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November je mesiac, v ktorom 
hneď na jeho začiatku naše 
kroky smerujú na miesta, kde 
sa nachádzajú hroby našich 

zosnulých príbuzných. V srdci si nesieme spomienku na spoločne prežité 
chvíle, na všetko, čím sa nezmazateľne zapísali do nášho srdca. 
Pristavíme sa pri známom hrobe a spomíname, v mysli nám defilujú 
spoločne prežité chvíle. Je čas dušičiek, čas spomienok, čas návratov     
do minulosti, vzácny čas. Človek si má zachovať spomienky, lebo sú 
súčasťou ľudského života. Tí, čo tu boli pred nami, nás formovali práve tak,  
ako my dnes formujeme svojich potomkov. Je to nekonečná reťaz brania 
a odovzdávania, preto treba spomínať, vracať sa k hrobom našich predkov. 
Mlčky postáť, pomodliť sa a v duchu sa poďakovať za  lásku, za všetky 
pekné slová, za všetko, čo život dáva a berie každému z nás. Čas 
novembra je časom spomienok, časom zamyslenia sa – vari   viac ako     
po iné dni - nad zmyslom života. Čas zapálených sviečok v nás vyvoláva  
nostalgiu, ale zároveň  upozorňuje, že kým žijeme, vždy je čas odpustiť 
a zabudnúť. Iba tak sa posunieme po vlastnej osi života na slnečné aleje 
žitia. 

Začiatkom novembra cintoríny ožijú, hroby sú plné kvetov a naše mysle 
plné spomienok na  drahých zosnulých. Spomienky sú  nekonečnou 
reťazou, v ktorej sa strieda zrod a zánik. Naše srdce si navždy zapamätá 
lásku a pohladenie našich blízkych, oni sú hlboko v nás,  v novembri ožijú, 
nástojčivo sa hlásia a pri hroboch sa nám prihovárajú. V čase dušičiek sa 
vracajú spomienky, minulosť sa vráti a my vzdáme úctu a tiché 
poďakovanie v srdci svojim drahým zosnulým. Ticho sa rozlúčime a vrátime 
domov, no odnesieme si pocit ľudskostí, pocit spolupatričnosti, ktorý raz 
budú zdieľať naši potomkovia. Sám život nás upozorňuje, aby sme si 
nenechali ujsť ani jednu príležitosť na dobré skutky a tak konáme i dnes. 
V čase dušičiek, v jesennom čase novembra, zapálime sviečky, postojíme 
pri hroboch našich drahých a spomíname ... 

 
Pohlaď mi rozochvenú tvár. 
Obzri sa ešte. Spočítaj listy stromov, 
vrstovníkov svojich, čo ťa schúlili pod svoj tieň. 
Povedz mi ešte aspoň raz pár káravých viet, 
povedz medové slová. 
Hľadíme na seba, na mozaiku stratených dní. Spomínaš ? 
To boli tvoje piesne, cítim pulz tvojich krokov 
a ešte včera plné ruky práce. 
Zredli koruny stromov, lístie slzy zotiera. 
Obzri sa, obzri aspoň raz, 
odpusť mi, odpusť rozochvený hlas ...                   Anna  Mitaľová 
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 jesenné počasie má väčšinou prívlastok chladné a upršané?   To 
októbrové  bolo však výnimkou. Príjemné slnečné babie leto si  
vychutnával každý okrem hubárov, tí si  suchú jeseň 
nepochvaľujú. Slabá hubárska sezóna pravdepodobne spôsobí, 
že tohtoročná vianočná kapustnica bude  málo hubová.  

 v novembri začína terénna sociálna práca v Giraltovciach, 
v rámci ktorej boli na základe výberového konania vybraní dvaja 
uchádzači na post terénny sociálny pracovník a dvaja na post 
asistent? Prostriedky na tento projekt mesto  bude čerpať 
z fondov Európskej únie z operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. Jeho  cieľom  je integrácia rómskej 
komunity do spoločnosti, zlepšenie ich životnej situácie 
a celkovej nevyhnutnej pomoci. 

 vo Francovciach prebiehajú práce na miestnom potoku? Ide 
predovšetkým o rozširovanie koryta v rámci protipovodňových 
opatrení. 

 tretí novembrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň boja 
proti drogám? Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku 
vzrastajúci trend. Odborníci z praxe odhadujú, že osôb závislých 
od drog a experimentujúcich  s nimi je približne 30 000 
a usudzujú, že ak  trend v užívaní drog na Slovensku bude mať 
stúpajúcu tendenciu, tak drogový problém bude prítomný 
možno v každej slovenskej rodine. Spoľahlivou cestou, ako 
predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo do problému s drogou, je 
venovať svojmu dieťaťu čas a seba, dať mu dostatok lásky, byť 
mu príkladom, ako  žiť bez drog. 

 Vyšší územný celok Prešov opravoval  zosuv cesty a Bardejovskú 
ulicu? Rozpočtový náklad na túto akciu bol 533 000€.  
Obyvatelia  tejto ulice sa budú tešiť aj z chodníka, ktorý mesto 
postaví z vlastných finančných prostriedkov. 

 renovácia Pešej zóny Giraltovce prebehla úspešne? Naše mesto 
sa  teraz môže právom popýšiť moderným centrom, ku ktorému 
neodmysliteľne patria aj fontána a potôčik, ktoré sú obložené 
granitom v odtieni Verde Fountaine. Na pódium bol použitý  
granit Labradorite Blue Imperiale, ktorý v noci svetielkuje 
a dováža sa až z Madagaskaru. Okolo sochy Matka s dieťaťom 
farba granitu Kashmire Gold bola  prispôsobená soche 
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Fontána pred mestským úradom.                                                     Foto: autor 

                                                            Mária Osifová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V minulom mesiaci sa po niekoľkých rokoch príprav 

a stavebných prác uskutočnilo slávnostne otvorenie 
a uvedenie do používania zrekonštruovaného centra nášho 
mesta – pešej zóny. Podľa projektu  Jána Mihálova 
z Projektovej kancelárie z Prešova akciu zrealizovala  stavebná 
firma HrKo Holding a. s. Horné Plachtince, okr. Veľký Krtíš.  
Investor akcie - mesto Giraltovce - získal peniaze                
na rekonštrukciu centra cez Regionálny operačný program 
z fondov Európskej únie v sume vyše 990 000 eur a zároveň 
investoval aj 5 percent z tejto sumy z vlastného rozpočtu. 
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Dodatočne ešte Giraltovce získali 100 000 eur z úveru, aby sa 
zrealizovala aj fontána, ktorá je súčasťou zrekonštruovaného 
centra a na ktorú momentálne neboli iné prostriedky. 

