 
hovorí. Zobúdzali sme sa do daždivých, studených, vetristých dní, ale 
boli aj krásne slnečné. Tie pekné dni asi využil každý dobrý  hospodár, 
lebo v celom okolí, v každej záhradke je už posadené, políčka sú 
obrobené, príroda dýcha jarou, každý kúsok zeme je krásne zelený 
a všade plno púpavy, ktorá spolu so sedmokráskami vytvára krásny 
koberec, lahodiaci našim očiam. 

 -Predveľkonočné obdobie aj keď malo všelijaké počasie mnohí využili 
na upratovanie okolo bytoviek či rodinných domov, a tak v niektorých 
častiach mesta je radosť vyjsť si na prechádzku, hlavne po tých 
uliciach, kde to dýcha čistotou a krásnymi jarnými kvetmi. 

 Jar odkryla aj ľudskú ľahostajnosť, nepekný prístup k prírode vidno v 
 jej zákutiach v okolí mesta ( kam nechodí upratovacia čata ), ktoré 
zohyzďuje odpad z našich príbytkov. Je až zarážajúce, že na jar si 
každý robí doma poriadok, ale niekde to vyzerá tak, že len po svoje 
dvere. To, čo vo svojej domácnosti nepotrebuje, vyhodí von do prírody 
, alebo - v tom lepšom prípade - nechá pri odpadkových košoch, veď to 
niekto za neho uprace. Tak to už býva, že jedných môžeme pochváliť 
a iných zase pokritizovať.   

 PENZUM VŠEOBECNEJ  DIDAKTIKY  je názov publikácie, ktorú 
autorky Nadežda Krajčová  a Lenka Pasternáková  vydali  v spolupráci 
s CVČ Giraltovce. Je to prvá zo siedmich publikácií, potrebná pre 
študentov a vydal ju DTI - Dubnický technologický inštitút v Dubnici 
nad Váhom, ktorý  je aj členom nášho Centra. 

 Reklamy nám pripomínajú rôzne firmy, ktoré  pripravujú lákavé akcie  
v oblasti sporenia alebo poistenia. Medzi ne patrí zaujímavá 
FARBIČKA – Allianz a RODINNÝ BALÍK – ČSOB - Stavebná 
sporiteľňa 

 - Firma Giratherm s.r.o. začala s prácou na teplovodnom kanály 
smerujúcom z Tehelnej ulice na Dukelskú. O niekoľko dní by sa mala 
začať rekonštrukcia námestia, ktorá si bude vyžadovať množstvo 
obchádzok a neporiadku, preto žiadame občanov a zhovievavosť. 
Výsledkom bude krásny pohľad na scenériu námestia slúžiaceho na 
oddych. Práce na pešej zóne by mali byť ukončené v mesiacoch 
október – november                                                            ooooo   /r/ 
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Je najkrajší mesiac roka, nastal máj. Tráva vonia, 

kvety sa predbiehajú vo farebnosti, slnko pozlacuje zem 
a vtáci štebocú. V máji je celá príroda akási veselšia, žiarivejšia. 
Možno aj pre vás nastal čas zobrať knihu a vybrať sa von, nechať sa 
láskať slnkom a potešiť sa dobrou literatúrou. V našej knižnici 
máme celý rad noviniek. Pravidelné nákupy literatúry sú zárukou 
kvalitného knižného fondu. Z našich najnovších titulov vyberáme: 

IĽJA  ERENBURG: FAJKY 
Fajky sú brilantné poviedky skvelého rozprávača, Iľja Erenburg 

je prozaik s vynikajúcim postrehom, výborný básnik, prekladateľ, 
esejista. Miloval fajky a práve ony ho inšpirovali k napísaniu 
poviedok s nečakanými zápletkami a rozuzleniami. S jeho tvorbou je 
to ako s kvalitnou fajkou – ak ju raz zoberiete do ruky, ťažko sa 
s ňou rozlúčite. 

STEVE BERRY:  BENÁTSKA ZRADA 
Dramatická šachová partia veľkej politiky tvorí pôdorys príbehu, 

na ktorom zároveň prebieha krutá dráma osobných životov 
hlavných postáv. Autor tejto knihy Steve Berry vyštudoval právo 
a okrem spisovateľskej činnosti sa venuje politike a cestovaniu. 
Benátska zrada je jeho najnovší román. 

KATARÍNA ŠAJBANOVÁ: BUBLINA 
Autorka je podobne ako hrdinka jej románu, vyštudovaná 

právnička, ktorá si vybudovala kariéru v renomovanej firme 
v Prahe. Katarína  sa však rozhodla vrátiť sa aj k svojej dávnej 
láske, k písaniu. Jej novela Bublina má taký strhujúci dej, že 
v rovnakom čase vychádza aj v češtine. 

FRANZISKUS KERSSENBROCK:  ŽIVOT A DOBA PARACELSA 
 16. storočie v Európe je dobou radikálnych zmien, Paracelsus, 

ktorý žil práve v tých časoch, je teoretik, praktik i revolucionár 
v jednej osobe, ktorý sa snaží pozerať na vecí z iného uhla pohľadu. 
Jeho život je opradený tajomstvom, ktoré do dnešných čias 
podnecuje našu fantáziu a predstavivosť. 

BOB HARTMAN: ROZPRÁVKY  Z  CELÉHO  SVETA 
Táto nádherná knižka ukrýva štyridsať ľudových rozprávok 

z celého sveta. Príbehy plné napätia, obetavosti, hrdinstva, ale 
i žartovné historky pobavia a poučia každé dieťa. Zostavovateľ svoj 
zámer rozšíril o rady, ako rozprávku využiť aj pri kolektívnej hre. 
Kým najmenší príbeh počúvajú, staršie deti sa môžu do deja aktívne 
zapojiť.                                                       ooooo   Anna   Mitaľová 
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Primátor mesta Giraltovce  Ján Rubis  pri príležitosti výročia 

narodenia Jána Amosa Komenského privítal na MsÚ tých najlepších 
spomedzi pedagógov, aby im prostredníctvom nich aj všetkým 
kolegom poďakoval za šírenie Komenského ideí, za každodenné 
odovzdávanie toho, čo sa nedá vyčísliť, zmerať ani zaplatiť - 
vzdelania a lásky k životu a múdrosti mladej generácii. 

Slávnostné oceňovanie pedagógov sa uskutočnilo 29. marca 
2010 v Sobášnej sieni MsÚ. Pamätné plakety z rúk primátora mesta 
prevzali  
Marián Pajdič – ZŠ 
Eulália Prazňaková – ZŠ 
Juraj Auerswald – Gymnázium 
Mária Kačmárová – Spojená škola 
Iveta Migášová – MŠ 

Emília Tchuríková – SZŠ 
Jaroslav Kecer – SSOŠ 
Eva Hlavinková – SSOŠ 
Eva Davidová – ZUŠ 
Ján Holodňák - CVČ 

 
Ďakujeme aj žiakom a pedagógom zo ZUŠ, ktorí svojim 

vystúpením spríjemnili slávnostnú akadémiu. 
                                                                              /mo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oceneným pedagógom odovzdával primátor mesta plaketu.   
Foto: Vladimír Michalčík 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

 
 
 
 
 
Husle sa všeobecne považujú za hudobný nástroj, ktorý najviac  

napodobuje   ľudský hlas. Veľmi blízko k nemu má aj gitara. Na 
rozdiel od huslí, ktoré spievajú, gitara rozpráva. Jej mnohoraké 
príbehy počúvali  v minulom týždni účastníci 7. Gitarového festivalu  
v Giraltovciach od stredy 21. apríla do piatku 23. apríla. Každý 
druhý rok  ho organizuje  vedenie Základnej umeleckej školy 
v Giraltovciach na čele s riaditeľom Petrom Zajacom.  S Gitarovým 
festivalom v Bojniciach, s  ktorým sa po roku  striedajú, je 
najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku, ba aj  v Strednej 
Európe. 

Úvodný koncert a oficiálne otvorenie sa uskutočnilo v sále Domu 
kultúry v stredu  podvečer. Dôležitosť festivalu svojou účasťou 
podporili štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána 
Obrimčáková s manželom, primátorom mesta Stropkov, giraltovský 
primátor  Ján Rubis   a významní  vysokoškolskí pedagógovia hry 
na gitare Ján Labant a Martin Krajčo. 

Giraltovská  ZUŠ-ka  sa môže pochváliť 32-členným orchestrom, 
ktorý vedie tamojší pedagóg Barnabáš  Hangonyi. Každé ich 
vystúpenie je hudobným sviatkom pre divákov a poslucháčov, a tak 
nečudo, že im pripadla úloha otvoriť tohtoročný Gitarový festival. 
Neskôr usporiadatelia predsa len dali sólo gitarám, keď s recitálmi 
vystúpili Evka Kovalčíková a Erik Chrzan. Obaja začínali poznávať 
čaro hry na gitare  v giraltovskej ZUŠ-ke a obaja si gitaru zvolili za 
svoju profesionálnu družku.  

BARRE. V roku 1997 ho vytvorili pedagógovia žilinského 
Konzervatória Ján Labant a Peter Remeník. V ich repertoári 
zaznieva najmä súčasná latinsko-americká hudba. V Giraltovciach 
koncertovali v kombinácii dvoch klasických gitár a v kombinácii 
klasickej a elektoakustickej gitary (fingerstyle). 

Oproti predchádzajúcim ročníkom tohto festivalu sme postrehli 
niekoľko zmien. Riaditeľ ZUŠ v Giraltovciach Peter Zajac vysvetlil 
okolnosti zmien v tohtoročnom  a v budúcich ročníkoch. 

„Východ jednoducho nechodí, hlavne blízke okolie,“  vravel P. 
Zajac. „Pritom našou snahou je pozdvihnúť úroveň a záujem 
o hru na gitare hlavne v našom prostredí. Podľa názorov 
viacerých odborníkov sme  nasadili príliš vysokú úroveň, ktorá 
odrádza mnohých, aj veľmi vážnych záujemcov o účasť  na 
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giraltovskom festivale. Napriek tomu, že teraz prišli len 
účastníci zo Slovenska, porotcovia tvrdia, že program bol 
pestrý a vôbec nenudil. Svedčí o tom aj fakt, že všetci súťažiaci 
z II. a III. kategórie postúpili do 2. kola. Uvedomili sme si, že 
máme skutočne vysoké nároky, preto v budúcnosti chceme 
zľavovať a stanovíme menej náročné kritéria súťaže.“ 

Už od začiatku ku Gitarovému festivalu v Giraltovciach patrila 
účasť Poliakov.  Aj Čechov. Prečo  v tomto roku neprišli? 

„Určite ste si všimli, že sála v kultúrnom dome prešla 
významnými stavebnými úpravami. Predovšetkým zmizli dva 
rušiace stĺpy v hľadisku, čím sa podstatne zlepšili podmienky 
pre divákov i celkovú atmosféru v hľadisku. Úpravy sa robili už 
rok, a to bez dlhšieho  odstavenia tejto sály.  Záverečné práce  
sa vykonávali ešte pred pár dňami. Mali sme obavy, či sa to 
stihne, preto  sme radšej neriskovali a náročných hostí 
z Poľska  radšej   nepozvali.  Česi sa neprihlásili. Počet 
súťažiacich sa však napriek spomínaným okolnostiam neznížil“ 

Úvodný koncert festivalu, ale aj ostatné podujatia, ktoré 
organizujete,  sa tešia veľkej diváckej obľube. Hľadisko sály je vždy 
nabité na  prasknutie. Znamená to, že Giraltovčania majú radi 
hudbu? 

„Divácku základňu tvoria rodičia a príbuzní našich žiakov. 
Pritom 85 % z nich pochádza z okolia, aj zo vzdialenosti 25 
a viac kilometrov. Z dedín do Giraltoviec je veľmi zlé 
autobusové spojenie, no ani to ich neodrádza.“ 

 Oficiálna súťaž v troch kategóriách pokračovala vo štvrtok 1. 
kolom a v piatok 2. kolom so záverečným vyhodnotením.  

Súťažiaci v I. kategórii (narodení  v roku 2000 a neskôr) sa 
predstavili dvoma odlišnými skladbami v trvaní do 4 minút. 
Najmladšia  účastníčka Kristínka Vítkovičová má len sedem rokov 
a prišla až z Levíc. Víťazstvá si v tejto kategórii odniesli žiaci 
z domácej ZUŠ. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Tkáč. 
O druhé miesto sa podelili opäť žiačky z usporiadateľskej ZUŠ 
Beátka Bakalárová a Radka Mihalčíková. Tretie miesto pridelili 
porotcovia Jakubovi Kmecovi zo Smižian a Augustínovi Mušutovi zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Druhá kategória (narodení po roku 1998) už obsahovala skladby 
z obdobia klasicizmu a od  súčasného autora, vrátane dvoch 
ľubovoľných skladieb v celkom rozsahu maximálne 13 minút.  Pre 
vynikajúcu úroveň porota udelila po dve II. a III. miesta.  Prvé 
miesto obsadil Gabriel Hlaváč z Ružomberka, dve druhé miesta 
Júlia Balvonová zo Žiliny a Jakub Ondrejka z Bratislavy. O tretie 
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miesto sa podelili Michaela Hlipalová zo Starej Ľubovne a Terézia 
Hulková z Popradu. 

Súťaž v tretej kategórii je vždy najnáročnejšia. Účastníci museli 
byť narodení v rokoch 1995 – 1997. Súťažili so skladbou z obdobia 
baroka a od súčasného autora, tiež v dvoch ľubovoľných 
programoch. Ich vystúpenie trvalo od 7 minút v prvom kole  do 13 
minút v druhom kole. Aj tu porotcovia mali ťažkú úlohu rozdeliť 
umiestnenia,  pretože súťažiaci dosahovali nielen rovnakú, ale 
mimoriadne vysokú úroveň. Tu udelili až tri tretie miesta. Víťazom 
sa stal Ronald Janeček zo Zvolena, na druhom mieste sa umiestnila  
Samira Hammadová z Nitry, tretie miesto získali Kristína Hajdová 
Giraltoviec, Erik Kovalik z Levoče a Matúš Livora zo Spišskej Novej 
Vsi.                                                           

                                                                                   Emília FILOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zábery z prvého dňa Gitarového festivalu 
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Hostia festivalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazi pri preberaní cien                                              Foto: Beáta Daňková 
 

ANNA  MITAĽOVÁ  
                     

V týchto dňoch vyšla už piata zbierka náboženských úvah Anny 
Mitaľovej pod názvom Cesta lásky. Píše v nej, že láska je najvyššou 
hodnotou v životnom príbehu všetkých ľudí, lebo jedine láska 
roztápa ľudské srdcia. Lyrické posolstvo tejto zbierky je hľadaním 
lásky. Autorka ním stavia mosty od človeka k človeku, po ktorých 
sa dá prejsť, iba ak sme naplnení rôznymi podobami lásky. Zamýšľa 
sa však aj nad deficitom lásky v našom živote, ktorý je príznačný 
pre obdobie, v ktorom práve žijeme. Jedno z jej zamyslení vám 
prinášame. 
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Dnes nevieme rozprávať srdcom. Veru nie. Rozprávame, ale 
naše oči nežiaria, rozprávame, len aby sa nepovedalo. Aké 
zbytočné! Ústa hovoria slová a srdcia mlčia, sú bojazlivé, plné 
obáv, aby nezaznelo čosi, čo nemá. Také sú naše rozhovory, 
zabudli sme rozprávať s láskou, pustiť dovnútra človeka, 
otvoriť svoju dušu. Prázdne rozhovory, prázdni ľudia, prázdna 
doba, lebo dobu vytvárajú ľudia.  A ona veru prišla, doba 
smutných očí, doba ničnehovoriaceho úsmevu, doba, ktorá 
dokonale mapuje vnútro dnešných ľudí. Človek prestal byť 
človekom, prestal sa úprimne radovať, nevie zdieľať bolesť 
iných, nevie rozdeliť srdce. Všetko chce sám,  nepustí k sebe 
nikoho. Prečo? Bojí sa! Bojíme sa jeden druhého. A prečo? 
Odohnali sme od seba lásku, niet jej, odišla a ľudské srdce 
zatrpklo, stiahlo sa, zmenšilo. Neprúdi ním plnou silou  
červená tekutina života, neblkoce ani neklokoce, iba ticho 
klope na svoje komory. Ľudské srdce je zľaknuté práve tak 
ako človek. Ó, bojovné srdce, vráť sak človeku, oživ ho, naplň 
ho a zapáľ. Nech človek žije, nech sa raduje, nech ním 
rozpráva, plače, aj teší sa. Nech sa človek naučí položiť si 
svoje srdce na dlaň, ponúknuť ho iným, nech sa ho dotknú, 
nech sa ním ohrejú. Ó, Bože, naplň nás láskou!  Prečo takto 
neprosíme? Zabudli sme, nevieme, akú silu má takáto prosba. 
Neskúšame vrátiť teplo životu, žiaru do očí, radosť na tvár, 
hrejivý úprimný úsmev človeka človeku. To obyčajné dobro, 
ktoré sme videli v tvárach svojich matiek, priali nám z hĺbky 
svojho srdca všetko dobrodenie sveta. Jasne sme to videli na 
ich tvárach, nemuseli nám to hovoriť. Človek skrátka vie, 
kedy hovorí srdce, to ono sa prederie z hrude von a hľadí 
človeku z očí, pozerá z tváre. Veru, srdce je viditeľné a vie 
krásne rozprávať.  Prosme svojho Otca v nebi, aby sa vrátilo. 
Aby sme opäť rozprávali rozprávku o dobrom živote, ktorý 
prúdi zo samého stredu ľudského srdca. Boh miluje človeka, 
prežiari láskou jeho srdce a požehná ho, ak sa človek skloní 
pred Jeho trónom. A ty, človek, pokorne skláňaj svoju hlavu 
a radostne vítaj Lásku. To ona bude rozprávať tvojím srdcom. 
„ V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho 
jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze 
Neho.“ 1J 4, 9                            