Pásku zrekonštruovanej pešej zóny slávnostne prestrihli 
primátor Giraltoviec Ján Rubis, predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter Chudík a zástupca realizátora 
stavby HrKo Holding František Kačmár. Naše mesto tak 
získalo dôstojné centrum, kam okrem iného bola 
premiestnená aj známa socha akademického sochára Tibora 
Bartfaya Matka s dieťaťom, symbolizujúca vďaku obyvateľov 
nášho mesta osloboditeľom z januára v roku 1945. 

Súčasťou otvorenia  bol aj bohatý kultúrny program, počas 
ktorého na pódiu pešej zóny a aj na jej ploche vystúpili 
mažoretky, dychová hudba,  tanečníci a kapely zo ZUŠ 
z Košíc, Prešova, Bardejova a Giraltoviec. 

Nová pešia zóna sa tiahne od  OD Karmen  Giraltovce až    
po budovu  Domu služieb.   Stane sa dôležitým miestom 
oddychu a relaxovania nielen obyvateľov Giraltoviec, ale aj 
návštevníkov, prichádzajúcich do nášho krásneho mesta. 

                                                                            /r/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pásku slávnostne prestrihli zľava F.  Kačmár, P. Chudík a J. Rubis. 
Foto: Ladislav Lukáč 
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Vraví sa, že najužitočnejším zo všetkých 

umení je umenie byť užitočným. Oddelenie 
kultúry  mestského úradu organizuje 
každoročne množstvo zaujímavých výstav. 
Prostredníctvom vernisáže, ktorá sa uskutočnila 
18. októbra, mohli Giraltovčania opäť nazrieť do 
sveta výtvarného umenia. Podujatie slávnostne 

otvorila Mária Osifová a spevácky ho obohatila Majka Štefániková. 
Na základe ukážok svojej bohatej tvorby sa verejnosti predstavil 
Sandor Várady. 

  Autor výstavy sa narodil 7. júna 1937 v Košiciach. Jedenásť 
rokov žil v Budapešti, absolvoval tam večerné kurzy kreslenia a 
maľby na Vysokej škole výtvarného umenia. Prostredníctvom 
svojich malieb stvárňuje hlavne prírodu, námety čerpá zo svojho 
mesta i okolia. Inšpiráciou pre výtvarné spracovanie sú aj rôzne 
osoby, ktoré sa objavujú na jeho portrétoch. Okrem prírodných krás 
Slovenska zobrazuje viaceré oblasti zo svojich cestovateľských 
miest, podarilo sa mu už zachytiť zaujímavosti zo Španielska či 
Chorvátska. Okrem talentu mali na jeho umeleckú činnosť vplyv aj 
stretnutia s osobnosťami v maliarskej oblasti. Po jeho návrate 
domov sa spoznal s akademickým grafikom Ľudovítom Feldom, 
s ktorým vystavoval aj vlastné práce a začiatkom 60-tych rokov 
spolupracoval s košickým maliarom Michalom Petrekom. Jeho 
amatérska výtvarná činnosť sa výrazne prehĺbila koncom 70-tych 
rokov. V profesijnom živote sa venoval práci technika vo VSŽ. Hoci 
je už štrnásť rokov na dôchodku, svojmu zamestnaniu sa však 
venoval ešte aj počas neho. Svoju maliarsku činnosť však môže 
teraz naplno rozvíjať.  

Z jeho zbierky obrazov bolo prezentovaných takmer 40 
originálnych malieb. Umelecké diela si prišli pozrieť domáci i hostia 
z okolia, okrem dospelých ich obdivovali aj detskí účastníci akcie. 
Návštevníci odchádzali spokojní nielen kvôli chutnému 
občerstveniu, ale  najmä vďaka kultúrnemu obohateniu. Vraví sa, 
že fantázia je viac ako poznanie. V jednotlivých výtvoroch sa odráža 
spôsob myslenia, cítenia a istým spôsobom aj duša autora. 
Symbolizujú ich tajuplnosť miest, vznešenosť tvorby, sila myšlienok 
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a hlboká emotívnosť. Výstava, ktorá bola inštalovaná v obradnej 
sieni, trvala do konca októbra.  

Nové nápady plánuje pán Várady preniesť na plátno už v zimnom 
období. Potom ho možno zase uvidíme vystavovať svoje obrazy 
v našom meste. Držme mu palce, nech sa mu darí a spoločne mu 
zaželajme veľa  nápaditosti a kreativity v tvorivej práci. Verím, že sa 
vás majstrovské kúsky zachytené pomocou farieb a štetca zaujali a 
ich krásu ste precítili nielen očami, ale hlavne srdcom.  

Martina Štofková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor výstavy Sandor Várady.                             Foto: autor 
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Primátor nášho mesta Ján Rubis a riaditeľ Centra voľného času 

Ján Vook s hosťami v stredu 19. októbra 2011 slávnostne otvorili 
novú športovú halu.  Na slávnostnom akte medzi sebou privítali 
i pani Máriu Novákovú, manželku Igora Nováka, ktorého meno nová 
športová hala nesie. 

Igor Novák je giraltovskej -  hlavne športovej - verejnosti veľmi 
známy. Pôsobil v našom meste niekoľko rokov ako futbalista 
a tréner v našom futbalovom oddiele. Pracoval aj v centre voľného 
času. 

Počas slávnostného otvorenia organizátori priblížili život a prácu 
Igora Nováka predvedením fotografií a rôznych dokumentov, 
premietnutých na plátne umiestnenom priamo na novej palubovke 
novej športovej haly. 