                                                  ooooo    Anna   Mitaľová 
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V mesiaci marec už tradične venujeme 

pozornosť knihám, ktoré sú aj pre deti 
materskej školy zdrojom poučenia a zábavy. 
V rámci mesiaca knihy sme pre deti 
jednotlivých tried vypracovali projekt  
„TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA“. Projekt sa 
realizoval celý týždeň a v jednotlivých triedach 
čítali deťom rozprávky a detské príbehy rodičia 
alebo učiteľky z iných tried. Deti materskej školy navštívili aj 
knižnicu, kde sa oboznámili s množstvom kníh a tiež so spôsobom 
ich požičiavania. Vyvrcholením projektu bola nesúťažná prehliadka 
v prednese poézie a prózy pre deti prípravných oddelení. Vybraní 
predškoláci výrazným prednesom zaujali nielen svojich kamarátov, 
ale aj porotu, zloženú z učiteliek materskej školy. No a za pekný 
výkon dostali zaujímavú vecnú odmenu.  

                                                     Anna  Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenení predškoláci              Foto: autor 
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Gitanos, Gypsies, Cigáni. Kto sú vlastne títo ľudia a kde sa tu vzali? 
Ak by sme šli do ďalekej minulosti, zistili by sme, že pochádzajú z Indie. 
Už vo svojej pravlasti to boli najbiednejší ľudia, stojaci na okraji 
spoločnosti. Žiadna kasta, iba tí, ktorí svojou prácou prakticky živili tých 
nad sebou. Vtedy sa vlastne začali živiť tým, čo  ešte  veľmi dlho bolo 
ich živobytím. Tradičnými zamestnaniami pre nich boli kováč, kolár 
a samozrejme muzikant. Čo ich prinútilo,  aby odišli ? Svojím 
spôsobom boli slobodní, tak  čo sa mohlo stať, že sa rozišli prakticky po 
celom svete?  Obživu si zaobstarávali lovením a  to bol dôvod, že sa 
postupne začali sťahovať.  Najviac sa ich presunulo v 9. a 10. storočí. 
Rozšírili sa  prakticky po celej Európe.   Domov nemali nikde a všade. 
Kočovali a všade chvíľku pobudli. Napriek tomu ich ľudia nemali radi. 
Odkiaľ pramenila a pramení nevraživosť voči týmto ľuďom?  Odjakživa 
to boli prenasledovaní a perzekvovaní ľudia. Nielen v dávnej, ale aj 
nedávnej minulosti.  Všetci vieme, čo sa s nimi dialo počas 2. sv. vojny. 
Vyhubili ich tisíce. V čom vlastne spočíva ich „inakosť“? Hierarchiu mali 
rozdelenú. Muž obstarával prácu, žena sa starala o jedlo a deti.  Mali aj 
svoju vrchnosť - vajdu. Všetci do jedného rešpektovali jeho 
rozhodnutia. V časoch socializmu museli všetci, nielen Rómovia, 
pracovať.  Aj keď vtedy, ako dnes  zvyknú niektorí hovoriť, bol 
„nanútený“ pracovný návyk, robiť sa muselo.  Deti taktiež museli chodiť 
do školy.    

Dnes, myslím si, sa  Rómovia dostávajú tam, kde už raz boli. Na 
okraj spoločnosti. Nemajú prácu. Strácajú pracovné návyky. 
O vzdelanie detí tiež neprejavujú taký záujem, aký by mali. Kde sa teda 
stala chyba?  Oni sami sa odvolávajú na to, že sú  „iní“ . Naša 
spoločnosť s obľubou hovorí, že sú neprispôsobiví. Kde je pravda? 
Nájde sa riešenie tohto problému? Ja si myslím, že prešlo dosť času na 
to, aby sa snažili oni sami prispôsobiť. Dnes máme všetci rovnaké 
šance. Z rómskeho etnika vyšlo množstvo vzdelaných, slušných a 
pracovitých ľudí, ktorí by mali byť preň ne príkladom.  My ostatní si 
zasa nehľadajme alibi tým, že budeme privierať oči a tváriť sa, že nás 
sa to netýka. Naša spoločnosť si hladká ego tým, že vytvorila sociálne 
dávky, ktoré v žiadnom prípade nič neriešia.  

Aj duchom slobodní ľudia, akými sú Rómovia, si však  musia 
uvedomiť, že existujú nielen práva, ale aj  povinnosti, ktoré je potrebné 
si splniť. Predovšetkým  si musíme všetci uvedomiť, že sme ľudia 
a farba pleti by nemala  hrať  žiadnu úlohu.“ Deti  vetra a slnka“ sú tu 
medzi nami  a majú právo na život tak ako my. 

                                                         ooooo   Daniela Paliová 
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V piatok  16.4.2010  si 

mnohí z vás pripínali na svoj 
odev prvý jarný kvet - žltý 
narcis - ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci. V tento deň 
sa totiž v našom meste uskutočnila zbierka, ktorú každoročne 
organizuje Liga proti rakovine. Dobrovoľným príspevkom ste 
prejavili solidaritu a podporu ľuďom, ktorých postihla táto zákerná 
choroba. Do zbierky bolo za naše gymnázium zapojených osem 
študentiek 3.A (Veronika Moľová, Nikola Caunerová, Mariana 
Kupčihová, Patrícia Polčová, Mária Strončeková, Diana Matiová, 
Nikola Pšenáková a Lucia Bačkayová ) - dobrovoľníčok, ktoré 
ochotne celé dopoludnie oslovovali okoloidúcich a za každý 
príspevok ich odmeňovali symbolom nadácie. 

Rakovina si nevyberá, ročne zasiahne 3,2 miliónov Európanov. 
Je však milé pozorovať ľudí, ako aj v tejto dobe ochotne prispievajú 
aspoň menšou finančnou čiastkou k záchrane mnohých ľudských 
životov. 

Vedzme, že naše zdravie by nám nemalo byť ľahostajné. 
Odborníci tvrdia, že správnou životosprávou spolu so zdravým 
životným štýlom môžeme predísť mnohým ochoreniam. V rámci dní 
zdravia   študenti 3.A pripravili vo vestibule gymnázia minivýstavu   
s názvom: „Každý má možnosť výberu. Vyber si aj TY!“ Pomocou 
postáv dvoch ľudí, vysokého štíhleho športovca a zdevastovaného 
človeka, chceli poukázať na to, ako životný štýl v jednom prípade 
ničí a v druhom prípade vylepšuje náš zdravotný stav. Pripojili aj 
nástenku, kde sa ostatní študenti mohli dozvedieť viac o príčinách, 
dôsledkoch, liečbe a prevencii najznámejších druhov rakoviny. Tieto 
dni zdravia sme zakončili už spomínanou zbierkou, ktorá dopadla 
veľmi úspešne - aj vďaka Vám. 

Ďakujeme všetkým občanom mesta Giraltovce, ale aj všetkým 
ostatným darcom, ktorých sme v piatok oslovili. Našim 
dobrovoľníčkam sa podarilo vyzbierať 512, 22 €. Ďakujeme. 

 Lucia Bačkayová, 3. A 
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Dobrovoľníčky z 3. A                                                          Foto: autor 
 
Nášmu učiteľovi  s láskou .....  
 
Pán riaditeľ, s ľudskosťou sa nám prihovárate deň čo deň. Naše 

problémy sa stávajú vašimi. Nikdy nestojíme dlho pred dverami 
riaditeľne. Hneď ich otvoríte. Vypočujete si každý žiacky problém i 
návrh. S prísnym pohľadom a zvrásneným čelom  si nás postavíte 
na váš červený koberec a  vtedy my, žiaci, vieme, že sme  pre vás 
dôležití. Vaša škola je školou pre život. Nenútite nás učiť sa poučky. 
Sám uprednostňujete rozprávanie o živote, aby sme sa v živote, 
ktorý máme pred sebou,  nestratili. Na svojich hodinách nás 
obohacujete o životné múdrosti, ktoré sa nám neustálym 
opakovaním vryli do pamäti. V každom z nás vidíte  budúcnosť. 
Žiadneho žiaka ste i napriek zlým študijným výsledkom nikdy 
neodsúdili. Dokážete stráviť celé hodiny s nejedným „lajdákom“, 
ktorého v konečnom dôsledku  predsa len donútite niečo sa naučiť. 
Napriek tomu sú chvíle, keď žiacka opovážlivosť prerastie trpezlivosť 
učiteľa, a tak vzduchom z času na čas letí kniha alebo vaše kľúče. 

S odovzdanosťou plníte svoje poslanie. Vaša tvorivá práca 
riaditeľa prináša rok čo rok nové plody. Budova školy sa zo dňa na 
deň stáva modernejšou a  pohodlnejšou pre naše štúdium. 
S oddanosťou a oduševnenosťou denne prekračujete prah nášho – 
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vášho gymnázia a zveľaďujete svoju školu. Učebne vybavené 
najmodernejšou technikou, jedáleň, šatne, školský dvor, priestory 
vestibulu, každý kút..... za tým všetkým vidieť vašu prácu, námahu.  

Hlavným princípom, východiskom, sprievodcom vašej práce je 
láska, ktorú  už nejeden rok vo svojom poslaní učiteľa a riaditeľa 
školy okolo seba šírite. A  aj keď to my, študenti, málokedy dávame 
najavo, vážime si vás i vašu zodpovednú prácu.  

Ďakujeme, pán riaditeľ. 
V mene študentov a celého kolektívu zamestnancov Gymnázia 

v Giraltovciach blahoželáme k  životnému jubileu riaditeľovi Jura-
jovi Auerswaldovi. 

      Ivana Rubisová, VIII. O, Gymnázium Giraltovce    
 

 Žiacka školská rada sa pripája k blahoželaniu ....  
 
Nebolo to tak dávno, čo som po prvýkrát nesmelo vstúpila do 

riaditeľne so slovami: 
„Dobrý deň, pán riaditeľ, som nová predsedníčka Žiackej 

školskej rady.“ Pán riaditeľ, mne dovtedy známy iba z chodby alebo 
z fotiek na maturitných tablách, moje prvotné obavy vyvrátil, ako to 
už u neho býva zvykom, vtipnou poznámkou. 

Dovtedajšie stretnutia na chodbách školy sa zmenili na 
pravidelné pracovné stretnutia v riaditeľni a postupne som začala 
pána riaditeľa spoznávať nielen ako riaditeľa nášho gymnázia, ale 
hlavne ako človeka... 

Hovorí sa, že niekto sa veľkým narodí a niekto sa veľkým stane. 
Za tie dva roky, čo som vo funkcii predsedníčky Žiackej školskej 
rady, sme sa s pánom riaditeľom stretávali na spoločných 
stretnutiach pri riešení rôznych problémov, konfliktov, ale hlavne 
nápadov, ako vylepšiť alebo ozvláštniť život študenta nášho 
gymnázia. Predovšetkým vďaka jeho ústretovosti, otvorenému 
prístupu k novým možnostiam a tvorivým veciam   môžem povedať, 
že dnes na kvalitnej úrovni u nás fungujú školský časopis, školské 
rádio a celkovo Žiacka školská rada. Dáva nám priestor na 
rozvíjanie kreativity a nadania a vytváranie nových vecí. 

Ako predsedníčka Žiackej školskej rady  si na ňom najviac cením 
to, že aj napriek funkcii riaditeľa sa k nám, žiakom, správa ako k 
rovnocenným partnerom a dáva nám najavo, že má o nás záujem. 
Myslím, že svoje dlhoročné skúsenosti v úlohe učiteľa a riaditeľa  
zúročuje tým správnym spôsobom. 

Lucia Bačkayová, 3.A 
Predsedníčka Žiackej školskej rady 
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24. marca 2010 sa vo Svidníku uskutočnilo okresné kolo súťaže 

Hviezdoslavov Kubín, v ktorom naše gymnázium reprezentovali mladší 
i starší žiaci. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, v poézii aj v próze.  

V druhej kategórii v poézii získala prvé miesto Kristína Kaňuchová a 
tretie miesto v próze Martin Hirňák, obidvaja z II. O. V tretej kategórii sme 
si znova priniesli prvé miesto v poézii, a to zásluhou Tamary Tchuríkovej zo 
IV.O. Týchto súťažiacich pripravovala pani učiteľka Marta Lehetová.  

Ďalším úspechom našich žiačok boli dve prvé miesta vo štvrtej kategórii 
(stredné školy) v próze aj v poézii. Prvé miesto v poézii získala Ivana 
Rubisová z VIII.O a v próze Adela Volčková  z 2. A. Pripravovala ich pani 
učiteľka Blanka Vaľovská.  

Za reprezentáciu našej školy patrí vďaka aj Daniele Maťašovej zo IV.O.  
Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. 
            
Moja recitačná spoveď 
 
Moja účasť na Hviezdoslavovom Kubíne začala tým, že moja učiteľka 

slovenského jazyka a literatúry, pani Blanka Vaľovská, mi ponúkla možnosť  
recitovať úryvok z prózy. Dlho som neváhala a súhlasila s touto ponukou. 
Bola to pre mňa výzva, pretože naše gymnázium má v tejto oblasti veľmi 
dobrú povesť  a ja som nemala nikdy predtým skúsenosť s „ozajstnou“ 
recitáciou.  

V základnej škole som sa niekoľkokrát zúčastnila školských kôl, 
dokonca ma vybrali aj do okresných kôl recitačných súťaží, ale nedalo sa to 
porovnať s úrovňou recitácie v tejto škole. V základnej škole  stačilo, že som 
sa naučila báseň a potom ju pekne pomaly vyrozprávala divákom a porote. 
Nehľadala som v texte hlbší zmysel, ba ani výraz pre pochopený text. 
Žiadny učiteľ ma na Hviezdoslavov Kubín nikdy nepripravoval. Ja som 
nevedela, ako na to, koľko pozornosti treba textu a recitácii venovať.   

Táto príprava s pani učiteľkou bola pre mňa nová. Takmer každý deň 
sme prednes nacvičovali. Pravdupovediac,  niekedy som mala chuť s tým 
všetkým skončiť. Každý deň som musela pre nacvičovanie ostať po 
vyučovaní v škole. Nebola som tým nadšená. Neskôr sa mi to zapáčilo 
a mala som z toho radosť. 

Blížil sa 24. marec 2010, deň okresného kola Hviezdoslavovho Kubína 
vo Svidníku. Celý čas som si vravela, že je to pre mňa skúsenosť, že to 
robím pre seba, nie pre iných, teda nemusím nič vyhrať a už samotná účasť 
je pre mňa výhrou.  

Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí sú skúsení recitátori, pre mňa 
profesionáli. 
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Ako by som ja mohla získať 1. miesto. Zdalo sa mi to nemožné. 
Prišli sme do Základnej umeleckej školy vo Svidníku a posadali sme si 

do veľkej uvítacej miestnosti, kde nás rozdelili podľa kategórií do rôznych 
tried. V mojej bolo  štrnásť súťažiacich, z toho bolo sedem žiakov 
vystupujúcich s prózou a ďalších sedem s poéziou.  

Čakanie bolo nekonečné. Veľmi nepríjemným spoločníkom bola  zima, 
ktorá mi roztriasla kolená. Konečne prišiel rad na mňa. Predstúpila som 
pred súťažiacich a porotu a začala som recitovať.  

Moje vystúpenie bolo pokojné. Cítila som, ako zo mňa opadli strach, 
stres, nervozita...  Zostal mi len príjemný pocit sebauspokojenia.   

Porote sa moje vystúpenie páčilo. Vyhrala som. Ale tým sa to ešte 
nekončí, výhra v okresnom kole ma posúva ďalej do krajského kola, kde 
budem znova bojovať so žiakmi z iných škôl, ale aj sama so sebou.         

                    ooooo   Adela Volčková, 2. A 
 

 
 

 
 

 26. marec bol pre žiakov  Spojenej školy z Regionálneho strediska pre 
občanov so zdravotným postihnutím v Giraltovciach  výnimočný – zúčastnili sa  
výletu  do ZOC MAX v Prešove, kde si zároveň prezreli výstavu detských prác 
pod názvom "Trinásta komnata - Môj sen", do ktorej sami prispeli 
svojimi prácami. Všetci sa na výlet tešili  

Nultý ročník tejto súťaže zorganizovala pod  záštitou 
primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho pre žiakov 
špeciálnych základných škôl v Prešovskom kraji Špeciálna 
základná škola internátna v Prešove. Hlavným cieľom súťaže 
bolo ukázať širokej verejnosti, že aj deti s mentálnym a 
viacnásobným postihnutím sú talentované a šikovné, presne 
tak  ako ich zdraví rovesníci.  