Po príhovoroch nasledovali prípitok a kultúrny program, ktorého 
nosnú časť zabezpečila známa folklórna skupina KANDRAČOVCI. 
Zaplnená tribúna vďačne kvitovala celé otvorenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas slávnostného otvorenia športovej haly zľava J.Rubis, M. 
Nováková, J. Vook a M. Swierad.                     Foto: Tatiana Boríková 
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Slávnostnému podvečernému otvoreniu novej Športovej haly 
Igora Nováka predchádzalo celodenné športovanie na  palubovke 
haly. Mladí  domáci druholigový dorastenci podľahli  výberu Old 
Boys Tatran Prešov. Potom sa uskutočnilo športové meranie síl vo 
volejbale medzi družstvami pracovníkov CVČ v Giraltovciach 
a družstvom hostí z družobného mesta Wielopolie Skrzynské 
v Poľsku, ktoré skončilo ich víťazstvom. 

Mesto Giraltovce  získalo nový priestor na športovanie počas 
celého roka. Športová hala bola vybudovaná rekonštrukciou 
objektu, ktorý mesto získalo pred niekoľkými rokmi.  Na získanie 
budovy a jej prebudovanie a rozšírenie do dnešného stavu mesto 
investovalo takmer 350 tisíc eúr, ako dotáciu získalo 250 tisíc eur 
a 100 tisíc eur investovali z vlastných prostriedkov. Okrem hlavnej 
palubovky s tribúnou je nová hala vybavená sociálnymi 
zariadeniami, ako sú šatne s kompletným vybavením. Správcom 
nového športového stánku v našom meste sa stalo Centrum voľného 
času. 

Objekt, v ktorom je nová športová hala, ešte nie je celkom 
kompletný. Mesto Giraltovce má naplánované podľa finančných 
možnosti vybudovať tu aj novú mestskú plaváreň. Tým bude tento 
areál poskytovať obyvateľom mesta komplexné možnosti na 
športovo-relaxačné využívanie vo voľnom čase.              ooooo    /r/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s 
deťmi, do rokov, keď aj on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. 

Týmito slovami sa 17. októbra 2011 začalo v mestskej knižnici 
milé posedenie našich starších spoluobčanov. Október je mesiac 
úcty k starším, je to čas keď im všetci venujeme viac pozornosti. 
Iste, šedinám patrí úcta každý deň, nikdy nezaznie dosť teplých 
slov, dosť milých úsmevov a vďačných pohladení. Na starších treba 
pamätať vždy, vždy mať vľúdne slovo na perách a úctu v očiach, 
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lebo si to právom zaslúžia. V úvode stretnutia  sa našim seniorom 
prihovorila Margita Gazdičová a jej úprimné slová, plné ľudskosti 
oslovili všetkých prítomných. Vo svojom príhovore použila mnohé 
krásne myšlienky a citácie, múdre slová nás všetkých zaujali 
a navodili príjemnú diskusnú atmosféru. Vedúca kultúry v našom 
meste Alena Kmecová oboznámila starších spoluobčanov 
s aktuálnymi informáciami, ktoré sa týkajú dôchodcov v našom 
meste. Na tvárach prítomných bolo vidieť živý záujem o túto 
problematiku a hneď to aj dokázali v neformálnej diskusii. 
Málokedy dokážeme navodiť takú atmosféru, aby reagovali skoro 
všetci prítomní. No každý z nich mal čo povedať a boli to veci 
podstatné, dotýkajúce sa nás všetkých. Príjemná atmosféra sa 
odrážala v tvárach všetkých zúčastnených. Dobrá myšlienka pozvať 
našich seniorov do priestorov našej knižnice sa vydarila, stretnutie 
dýchalo ľudským prístupom a serióznym záujmom o problémy 
našich starších spoluobčanov. Je potrebné pripravovať pre nich 
podujatia, kde sa môžu porozprávať, kde môžu otvorene povedať 
svoj názor a mať pocit, že spoločnosť na nich nezabúda. Ďakujem 
všetkým prítomným za milé slova, pohodu a príjemne strávené 
spoločné chvíle. Nech je podobných podujatí v našom mestečku čo 
najviac. 

 
                                                                           Anna  Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príjemne strávené popoludnie dôchodcov v knižnici. 
                                                                 Foto. M. Štofková 
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Domáci FS Topľan patrí už takmer 40 rokov medzi umelecké klenoty 

Giraltoviec. Jeho členovia nás každý rok hrdo reprezentujú vo všetkých 
kútoch Slovenska, v rôznych krajinách Európy i sveta. Účinkovaním 
v súbore napomáhajú nielen  propagácii nášho mesta, šíreniu ľudových 
zvykov a tradícií, ale aj prispievajú k zvyšovaniu kultúrneho povedomia. 
Počas tohto leta opäť úspešne absolvovali množstvo vystúpení doma aj v 
zahraničí. Na jednom z nich získali svoj ďalší úspech, ktorým je prestížne 
ocenenie z Poľska. V  rozhovore s vedúcim súboru Pavlom Švačom sa 
dozviete, ktoré oblasti a krajiny navštívili a kde sa im páčilo najviac.  

1. Prezraďte nám, na akých podujatiach ste reprezentovali naše 
mesto počas prázdnin. Vnímate tohtoročnú letnú sezónu ako 
úspešnú?  

- Boli sme na rôznych miestach, išlo predovšetkým o letné festivaly či 
iné akcie. Vystupovali sme v Giraltovciach, Raslaviciach, Kračúnovciach, 
Krivanoch, Letanovciach, Kurime, vo Svidníku a Bardejove. Navštívili sme 
aj Rumunsko a viackrát sme boli v Poľsku. Sezóna nám trvá od mája do 
septembra, príp. októbra, pričom vždy začíname na giraltovskom festivale 
a potom pokračujeme v ďalších okolitých mestách a obciach. 

2. Kde všade ste doposiaľ vystupovali a v ktorej krajine sa vám 
najviac páčilo? 

- Doteraz sme navštívili Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, 
Srbsko, Macedónsko, Chorvátsko, Turecko, Izrael, Českú republiku a ako 
som spomínal, taktiež Rumunsko a Poľsko. Veľmi radi chodievame do 
Čiech a do Poľska, krásne zážitky máme aj z Turecka a Izraela. Mali sme 
možnosť vidieť Jeruzalem, bolo to niečo neskutočné. Človek by ani neveril, 
ako je tam krásne.  