Odbornej porote sa páčili aj práce našich žiakov. Špeciálnu 
cenu poroty získal Dávid Cina  za svoj „Západ slnka“. Medzi 
vystavenými prácami sme našli „Tigra“ nášho Vinca Horvátha,  
výšivky Petra Mikluša a „Futbalové ihrisko „ Karola Lakatoša.  

Žiakom sa deň veľmi páčil a cestou do Giraltoviec sa pýtali, 
kedy sa opäť pôjde na výlet.  Žiaci a učitelia Spojenej školy sa 
zároveň chcú poďakovať riaditeľke DSS Giraltovce - Slávke 
Vojčekovej za  požičanie autobusu a šoférovi Slavomírovi 
Benčekovi za príjemnú cestu a bezpečný návrat domov. 

 
                                            ooooo  Jana Lechmanová 
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Z mnohých  podujatí, ktoré Centrum 

zorganizovalo, sú niektoré typické aprílové 
a niektoré pravidelne sa opakujúce či nové, 
pripravované podľa záujmu deti. Tento mesiac 
sme hokejové turnaje v Košiciach navštívili až  
päťkrát. Najdôležitejší a najkrajší, či 
najšportovejší, bol zápas, v ktorom  prvýkrát 
doma vyhrali Košice. Naši fanúšikovia boli 
nadšení a tešili sa, že ich povzbudzovanie 
malo konečne takýto pekný záver. Nám zase 
robia radosť naši športovci, ktorí sa pod 
vedením trénerov Michala Berežňáka 
a Mareka Pavúka zúčastnili 24.04.2010  
Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji  v 

Rožňave. Tento deň skutočne patril našim trojbojárom z klubu PWL 
CVČ Giraltovce, veď nazbierali štrnásť medailí,  šesť zlatých, štyri 
strieborné a štyri bronzové. Medaily a pekné umiestnenia získali 
všetci štrnásti súťažiaci takto: Michal Berežňák- dve zlaté 
v kategóriách masters a open muži do 100 kg + absolútny víťaz 
masters, Marek Pavúk - jedna zlatá v kategórii juniori do 110 kg a 1 
jedna strieborná v open muži do 110 kg, Dávid Bendík-  jedna zlatá 
v kategórii dorastenci do 75 kg a 2.miesto v absolútnom hodnotení 
dorastencov, Dávid Pankuch -jedna bronzová v kategórii dorastenci 
do 75 kg, Gabriel Grega – jedna strieborná v kategórii dorastenci do 
82,5 kg, v tej istej kategórii získal jednu bronzovú Braňo Friček, 
Matúš Čorba získal zlato v kategórii dorastu do 110 kg a v tej istej 
kategórii  bronz  Daniel Zajaroš, Pavla Petričková získala  
striebornú medailu v kategórii dorastu do 67,5 kg, Marcel Vasilenko 
získal v kategórii open muži do 90 kg  bronzovú a Tomáš Mihálik  
v kategórii dorastu do 90 kg  zlatú a v kategórii dorastu do 100 kg 
získal  striebro    Vlado Švec. Ďalšie miesta boli tiež pekné- 4. v 
kategórii dorastu do 82,5 kg získal Matúš Bendík a Marcel Lechman 
5.miesto v kategórii open muži do 75 kg.  Našim súťažiacim 
trojbojárom sa podarilo zdolať aj pár európskych a slovenských 
rekordov a  aj k týmto úspechom blahoželáme: D. Pankuchovi - 
európsky rekord a slovenský rekord utvorili David Bendík, M. 
Pavúk, M. Čorba a D. Zajaroš. 

Limit na ME v silovom trojboji splnili: Michal Berežňák, Marek 
Pavúk, Dávid Bendík, Dávid Pankuch, Matúš Čorba, Pavla 
Petričková a Tomáš Mihálik. V máji ich čakajú  majstrovstvá, tak im 
znovu budeme držať palce. Teraz im za  skvelú reprezentáciu 
vyslovuje veľké   ĎAKUJEM riaditeľ CVČ Ján Vook so svojimi 
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pracovníkmi. Všetkým veľkým súťažiam našich športovcov 
predchádzajú tie menšie v našej posilňovni, aby sa takto pripravili 
aj medzi sebou zápolili. 

Medzi pravidelné podujatia pre deti patrí aj návšteva plavárne. 
V apríli sme zmenili miesto, a tak sme si spoločne zaplávali 
v Bardejove, tento mesiac už by mala byť porucha opravená a my 
zase smerujeme do Stropkova. 

Priaznivci počítačových hier si mali možnosť zasúťažiť v turnaji 
EURO - futbal, na ktorú sa stále tešia. Pre deti škôl obvodu sme 
zorganizovali návštevu Regionálneho múzea v Hanušovciach. Okrem 
prehliadky kaštieľa, prírodnej  a etnografickej expozície pod názvom 
„ Textil a jeho podoby“ pre nich pracovníci múzea pripravili aj inú 
zaujímavú činnosť. Bol to odchyt vtákov v prírode, deti mali šťastie, 
lebo sa im podarilo chytiť vtáčika. Bola to plamienka, ktorú potom 
okrúžkovali, zapísali do zoznamu odchytených  vtákov a pustili 
znovu do prírody. Deťom sa hlavne táto časť exkurzie najviac páčila. 
Aj návštevu Hanušoviec opakujeme  pravidelne, vždy však s inými 
deťmi.  

Naše podujatia sú rôznorodé  zameraním aj vekovým zložením 
účastníkov. Pre dospelých sme v nedeľu 25.apríla zorganizovali  
návštevu DJZ v Prešove. Plné dva autobusy našich, dalo by sa 
povedať pravidelných, návštevníkov divadelných predstavení sa 
zúčastnili tanečného predstavenia CARMEN v choreografii Jána 
Ďurovčíka. Jeho nová  interpretácia  tohto svetoznámeho tragického 
ľúbostného príbehu je zaujímavá a  prevedená  na vysokej úrovni. 

V spolupráci s našim dobrovoľným hasičským zborom sme 
pripravili vernisáž výstavy pod názvom O hasičstve úsmevne od 
autora Sergeja Igora Laboreckého. Zaujímavé kresby  s touto 
tematikou sa teraz v našej Galérii Slniečko nachádzajú od 
27.04.2010 a budú tam do ukončenia výstavky  07.05.2010. 
Výstava je prístupná všetkým,, dá sa zhliadnuť aj zvonku a autorovi 
sa môžete zapísať do priloženej kroniky. 

Tento rok si pripomíname 65. výročie oslobodenia, a tak  sme   
náš cyklus podujatí Po stopách 2. svetovej vojny rozšírili o cyklus 
prednášok  historika Jozefa Rodáka. Tieto už prebehol pre žiakov 
ZŠ Kračúnovce  v ich škole a giraltovskí  žiaci si ich   

 vypočuli  v Centre. Pokračovať budeme aj v máji pre študentov 
SZŠ, Gymnázia a znova ZŠ Giraltovce.  

Mesiac sme ukončili regionálnou súťažou pre mladých hasičov 
pod názvom Pretek brannej všestrannosti, ktorej sa zúčastnili 
hliadky z celého regiónu. K súťaži sa vyjadríme neskôr, podáme 
informáciu aj o víťazoch. 

Už teraz Vás však pozývame na ďalšie aktivity , ku ktorým 
nesporne patria májové turistiky, návšteva divadla, návšteva 
Oswienčimu, Tokajíka, MDD, či Letný tábor.  

Za CVČ spracovala hs. 
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 V minulom čísle zaúradoval tlačiarenský škriatok. 

V článku Z činnosti CVČ, ktorého autorkou bola pani H. 
Sušinková, vypadla prvá veta. 

 
Jej znenie je:  
 
Marec je mesiacom kedy už nie je zima, ale aj jar sa 

hlási niekedy viac a niekedy menej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. apríl je Dňom zeme. Od skorého rána som o ňom 
počúvala v rozhlase a pred očami som mala všetky tie 
divoké skládky, ktoré sú aj v našom chotári. Je to pre 
nás veľmi zlá vizitka a svedčí to o našej necitlivosti 
k matičke Zemi. Uvažujem, že je potrebné začať od detí, 
ich treba viesť, aby prevychovali aj nás dospelých. 
S radosťou som zistila, že pedagógovia z našej 
základnej školy takto vedú svojich žiakov. Pri svojej 
každodennej prechádzke mestom som  v tento deň 
Zeme pri pošte zbadala hlúčik detí. Jeden z nich 
podišiel ku mne a do ruky mi podal „mávatko“ v tvare 
zemegule s nápisom „Deň Zeme“. Milo prekvapená som 
sa pri nich zastavila a v rozhovore s nimi som sa 
presvedčila, že budú z nich dobrí ochrancovia našej 
spoločnej živiteľky – matičky Zeme.  Boli informovaní 
o výbuchu sopky na Islande aj o ďalších prírodných 
katastrofách. Bolo to pekné vysvedčenie 3.B našej 
základnej školy. Vďaka vám, páni učitelia! 

 
ooooo    Magda  Palovičová 
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Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) uskutočnila dňa 29.3.2010 seminár, ktorý čerpal 

podklady zo Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských 
zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2008/2009. Z tejto rozsiahlej 
správy dotknem sa niektorých nedostatkov a opatrení. 

V náväznosti na školský zákon ŠŠI vypracovala nové kontrolné postupy a 
inšpekčné nástroje, do ktorých zapracovala všetky požiadavky zákona, smerujúce 
k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Vo svojej činnosti v školskom roku 2008/2009 
sústredila pozornosť najmä na zistenie stavu výchovy a vzdelávania v školách a v 
školských zariadeniach v prvom roku reformy. Pozornosť  zamerala na niektoré 
kľúčové  kompetencie, stanovené školským zákonom. V jednotlivých predmetoch 
sa sledoval rozvoj kompetencií a zručností v oblasti  poznávacích, učebných, 
komunikačných, sociálnych, v oblasti  informačno – komunikačnej technológie 
(IKT), praktických návykov a zručností, hodnotenia a sebahodnotenia. 

Výsledky z hospitácií potvrdili, že rozvíjanie kľúčových kompetencií a zručností 
má značné nedostatky. Najnepriaznivejší je stav v oblasti rozvíjania IKT, 
hodnotenia a sebahodnotenia i v rozvoji sociálnych kompetencií, najmä 
v teoretickom vyučovaní. 

 
Materské školy 
Uložené opatrenia okrem iných boli zamerané na zosúladenie najvyššieho počtu 

detí v jednotlivých triedach s právnymi predpismi a zabezpečenie zmenného 
striedania dvoch učiteliek v triedach s celodennou výchovou a vzdelávaním. 
Zriaďovatelia boli upozornení na nespĺňanie požadovaných kvalifikačných 
predpokladov pre výkon funkcie riaditeľa školy, nezabezpečenie zmennosti 
predprimárneho vzdelávania dvomi učiteľkami a prekročenie počtu zaradených detí. 

 
Základné školy 
Niektoré školy mali problémy pri tvorbe  školského vzdelávacieho programu 

(ŠKVP) s autoevalváciou, najmä so stanovením si slabých a silných stránok školy, s 
vymedzením a formulovaním kľúčových kompetencií žiakov, s využitím voliteľných 
hodín a s personálnym obsadením pre vyučovanie druhého cudzieho jazyka. Málo 
ZŠ využilo možnosť zavedenia nových predmetov vzhľadom na náročnosť tvorby 
učebných osnov v krátkom časovom horizonte a nedostatok skúseností 
pedagogických zamestnancov v danej oblasti. 

 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (ČG) 
Medzi učiteľmi iných premetov ako slovenského jazyka pretrvával názor, že ČG 

sa obmedzuje iba na dobré zvládnutie techniky čítania, na čítanie s porozumením a 
jej rozvoj je záležitosťou učiteľov slovenského jazyka. Žiakom sa doposiaľ nedarí 
vyhľadať hlavnú myšlienku textu. Jedným zo zdrojov zvýšenia ČG je vybudovanie 
školských knižníc. 
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Základné umelecké š koly 
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sa týkali najmä 

nezabezpečenia osvojenia si poznatkov v súlade s učebnými osnovami a 
nedodržiavania časovej dotácie povinného predmetu v hudobnom odbore. 

 
Osoby, proti ktorým sťažnosti smerovali. 
Najviac sťažností smerovalo proti riaditeľom škôl a druhou najpočetnejšou 

skupinou boli učitelia. Percento sťažností smerujúcich proti riaditeľom škôl sa 
znížilo v porovnaní s minulým rokom, avšak dlhodobo sa zvyšuje, čo je spôsobené 
aj tým, že riaditelia priamo zodpovedajú za veci, ktoré rodičovská verejnosť vníma 
veľmi citlivo (prijímanie do škôl, ukladanie výchovných opatrení, klasifikácia 
správania a pod.). Jednou z príčin vzrastajúceho počtu sťažností na riaditeľov škôl 
bolo aj neriešenie konfliktov, príp. neobjektívne obhajovanie učiteľov pred rodičmi.  

 
Regionálne poznatky a zistenia 
V školskom roku nenastali výraznejšie zmeny v sieti škôl. V porovnaní s 

predchádzajúcim školským rokom došlo k výraznému poklesu žiadostí o vyjadrenie 
k vyradeniam škôl a školských zariadení. Pozitívom bola skutočnosť, že v tomto 
školskom roku zriaďovatelia vyradili menší počet ZŠ a MŠ z dôvodu poklesu počtu 
žiakov a detí. Pozitívom bolo tiež uvoľňovanie učiteľov na rôzne vzdelávacie aktivity 
organizované hlavne MPC. S uvoľňovaním učiteľov na vzdelávanie mali problém 
MŠ, zriaďovatelia v menšej miere podporovali ich účasť na vzdelávacích 
podujatiach. Úplne absentovalo vzdelávanie v ZUŠ. Aj keď vedenia škôl 
zabezpečovali vzdelávanie učiteľov v oblasti využitia IKT, negatívnym 
zistením bolo, že venovali malú pozornosť preneseniu získaných poznatkov 
do výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca KŠÚ Prešov so zriaďovateľmi 
bola zameraná najmä na oblasť metodického a organizačného usmerňovania. 

 
Využívanie IKT vo vyučovacom procese 
 Aj napriek tomu, že školy majú vybavenie informačno-komunikačnými 

technológiami a väčšina učiteľov absolvovala vzdelávanie v tejto oblasti, túto 
kompetenciu u žiakov rozvíjajú nedostatočne. Uvedené zistenia sú však v rozpore s 
informáciami, ktoré poskytli riaditelia škôl školskej inšpekcii v dotazníkoch. 
Riaditelia škôl v nich uvádzajú, že s IKT sa v škole pracuje takmer na všetkých 
vyučovacích predmetoch a že učebne IKT využíva väčšina učiteľov. Z vykonaných 
hospitácií vyplynulo, že učebne sa využívajú prevažne na vyučovanie informatiky a 
len ojedinele na vyučovanie iných predmetov. Na záver seminára bolo 
konštatované, že rozvíjanie kompetencií v oblasti IKT je v  ZŠ na nevyhovujúcej 
úrovni. Samotná  „Správa ...“ vyzdvihuje zistené pozitíva, špecifikuje jednotlivé 
odporúčania pre školy a školské zariadenia a charakterizuje zistené nedostatky. 

Odstránenie každého uvedeného nedostatku ŠŠI prispeje  k zvýšeniu úrovne 
výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, čo je aj cieľom činnosti 
pri kontrolách. Poznatky o stave škôl a školských zariadení, získané z hospitácií, 
rozhovorov, dotazníkov pre riaditeľov, učiteľov, zriaďovateľov a radu školy a z 
inšpekčných testov umožnili ŠŠI predložiť reálnu informáciu o stave výchovy 
a vzdelávania v SR za školský rok 2008/2009.               Jozef Kozák, odb. zam. ŠÚ 
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30.4.2010 
– Stavanie májov pred budovou MsÚ 

 
7.5.2010 

– Deň matiek - koncert ZUŠ 
 

14.5.2010 
– Deň matiek – Repete návraty  je  koncert 
venovaný všetkým mamičkám so začiatkom 

o 17. h v Dome kultúry 
 

17.5.2010 
– Slávnostné otvorenie multifunkčného 

ihriska v areáli ZŠ 
 

19.5.2010 
–  Mesto, CVČ a pán Michal Kočiš 

organizujú pre Unicef  zábavne popoludnie 
pred budovou MsÚ so začiatkom 

o 14 h. 
 

29. – 30.5.2010 
– 19. ročník Topľanských slávností 

Bibliograficko – informačná príprava – SZŠ, 
ZŠ- v priebehu mesiaca máj 
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OCHRANA RASTLÍN V MÁJI 

 
Jadroviny – chrastavi-

tosť, múčnatka, hrdza 
hrušková – ihneď po 
odkvitnutí urobíme 
druhý a o štrnásť dní 
preventívny postrek 
proti chrastavitosti 
Baycorom, Dithanom. 

  Proti obaľovačom prvej kategórie striekame 
podľa signalizácie Calypso, Karate, Mospilan, 
Nurele, Reldan, Rimon, Spintor, Talstar, Vaztak. 