3. Uprednostňujete festivaly pred inými kultúrnymi vystúpeniami? 
- Určite áno, páčia sa nám veľké festivaly, aké sú napr. v Poľsku. Všetko 

je tam väčšinou dobre pripravené a zorganizované, najmä na 
medzinárodných súťažných prehliadkach. Poľskí organizátori sú k nám milí 
a pohostinní, sú to naši blízki slovanskí susedia. Ich národ je podobný 
nášmu, máme podobnú reč, čiže nás tam aspoň neobmedzuje jazyková 
bariéra.  

4. Ako ste uspeli v poľskej festivalovej súťaži, priniesli ste si 
odtiaľ nejaké ocenenie? Pochváľte sa aj s ďalšími úspechmi, ktoré 
ste v minulosti získali. 

- Zúčastnili sme sa medzinárodného folklórneho festivalu v mestách 
Poznaň a Bielsko-Biala, kde sme získali cenu za štýl a dynamiku. O výhru 
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tam spolu súperilo 17 súborov z celého sveta. Na súťažných prehliadkach 
v nemeckom Ribnitz Damgardene a poľskom Olsztyne sme tiež získali 
významné ocenenia, v oboch prípadoch sme získali hlavnú cenu  - GRAND 
PRIX. Okrem toho sme sa zúčastnili verejnej nahrávky v relácii Kapura, kde 
sme sa umiestnili na prvom mieste a  dostali sme sa do užšieho výberu 
súťaže Talentmania. 

5. Z  koľkých členov momentálne pozostáva váš súbor, naberáte 
postupne aj ďalších?  

-  Už sa tak aj stalo, nedávno sme do súboru prijali 50 nových členov a  
v súčasnosti u nás celkovo pôsobí 90 ľudí. Uvidíme, ako to bude neskôr a či 
noví obstoja. Okolo tanca je veľa práce, driny a dlhého nacvičovania, 
no najmä pre študentov je časovo náročné skĺbiť všetko dokopy. Teraz 
máme skúšky trikrát v týždni, je potrebné neustále cvičiť a zdokonaľovať 
sa.  

6. Ste ako vedúci súboru prísny na svojich zverencov? Aké vzťahy 
vládnu medzi vami? 

  - Na začiatku som na nich bol dosť prísny, neskôr som povolil. Myslím 
si, že keď niečo poviem, tak to platí. Jednoducho ma rešpektujú 
a počúvajú, ak im niečo hovorím. Ani nemajú na výber, lebo keby ma 
nebrali na vedomie, tak by v Topľane nemohli pôsobiť. Čiže málokedy je 
potrebné tvrdšie zakročiť (smiech). Musí medzi nami vládnuť predovšetkým 
kolegialita a byť  spolupráca. So všetkými veľmi dobre vychádzam. Vôbec to 
nie je len o tanci, ale najmä o dobrom kolektíve a priateľských vzťahoch. 
V podstate sme neustále spolu, nestretávame sa iba v práci, ale aj bežne 
v súkromí. Venujeme sa futbalu, chodievame spolu na rôzne opekačky, 
výlety, ale aj na dovolenky. Všetci sme ako jedna veľká rodina. 

7. So súborom ste už tancovali na mnohých miestach, máte 
napriek tomu ešte stále nejaké nesplnené cestovateľské sny?   

- Samozrejme, je toho viac, každá krajina je svojím spôsobom lákavá 
a všade musí byť krásne. Pokúšame sa vyberať si najmä vystúpenia 
v takých krajinách, ktoré sme ešte zatiaľ nevideli, aby sme to mali 
pestrejšie. Postupne sa nám črtajú nejaké ponuky do Fínska, kde sme ešte 
dosiaľ neboli. Mojím najväčším snom je plaviť sa niekam loďou. Jeden sa 
mi už pred rokom splnil počas letu do Izraela a späť, čiže predošlú túžbu 
lietať teraz nahradila cesta trajektom. Uvidíme, či sa mi to niekedy splní.  

8. Aké akcie najbližšie chystáte, pripravujete nové choreografie a 
zmenu repertoáru?  

- Plánujeme vystupovať v Bardejove a vo Vyšných Ružbachoch na 
benefičnom koncerte. Ostatné podujatia sú skôr súkromného charakteru. 
Postupne sa k tomu pridávajú aj ďalšie akcie, hoci v zime je tých vystúpení 
celkovo menej ako počas sezóny. Chceli by sme mať viac detských členov, 
pretože sme často pozývaní nielen na bežné zahraničné cesty, ale aj na 
rôzne detské festivaly. Určite budú aj nejaké nové choreografie, už na tom 
aj pracujeme. Spolupracujeme s viacerými choreografmi a oslovujeme ich 
podľa našich predstáv, štýlu a zámeru. Pomaly robíme aj prípravy k 40. 
výročiu vzniku Topľanu.  

9. Povedzte nám niečo viac o svojom zamestnaní, najväčších 
záľubách, obľúbených citátoch a vzťahu k hudbe.  

- Tancujem už 26 rokov a vedúcim súboru som ôsmy rok. Päť rokov som 
účinkoval v DJZ v Prešove, kde som nadobudol skúseností v muzikáli. 
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Hudbu mám veľmi rád, samozrejme najmä ľudovky, no doma ich už potom 
nepočúvam. Najradšej mám pustené piesne v rádiu, príp. na internete. 
Žiadnym konkrétnym mottom sa pri vystúpeniach neriadime, no 
základným dôležitým meradlom je mať talent a vedieť tancovať. Vždy však 
máme jasnú predstavu o tom, kam ísť a ako má niečo vyzerať. Všetko však 
záleží aj od financií a mnohých ďalších vecí.  

10. Podeľte sa s nami o vaše zážitky z účinkovania v minuloročnej 
talentovej súťaži, ako ste sa naň pripravovali? Pociťujete pred takými 
projektmi rešpekt či trému? 

- No jasné, môže sa to stať každému. Spomínam si hlavne na to, ako 
dlho sme tam čakali. Dvakrát sa nám darilo postúpiť vyššie, až sme sa 
napokon ďalej neprebojovali. Netýkalo sa tam všetko jedine talentu. Išlo 
o rozsiahle zmluvy, ktoré by sme v prípade postupu museli podpísať 
a dodržiavať, všetky predpisy rešpektovať. Bol by tam teda časový problém, 
no som veľmi rád, že sme tam boli. Podľa mňa také súťaže môžu pomôcť 
súborom posunúť sa vpred, viac sa zviditeľniť a prezentovať sa.  

Kto by sa chcel pridať k členom, byť v dobrej partii, spoznať nových ľudí, 
veľa cestovať, mať možnosť vystupovať, nikdy nie je neskoro s tým začať. 
Treba v sebe iba objaviť talent, rozvíjať ho a mať v sebe vytrvalosť. Členom 
súboru sa môže stať ktokoľvek, kto vie tancovať, spievať či hrať na 
hudobnom nástroji. 

 Pavlovi  Švačovi ďakujeme za rozhovor a súboru Topľan prajeme veľa 
úspechov aj v budúcnosti. Nech nám vždy robia radosť, šíria dobré meno 
nášho mesta a sú naďalej jeho veľkou pýchou.                  Martina Štofková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas vystúpenia v Poznani očarili  dievčence zo súboru Topľan  tanečníkov z 
Mexika.                                                                           Foto: archív FS Topľan  
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S myšlienkou pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú, sa počas posledného 

septembrového týždňa uskutočnil zber obnoseného oblečenia. Zbierka, ktorú 
usporiadala nezisková organizácia Pomocný anjel z Nižnej na Orave, dopadla nad 
očakávanie. Akcia mala veľký úspech, usporiadatelia boli konečnou váhou tovaru 
milo potešení a prekvapení. Množstvo nazbieraných vriec textílií, pre jedných 
potrebných, pre iných nadbytočných, sa v budove mestského úradu postupne 
hromadilo, až kým nezaplnili celé prízemie a obradnú sieň. Dokonca bolo ťažké 
odhadnúť i samotnú hmotnosť darovaného šatstva. Giraltovčania prispeli na charitu 
starými nepotrebnými vecami, ale aj modernejšími kúskami šiat. Okrem šatstva 
nosili na chodbu budovy úradu bielizeň, závesy, záclony či metrový textil. Zbieralo 
sa teda takmer všetko okrem obuvi, hračiek, matracov, kobercov a domácich 
potrieb.  

Pracovníci z Dobrého anjela sa o zozbieraný textil dobre postarajú, po jeho 
vypraní a vyčistení ho postupne roztriedia a odovzdajú  detským domovom, klubom 
dôchodcov, nemocniciam, doliečovacím ústavom, rôznym humanitárnym 
organizáciám a sociálnym zariadeniam. Hlavnou náplňou ich práce je poskytovanie 
pomoci jednotlivcom i rodinám prostredníctvom humanitárnej činnosti, vďaka čomu 
sa stávajú skutočnými „ľudskými anjelmi“.  

Všetkých darcom - anjelom srdečne ďakujeme. Hoci si to možno ani 
neuvedomujú, urobili tým veľmi veľa. Tým nezištne podporili viacerých ľudí 
a prispeli pomocným organizáciám.  Zbierkou pomohli nielen iným v núdzi, 
likvidáciou nepotrebných odevov sa totiž trochu ušetrí aj životné prostredie. Ak 
bude záujem zo strany občanov aj v budúcnosti taký výrazný a silný,  iste budú 
nápomocní aj pri ďalších podobných charitatívnych akciách. Spolu  môžeme tvoriť 
veľké veci, pokiaľ dokážeme urobiť viac.  

Nielen iba pre svoj vlastný dobrý pocit zadosťučinenia, ale hlavne pre tých 
druhých. Staňme sa pozemskými anjelmi na základe veľkých vecí, ktoré sa nám 
možno na prvý pohľad javia ako maličké a nepatrné.  

Martina Štofková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrecia 
plné šatstva 

 vo vestibule MsÚ. 
 

 Foto: Archív MsÚi 
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V pondelok 8.10.2011 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo 

vyhodnotenie 20. ročníka súťažnej prehliadky amatérskej literárnej 
tvorby s celoslovenskou účasťou Tak píšem ja 2011. Do tejto 
súťaže sa  v dvoch hlavných vekových kategóriách zapojilo 64 
účastníkov so 166 prácami. Práce hodnotili dve samostatné odborné 
poroty. Do súťaže sa zapojil pod vedením pani Marty Lehetovej aj 
žiak kvarty 8 – ročného Gymnázia v Giraltovciach Martin Hirňák. Vo 
svojej kategórii získal 1. miesto. 

 Marta Lehetová, Gymnázium Giraltovce 
 
 

                             
 
 

 
PRED BÚRKOU 
 
Čierne škvrny zašpinili 
modrú plachtu na 
oblohe. 
Vietor rozozvučal 
strechy starých domov 
a premáva sa 
po pustej krajine 
plnej sucha. 
Všetko utíchlo, 
len stromy 
svjím šuchotaním 
prosia, 
aby chladivá kvapky 
dažďa dopadli 
na zem a ovlažili 
ich tvrdú 
a popraskanú kožu. 
Vlhkosť vzduchu 
je priam citeľná. 
Začína jar 
obdobie dažďov. 

DOMOV 
To miesto, ktoré 
je štartom i začiatkom. 
Už od prvých krokov 
nás učí a nikdy 
neprestane. 
Jeho stredom je 
rodina, 
tá vždy s otvorenou  
náručou čaká. 
Povzbudí i pokarhá, 
no vždy sa udobrí. 
Dáva novú nádej 
do života 
a s ňou i túžbu 
žiť. 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZ 
 
Dotyk štetca 
premenil plátno 
v predstavu maliara. 
Ten premieta pocity, 
ktoré nie každý 
pochopí. 
Sú zašifrované  
vo farbách  
jeho nástroja. 
Z tohto celku  
vyžaruje energia, 
ktorú si zavesíme 
na stenu. 
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9. septembra si (nielen) v našej škole pripomíname smutné 

výročie – prijatie Židovského kódexu v roku 1941, ktorým bol 
spečatený osud slovenských Židov – deportácia do vyhladzovacích 
koncentračných táborov. 