 Proti mére hruškovej použijeme Murele D. 
Egreše za suchého počasia ošetrujeme proti 

americkej múčnatke Discus a Karatane. 
Jahody, keď začnú kvitnúť, ošetrujeme proti 

botrytíde (plesni sivej)   Teldor. 
Hlúboviny proti kvetárke kapustovej ošetríme 

pri výsadbe buď  formou zálievky alebo výdatného 
postreku Reldanom a Nurele D. 

Pleseň cibuľová sa ošetrí preventívne v poslednej 
dekáde mája Acrobatom, Kuprikolom, Ditkanom,  
Championom, Ridomilom. 

 
Na ruže proti voške účinne 

zaberá Vektafid A. 
Vinič ošetrujeme prvýkrát 

v druhej polovici mája proti 
obaľovárom a múčnatke.  

 
                                               ooooo   Ľubomír Krupa 
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Jána Kureja 
Natáliu Stašovú 
 
 
 
 
 
Ján Štefánik   -   85    Mária Kašová    - 65 
Ľudmila Maťašová - 85    Anna Janovičová   - 65 
Vojtech Križánek  - 80    Ján Hliboký    - 60 
Anna Šváčová   - 75    Jaroslava Švačová  - 60 
Bartolomej Katriňak - 70    Mária Juhasová   - 60 
Mária Fečová   - 70    Juraj Kolesár    - 55 
Pavel Krupa   - 65    Andrej Vajda    - 55 
Štefan Kolesár   - 65    Marián Sobek    - 50 
Tomáš Kmec   - 65    Magdaléna Stojčevová  - 50 
Helena Harčariková - 65    Magdaléna Saraková - 50 
 
 

 
 
 

 
  Rastislav Kmec - Martina Guľová 

Giraltovce        Hankovce 
 
 

 
Vážení jubilanti, ak si neprajete, aby sme Vaše jubileum 

uverejňovali v rubrike ZPOZ  v našom Spravodajcovi, oznámte 
to v našej redakcii mesiac vopred 
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce už tiež pocítili 
na svojej koži, aké je to  byť hore a potom  zrazu 

dole. Je to myslené obrazne, pretože zverenci 
trénera Ľubomíra Puháka sa zatiaľ držia 
v náročnej súťaži veľmi dobre. Stále atakujú 
horné priečky tabuľky a pád z druhého miesta 

na piate určite nie je tragický. Akurát všetkých 
okolo futbalu mrzí skutočnosť, že fantastickú 

sériu desiatich zápasov bez prehry  
s gólovou bilanciou 22:4 vystriedala čierna 
séria  štyroch zápasov bez víťazstva 

s bilanciou 0:9. V športe a vo futbale zvlášť sa 
podobné situácie vyskytujú často. Tu už len záleží na vnútornej sile 
kolektívu, aby sa s nepriazňou osudu dokázal vysporiadať. 
Giraltovčania tak môžu urobiť už v prvomájovom zápase s Krásnou  
( výsledok bude známy až po uzávierke tohto čísla ) na domácom 
ihrisku. Treťoligové ťaženie Slovana v apríli začalo podľa 
predpokladov víťazstvom nad Sobrancami 3:0. Nasledovala 
dohrávka v Snine. Už samotné meno súpera malo byť varovaním. 
Prečo? Už v minulosti si títo dvaja súperi nevedeli prísť na meno. 
Rivalita bola veľká a vzájomné súboje mali neuveriteľný náboj. 
Slovan  však častejšie ťahal za kratší koniec povrazu a v Snine 
dokázal vyhrať len raz pred vyše dvadsiatimi rokmi 1:0 a strelcom 
gólu bol Jozef Vojta. Keď mali prísť do Sniny hrať Giraltovce, to 
akoby ste dali v Španielsku pred býka červené súkno. Tak to bolo aj 
teraz. Sninčania od prvej minúty na Giraltovčanov poriadne vybehli 
a títo sa úplne po.....! Výsledok 5:0 hovorí za všetko. Táto prehra 
znamenala koniec úspešnej série. Azda jediným mužom, ktorý na 
Sninu rád spomína je súčasný predseda MFK Slovan Emil Mati ml, 
ktorý zaznamenal práve proti Snine svoj premiérový gól ako 
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osemnásťročný futbalista. Skúseného brankára si doslova 
vychutnal brilantnou technickou parádou. Ihneď v nedeľu prišla 
ďalšia prehra 0:2  v Nižnom Hrušove. V tom čase bol Slovan druhý 
a čakal ho šláger jari proti Bardejovu. V tradičnom derby bol 
úspešný Partizán, keď potvrdil svoje dominantné postavenie 
v súťaži. Domáci nesklamali, ale proti lídrovi sa čakal  oveľa väčší 
odpor. Pred peknou návštevou sa hralo v komornom prostredí, čo 
vyhovovalo viac Bardejovu. Kdeže sú tie časy, keď pri týchto derby 
zápasoch to vrelo, pískali sa jedenástky, lietali červené karty a ľudia 
boli vo vare, ale napriek tomu tieto stretnutia neprekročili rámec 
dovoleného. Na druhej strane treba konštatovať, že podmienky 
v oboch kluboch sú diametrálne odlišné a pre Giraltovčanov bol 
tento súboj významný tým, že ho odohrali ako druhý tím súťaže 
proti takmer istému víťazovi. Boľačky giraltovských futbalistov 
nezahojil ani zápas vo Veľkom Šariši. Opäť sa im nedarilo a súper 
z ohrozeného pásma sa nakoniec tešil aj z jednogólovej výhry. Do 
konca súťaže je ešte dosť zápasov a všetko sa dá vrátiť do starých 
koľají. Stačí jedno víťazstvo a pohoda sa vráti. Teraz však 
giraltovskému mužstvu veľmi chýba. 

                                                                         Miroslav Deutsch    
 
 

   
 
Giraltovská športová rodina utrpela ďalšiu veľkú stratu. Vo veku 

päťdesiatsedem rokov ju navždy opustil pán František GDOVIN. Bol 
jednou z najvýznamnejších osobností v histórií v TJ Iskra 
Giraltovce, ktorú reprezentoval v basketbale a volejbale. Najviac sa 
preslávil v basketbalových krajských majstrovstvách, kde patril 
medzi najlepších hráčov a strelcov. Stal sa kapitánom kolektívu 
Iskry a bol nasledovníkom takých osobností ako Andrej Goč a Jozef 
Čellár. V roku 1978 sa dostal do desiatky najlepších športovcov 
okresu Bardejov. V bežnom živote bol nenápadný, ale pri basketbale 
ho bola plná palubovka a vyčnieval aj nad dvojmetrovými súpermi. 
Patril do neodmysliteľného kolektívu v bývalých Kožiarskych 
závodoch. Ferko odišiel za výnimočnými funkcionármi Andrejom 
Majerom, Andrejom Končárom, Jánom Novákom a za spoluhráčmi 
Jozefom Čellárom, Petrom Imreom a Jánom Janovičom. Na 
poslednej ceste ho vyprevádzali spolupracovníci KZ a skvelá partia 
z TJ Iskry, ktorú mal tak rád.  

   
Česť tvojej pamiatke! 
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V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska.  
Je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným. Májové 

slávnosti sú plné tradičných zvykov. Máj, obdobie lásky a zrodu 
nového života. 

Všetko živé, čo prišlo na svet v máji, malo sa zdarne vyvíjať. 
Mláďatá zvierat – mačiatka, jahňatá, húsatá - mali byť na chov 
najvhodnejšie. Deti narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné, no 
pretože sú stromy obsypané bielymi kvetmi, ľudia narodení v máji 
začnú skoro šedivieť. Je zaujímavé, že pre uzatváranie sobášov bol 
máj považovaný za najmenej vhodný mesiac z celého roka. Od mája 
do júla sa častejšie opakovali zvyky, ktorých základným prvkom boli 
mladé prúty, konáre alebo aj stromy. Májová zeleň najlepšie 
vyjadrovala želanie poľnohospodárov týkajúce sa sily a dobrého 
rastu všetkého rastlinstva. Preto zvyky, pri ktorých mali 
rozhodujúcu úlohu rastliny, dostali názov májenie. 

Stavanie májov bolo známe už v antike. Rimania, Etruskovia a 
ďalšie staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a 
hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a 
chorobami. V stredovekej Európe sa stavali najprv pred kostoly a 
radnice, od 15. storočia aj pred domy dievčat. Do polovice 16. 
storočia, keď zaviedli cirkevný sobáš, mal máj podľa obyčajového 
práva dokonca istý právny význam - bol prísľubom manželstva. V 1. 
a na začiatku 2. tisícročia sa u európskych národov stavali v 
predvečer z 30. apríla na 1. mája. 