Tragédia 57 628 slovenských Židov, ktorí boli odvlečení do 
Osvienčimu, je mementom pre všetkých ľudí, ktorí žijú v mieri 
a slobode. Pripomína nám to aj pamätný deň v našom kalendári – 
Deň obetí holokaustu a rasového násilia. 

Žiadna civilizovaná spoločnosť nemôže byť ľahostajná 
k minulosti a zhovievavá k akejkoľvek intolerancii v súčasnosti. 
Tým viac, že rôzne prejavy rasizmu, šovinizmu, nacionalizmu 
a neofašizmu, spojené s terorizmom, vyvolávajú strach a obavy. 

Postoj učiteľov a žiakov Gymnázia v Giraltovciach k historickým 
udalostiam a súčasným negatívnym javom je jasný a jednoznačný. 
Odmietame akýkoľvek rasizmus, antisemitizmus a prejavy 
neofašizmu. Každoročne organizujeme exkurziu na pamätné miesta 
v Osvienčime – Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau, aby sme 
aspoň raz videli, o čom sme mnohokrát počuli. A zážitky sú silné, 
emotívne a trvalé.   

Po ôsmich návštevách Osvienčimu si viac všímam tváre svojich 
žiakov ako expozíciu múzea. Oči – okná do duše – prezrádzajú 
všetko: údiv, hrôzu, bolesť, ale aj strach a zlosť. 

Toto mohol urobiť človek človeku?... pýtajú sa študenti. Áno. Iba 
človek je toho schopný ... A vtedy v nich vidím deti, ktoré sa 
nehanbia  za slzu v oku alebo  držať sa za ruky a dodávať si odvahu 
pri vstupe do cely smrti v jednom z „barákov“. 

Najväčšou skúškou odvahy bol vstup do plynovej komory, kde 
v priebehu 20-tich minút bolo usmrtených až 700 ľudí a do 
kremačnej miestnosti, kde boli spaľované mŕtvoly z plynovej 
komory. Neskutočné! Nepredstaviteľné! Nemožné! A predsa sa to 
stalo! 
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Navštívili sme slovenskú expozíciu, ktorá veľmi emotívne 
zapôsobila na nás všetkých. Vypočuli sme si v dokumentárnom 
filme autentické výpovede tých, ktorí prežili. Neuveriteľné! 

Keď sme nemo stáli pred múrom popráv, kde nezmyselne 
umierali Židia len preto, že sa narodili ako Židia a kládli sme kvety 
k množstvu iných kvetov a zapaľovali sme ďalšie sviečky 
z nespočetného množstva sviečok, cítili sme spolupatričnosť a boli 
sme zrazu všetci dospelí ... Boli sme smutní, ale zároveň radi, že je 
mier, že svieti slnko a my mu môžeme bez obáv ukázať svoju tvár ... 
a pocítili sme šťastie ... 

Opúšťali sme Osvienčim plní dojmov, ktoré sa nedajú vymazať. 
Budú doznievať ešte dlho a stopa ostane navždy. Tak to má byť. Iba 
vtedy to má význam. 

Som rada, že naši študenti sú vnímaví k utrpeniu iných, že sa 
ich dotýka bolesť iných a že nie sú ľahostajní k tomu, čo prináša 
vojna. Preto to robíme, preto budeme aj v budúcnosti organizovať 
exkurziu na tieto pamätné miesta, aby nikdy nemohlo platiť:  

Zabudnúť na obete Osvienčimu znamená nechať ich ešte raz 
zomrieť.                                                                          Eva Fedorková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položili sme kvety a zapálili sviečky pri Múre popráv.                      Foto: autor 
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V piatok 7. októbra 2011 sa v našom 

meste po prvýkrát uskutočnila verejná 
dobročinná zbierka s názvom Lienka 
pomoci. V uliciach sme mohli stretnúť 
dobrovoľníkov z gymnázia, ktorí sú 
zároveň členmi spolku Mládež 

Slovenského Červeného kríža v Giraltovciach. Zbierku organizovala 
Nadácia Socia na pomoc starým ľuďom pre skvalitnenie ich života 
v mieste ich bydliska. Zbierka bola vykonávaná v spolupráci 
s miestnymi spolkami SČK po celom Slovensku. 

     V Giraltovciach sa vyzbieralo spolu 130,3 €. Všetkým, ktorí 
na zbierku prispeli, touto cestou ďakujeme.   

Stanislava Lukáčová, 4.A, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takto prebiehala zbierka medzi žiakmi giraltovského gymnázia. 
Foto:  Ingrid Meščanová 
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Členovia spolku Mládež Slovenského Červeného kríža v Giraltovciach. 

Foto:  Ingrid Meščanová 
 
 
 
 
 
Ráno 20.októbra sa žiaci druhého stupňa spolu s triednymi 

učiteľmi vybrali po stopách Karpatsko-duklianskej operácie.  Hneď 
od rána nám však počasie prekazilo plány. Pršalo. Plánovali sme  ísť 
na Duklu, na cintorín vojakov, ktorí padli v druhej svetovej vojne. 
Namiesto Dukly sme navštívili Vojenské múzeum vo Svidníku, ale  
neľutovali sme. Mladý sprievodca  nám rozprával, ako to počas 
vojny vo Svidníku a v okolí - v duklianskom priesmyku  vyzeralo. 
Deti  to veľmi zaujímalo, so zatajeným dychom  počúvali, ako sa 
vojaci snažili prežiť, ako hladovali, ako sa ukrývali v zákopoch, 
hádzali granáty, bojovali v tankoch. Sprievodca im predstavil  
mnoho iných situácií vojakov, ale i civilného obyvateľstva, ktoré sa 
snažilo prežiť a pozreli  si aj dokumentárny film o bojoch na Dukle.  

Zo Svidníka  sa žiaci vybrali ešte na jedno miesto. Cieľom bol 
Tokajík, obec, ktorá bola počas druhej svetovej vojny vypálená za 
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pomoc partizánom. V obci sme navštívili opäť múzeum. Pani 
starostka nás usadila a pustila dokumentárny film. V ňom 
vypovedal jeden z odsúdených tokajíckych mužov. Rozprával hrozný 
príbeh. Za pomoc partizánom Nemci z obce Tokajík vyviedli 34 
chlapov a neďaleko obce ich postrieľali. Muž, ktorý  príbeh 
rozprával,  sa  zachránil akoby zázrakom. Pri streľbe spadol          
na neho jeho brat a tak mu zachránil život. Okrem neho prežil ešte 
jeden muž. Obaja sa potom  ukrývali ešte asi desať dní v lese a      
po oslobodení  ruskými vojakmi sa vrátili do už vypálenej dediny.        
Po mužoch ostalo 16 vdov a 67 sirôt.  Po vojne bol obetiam tejto 
strašnej tragédie postavený pamätník. Aj tento sme navštívili.       
Na kamenných doskách bolo vyrytých 32 mien. Obete tokajíckej 
tragédie. 

Tieto neveselé zážitky si žiaci ešte dlho  premietali v mysliach 
a dlho sa o nich rozprávali. Boli radi, že naša generácia nič také 
nezažila a že žijeme v mieri. 

Noc. No, ako by sme mohli zadefinovať toto kratučké slovo? Je to 
časť dňa, počas ktorej je tma. Je to opak dňa, ale tá naša Čarovná 
noc v škole sa približovala k prívlastku zábavná. Konala sa 
21.10.2011- 22.10.2011 od 18.00. Nikomu ani len nenapadlo 
povedať, že sa nudí. Každá z učiteliek si pripravila triedu 
s aktivitami pre žiakov, snaha urobiť tento večer čo najzábavnejší  
bola hlavnou myšlienkou. Aktivity sa striedali, žiaci sa podľa nami 
zvoleného harmonogramu menili po triedach, ktoré boli v ten večer 
zmenené na stanovištia  a zábava pokračovala. Písanie vymyslených 
a dotváranie už napísaných príbehov, čítanie z rozprávkových kníh, 
karaoke vystúpenia známych spevákov, hudobno- pohybové hry  
a športové súťaže v nočnom parku - to boli lákadlá, ktoré urobili 
piatkový večer v priestoroch súkromnej základnej školy 
nezabudnuteľným.  Aktivity boli pestré, zaujímavé a ani sme sa 
nenazdali,  ukladali sme sa do provizórnych postelí, ktoré si žiaci  
pripravili zo spacích vakov, karimatiek, nafukovačiek, žineniek, 
kobercov a diek . Nasledovala večerná toaleta, ale zaľahnúť bol 
problém. Niektorí ešte pozerali rozprávky, niektorí dali prednosť 
rozprávaniu už prežitého,  ale únava z predĺženého večera napokon 
zvíťazila, po polnoci sa všetci utíšili a slastne zaspali.  

O postreh z tohto večera som poprosila jedného z jeho 
 účastníkov, žiaka 3.A triedy, Petríka Kucharíka, ktorý píše: 

„Podľa mňa to bolo super a skvelé ! Takže si myslím, že sa tam aj 
ostatné deti mali dobre. Bola to noc plná vzrušenia, strachu, ale aj 
veselých príhod. Okrem toho to bola čarovná noc. Robili sme tam 
veľa zaujímavých aktivít, ktoré pripravili naše panie učiteľky. Jedna 
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z aktivít  bola karaoke show, pri ktorej sme sa  smiali. Druhá 
z aktivít bola prechádzka tmou s baterkami. Ďalšou z činností bola 
hra  Malá úbohá mačička. Najviac sa mi páčila hra Robenie knihy. 
Na záver  si môžete prečítať krátku báseň o tej noci v škole. Už teraz 
sa teším na tú ďalšiu!“ 

 
Noc v škole 

 
Noc v škole mám v malíčku, 
prejde ti mráz po líčku. 
Mráz po líčku- nič príjemné, 
avšak je to trochu jemné. 
Je to sranda  ako nič, 
netreba ti k tomu skoro nič. 
Takže sa teš! 
Na budúci rok bude tiež! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Druhý stupeň sa v dňoch 27.10. – 28.10. 2011 zúčastnil maratónu v čítaní,  
čítali vo večerných priestoroch školy.  

                               Foto:  Jana Dlubáčová, text:  Emília Tchuríková,  
Helena Semánová a Peter Kucharík 3.A 
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Hudba robí radosť nielen dospelým, ale najmä tým najmenším, 

hoci je prezentovaná aj v podobe učenia. V sále kultúrneho domu sa 
v tomto duchu nedávno uskutočnil výchovný koncert pre žiakov ZŠ, 
gymnázia a SSOŠ s názvom Očová, Očová.... Umelec Anton 
Budinský im v rámci vystúpenia predviedol svoje originálne ukážky 
prostredníctvom hry na archaických hudobných nástrojoch, ktoré 
nemajú možnosť hocikde vidieť či poznať.  

Folklorista Budinský je nielen skvelý hudobník, ale aj zberateľ 
ľudových piesní, vedúci folklórneho súboru a spolupracovník RTVS. 
Hravou i poučnou formou predstavil deťom fujaru, píšťalu, gajdy, 
flautu, citaru, heligónku, cimbal, ozembuch, pastiersky bič či 
trúbku. Okrem toho ich počas predstavenia dobre pozabával svojimi 
vtipnými komentármi, čím sa pokúsil aspoň na chvíľu odreagovať 
svoje publikum od každodenných školských povinností a bežných 
činností. Z budovy sa okrem hudby ozývali aj detský smiech, radosť 
a veselý krik. Žiaci sa zo zvuku nástrojov tešili aj napriek meškaniu 
hlavného aktéra a celkovému posunutiu programu. V rámci neho 
účastníkov podujatia najviac zaujal a potešil netradičný nástroj -  
obyčajná hadica od vysávača.  

Žiaci a učitelia boli nielen dobrými poslucháčmi, ale stali sa aj 
aktívnymi „spolutvorcami“ koncertu a mali možnosť zapojiť sa do 
spevu aj tanca. Najviac sa „zvŕtali“ vo víre ľudových tancov - valčíka, 
čardášu a polky. Ak by sa v našom meste organizovali podobné 
akcie na podporu zaujímavého štýlu učenia a prehlbovania 
umeleckej výchovy častejšie, deti by sa na ne prišli pozrieť a učitelia 
by ich zrejme tiež radi podporili.  