Stavanie májov sa časom ustálilo do troch podôb. Staval ho 
mládenec dievčaťu, o ktoré mal vážny záujem. Ďalej máje stavali 
mládenci všetkým dievčatám, ktoré dovŕšili podľa miestneho zvyku 
vek dospelosti, alebo sa máje stavali všetkým dievčatám. Ak však 
mala dievčina svojho 
mládenca, jej máj sa odlišoval 
od ostatných ozdobou. Všade 
bol iný zvyk, niekde to bola 
breza, inde zasa borovica a tú 
potom chlapec postavil pred 
dom svojej milovanej. Táto 
romantická tradícia bola 
rozšírená po celom Slovensku, 
často sprevádzaná muzikou, 
tancom, spevom a pitím. 
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Postavením mája, týmto verejným „vyznaním lásky“, sa mládenec 
uchádzal o priazeň dievčaťa, alebo potvrdzoval už existujúci vzťah. 
Toto vyznanie dostávala tá, ktorá mala milého, alebo tá, ktorú si 
chcel mládenec získať. Máj býval i nástrojom spoločenskej kritiky. 
Neobľúbeným ľuďom postavili vyschnutý strom, tzv. suchár. 

Pred peršim májom še stavali brezy - maje do štredku dvora dva 
i štyri, ktora keľo mala gavaliroch a še šumne ozdobili kolo spodku 
papirovyma pantličkami. Stavali ich parobci večar pred peršim 
majom, abo kedz chcel, že by ona znala, kto jej ho postavil, ta staval 
pres dzeň i uľalo še mu po pohariku palenky. Kedz še stalo, že 
dzivka ešči nemala frajira, ta jej prinesol brezku dakto z rodziny, 
žeby neostala v haňbe pred ostatnyma. I tak še robilo,  že daktorym 
stavačom robili i naprik a ich maje povycahovali a postavili sebe 
svoje. Vysoke maje še stavali i ku kojscelu a obecnemu uradu. 

  Po mojach bulo šveto Božeho cela, kedz še stavali oltariky pri 
daktorych domoch po valale. Vedz išol farar, pred nim male dzeci, co 
mali košičky a v nich kvitečky. Pamätam, že to buli furt červene 
ružičky i margaretky, bo prave vtedy kvitli. Rozrucovali ich po 
dražečke a po nich farar prechodzil k jednemu oltariku k druhemu. 
Pri každym še zastavil, pomodlil. Takych oltarikoch bulo po dzedzine 
pejc - šejsc a buli krasne vyzdobene z každej strany brezkami. 

ooooo    Mária Osifová 
 

 
 
 
Výstava dokumentuje záchranné práce v prvých dňoch po 

katastrofe zachytené fotografom Ivanom Jankom z denníka PLUS 
JEDEN DEŇ a prácu UNICEF na Haiti na pomoc deťom. 

Jej cieľom je približiť 
ťažkú situáciu, v akej sa 
ocitli deti po zeme-
trasení.  

Výstava sa uskutoční  
v dňoch 7. júna – 20. 
júna 2010 v priestoroch 
obradnej siene Mest-
ského úradu. 

Otvorenie výstavy 
bude  7. júna 2010. 
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                                                                              Foto: archív, Mária Osifová 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozývam Vás na nákup do novootvorenej predajne 
Anjelik v Giraltovciach na Hviezdoslavovej ul. č. 466/29 
(bývala budova telekomunikácií vedľa pošty). Sortiment 
predajne tvoria kresťanské potreby rôznych cirkví 
a rôzne darčekové predmety: 

 
Ø krstné košieľky s vypísaním mena a dátumov 
Ø krstné sviece 
Ø náboženská literatúra (modlitebné knižky, biblie, 
  životopisy svätých a podobne) 
Ø ružence – klasické, desiatky, náramky, nástenné 
Ø obrázky a obrazy 
Ø kríže, krížové cesty 
Ø rôzne sošky, anjeliky 
Ø sviece kostolné a dekoratívne – svadobné, 
   jubilejné a na iné príležitosti 
Ø omšové vína a rôzne liturgické potreby 
Ø svadobné poháre a rôzne doplnky k svadbe 
Ø a tisíc rôznych drobností a darčekových 
predmetov. 
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Spolupráca Futbalového klubu a pivovaru vo Veľkom Šariši je 

oficiálne potvrdená aj na sezónu 2010/2011. Pivovar sa so začiatkom 
jarnej časti futbalovej ligy zaviazal podporiť futbal vo Veľkom Šariši aj 
v tejto hernej sezóne, a to sumou takmer 20 tis. eur. Začne sa tak už 
trinásty rok spoločnej spolupráce. 

Pivovar a futbal vo Veľkom Šariši už jednoducho patria k sebe. Od roku 
1998, kedy spolupráca začala, stojí pivovar pri úspechoch aj výzvach 
Futbalového klubu v meste Veľký Šariš. Nebude tomu inak ani tento rok. 
Pivovar Šariš sa aj v tejto hernej sezóne zaviazal finančne podporiť futbal 
vo Veľkom Šariši. Tohtoročná podpora dosiahne sumu takmer 20 tis. eur. 

Róbert Oros, primátor mesta Veľký Šariš, pokračovanie spolupráce víta: 
„Som rád, že spolupráca futbalového klubu a Pivovaru Šariš má už takú 
dlhú a stabilnú tradíciu. Aj vďaka tejto podpore nemusí naše futbalové 
mužstvo čeliť problémom, s ktorými sa v súčasnosti stretáva veľa 
mestských športových klubov.“ 

Zuzana Lošáková, hovorkyňa spoločnosti Pivovary Topvar pri príležitosti 
oficiálneho potvrdenia spolupráce s Futbalovým klubom vo Veľkom Šariši 
uviedla: „Dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti Pivovary Topvar je aj 
podpora miestnych komunít. Preto každoročne vynakladáme prostriedky aj 
na podporu projektov, ktoré zlepšia život obyvateľov v regiónoch. 
Príkladom toho je aj podpora futbalového klubu  vo Veľkom Šariši, ale tiež 
grantový program Občianska voľba Pivovaru Šariš, ktorý naša spoločnosť 
tiež uz dlhodobo na východnom Slovensku zastrešuje.“  

Podpora športu nie je jedinou aktivitou, ktorou Pivovar Šariš podporuje 
miestne komunity. V spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš 
realizuje každoročne už od roku 2004 aj grantový program Občianska 
voľba Pivovaru Šariš, ktorý je určený mimovládnym organizáciám 
z okresov Prešov, Sabinov a Vranov nad Topľou. Jeho hlavným cieľom je 
podporiť projekty zamerané na zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, kultúrneho a spoločenského života, vzdelávania, 
športu alebo ochrany životného prostredia a je špecifický tým, že 
o víťazných projektoch rozhodujú vo verejnom hlasovaní samotní 
obyvatelia. V rámci tohto programu bolo doposiaľ prerozdelených cca 
157 000 eur a podporených 54 projektov. 
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Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších 
pivovarníckych spoločností na svete SABMiller. Do portfólia spoločnosti 
patria slovenské značky Šariš, Topvar, Smädný mních a české značky 
Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus a Radegast Birell.  

V prípade potreby ďalších informácií sa s dôverou obráťte na: 
Pivovary Topvar, a. s., Zuzana Lošáková – hovorkyňa a manažérka 

firemnej komunikácie 
t. č.: 02/67 286 152, mobil 0904/703 273, e-mail: 

zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com
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...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú kompetentné 

rady a spoľahlivých partnerov, s ktorými by mohli doviesť 
svoje životné plány k realizácii. 

 
EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: 
 
− Finančný sprostredkovateľ 
 
Požadujeme: SŠ vzdelanie s maturitou, flexibilitu, 

komunikatívnosť, čistý 
 register trestov, vlastné auto - výhoda. 
 
Ponúkame:  
  
Ø garantované kritéria kariéry, 
Ø flexibilnú pracovnú dobu, 
Ø nadštandardné možnosti zárobku, 
Ø možnosť práce aj popri zamestnaní, 
Ø bezplatné profesionálne vzdelávanie v oblasti 

finančníctva, 
Ø vlastný výber miesta pôsobenia. 
 
 
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle                                                       

0917 23 22 51, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
v čase od 09:00 do 16:00 h  pondelok až piatok. 
 
 
 
Spoločnosť sa zaoberá riešením komplexných 

finančných situácii v oblastiach bežného života. Ako je 
napríklad bežný a sporiaci účet, stavebné sporenie, 
úvery, investovanie, životné a  neživotné poistenie, 
cestovné poistenie, zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania, právna ochrana, dôchodkové 
sporenie, uplatňovanie daňových úľav a ich nastavenie 
podľa našich doporučení a Vašich predstáv.  
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