Najväčší záujem by zrejme prejavili najmladšie deti z dôvodu 
usporiadania programu počas školských vyučovacích hodín.  

ooooo    /Martina Štofková 
 
 
 
 
Od 25.10. do 27.10.2011 t. r. sa  uskutočnili  preventívne 

protidrogové prednášky s názvom  Pravda o drogách  vo všetkých 
 základných a stredných školách. Cieľom prednášok bolo 
informovať deti a mládež o tom, ako drogy škodia. Týchto 
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prednášok sa zúčastnilo  617 žiakov,  ktorí sa  od prednášateľa 
Petra Rempera z občianskeho združenia Slovensko bez drog 
dozvedeli zrozumiteľnou a primeranou formou dôležité informácie 
o škodlivosti a pôsobení drog, napr. ako drogy pôsobia na ľudské 
telo, ako mení človek svoje správanie pod vplyvom drog, aký je 
účinok drog na ľudské emócie a mnohé ďalšie. Žiaci  základných 
škôl zložili aj sľub protidrogového šerifa. 

Tieto preventívne protidrogové prednášky sa uskutočnili 
v spolupráci občianskeho združenia Slovensko bez drog a PSS- 
Svidník.  

Na prednáškach sa zúčastnili aj Pán Kozák z školského úradu 
a prísediaci učitelia.                                    ooooo    /Peter Remper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záber z prednášky.                                                                           Foto: autor 
 
 

 
 
Jeseň ako ročné obdobie hýri pestrou paletou farieb v prírode. 

Avšak jeseň  života je vlastne vek našich starkých. Október je už 
tradične po dlhé roky mesiacom úcty k starším. A tak sme si dovolili 
pozvať našich starkých do škôlky, aby sme im dokázali, ako veľmi 
ich ľúbime. Deti zo všetkých tried si pripravili krátky kultúrny 
program, ktorým potešili babku či dedka. A viete že prišli? A to 
v hojnom počte. Po vystúpení  deti starkých vyobjímali a potešili  
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darčekmi. Babky  a dedkov sme potom pozvali na teplý bylinkový 
čaj a chutné koláče. Starkí si spolu s vnúčatkami zaspievali ľudovú 
pieseň. Deti mali z toho stretnutia rovnako veľkú radosť ako ich 
starkí.                                                                         Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starí rodičia a príbuzní si užívajú vystúpenie svojich ratolestí.        Foto: autor 
 
 
 
 
 
Základná umelecká škola v Giraltovciach organizuje akcie na 

reprezentáciu školy a na prilákanie ďalších záujemcov z radov 
žiakov o navštevovanie ktoréhokoľvek z jej oddelení. 

Poslednou z takýchto akcií bola výtvarná dielňa, v ktorej sa 
vystriedali žiaci z viacerých ročníkov a družiny zo Základnej školy 
v Giraltovciach. Zorganizovala ju učiteľka výtvarného oddelenia  
ZUŠ Beáta Daňková. Počas nej sa mohli žiaci čo to dozvedieť 
o rôznych technikách výtvarnej práce a zároveň si prakticky 
niektoré z nich aj priamo vyskúšať. 

Niektoré  deti maľovali vodovými farbami, iné voskovými alebo 
klasickými farbičkami. Ďalšie si vyskúšali nalepovanie rôznych 
obrázkov na sklo, alebo keramiku, či kreslenie obrázkov 
a ornamentov na rôznorodý povrch. Tematika výtvarných prác  bola 
tiež rôzna, no prevažovali hlavne strašidlá, tekvice, netopiere a iné 
motívy hodiace sa na Halloween. 
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Učiteľka Beáta Daňková pomáhala mladým začínajúcim 
výtvarným umelcom teoreticky i praktickou pomocou. Všetci 
účastníci tejto akcie si odniesli nové zážitky a niektorých možno 
inšpirovala k tomu, aby sa v budúcnosti tejto činnosti venovali viac, 
ako budúci žiaci výtvarného oddelenia ZUŠ v Giraltovciach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beáta Daňková pri práci so žiakmi.                                         Foto: archív ZUŠ 
 
 
 
Znižovanie administratívnej záťaže škôl je prvým predpokladom 

pre učiteľov,  aby neúradovali ale učili. Školy a školské zariadenia, 
ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť v súlade s § 35 a) 
zákona  NR SR č. 179/2009 poskytovať ministerstvu 
prostredníctvom krajských školských úradov podľa stavu k 15. 
septembru úplne, pravdivo a v stanovenom termíne bezplatne údaje 
požadované na štatistické zisťovanie.  

V pôsobnosti Školského úradu Giraltovce k uvedenému termínu 
spracovali v septembri 2011  materské školy 20 výkazov, základné 
školy 53 výkazov, ZUŠ, ŠSZČ a CVČ 7 výkazov a samotní 
zriaďovatelia 28 výkazov. Spolu to bolo 108 formulárov 
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prostredníctvom webovej aplikácie a tieto výkazy sa v písomnej 
forme, opečiatkované a podpísané, doručovali Krajskému 
školskému úradu v Prešove. Ako je možné zmeniť túto byrokraciu 
a získať potrebné údaje pre financovanie škôl a školských 
zariadení? 

Súčasný systém štatistického vykazovania škôl a školských 
zariadení elektronickým zberom údajov sa nahrádza rezortným 
informačným systémom (RIS), ktorý bude štatistické vykazovanie 
škôl a školských zariadení sumarizovať elektronickým zberom 
údajov do centrálneho rezortného informačného systému. Systém 
súčasne zabezpečí konsolidáciu získaných údajov, ich sumarizáciu 
a sprístupnenie oprávneným užívateľským subjektom. 

Neskôr bude systém možné využiť aj na získavanie údajov          
z iných rezortov, keď dôjde k ich vzájomnému prepojeniu. Vďaka 
týmto informáciám už školy nebudú musieť prácne vypĺňať 
štatistické výkazy, ale požadované dáta sa budú čerpať z rezortného 
informačného systému. 

Cieľom  je teda vytvorenie komplexného informačného systému, 
v ktorom sa budú nachádzať aktuálne informácie ako register škôl a 
školských zariadení, register učiteľov alebo register žiakov. Pre tento 
účel ale bude potrebné, aby školy udržiavali svoje údaje v rezortnom 
informačnom systéme  aktuálne a to bude úlohou zodpovedných 
pracovníkov škôl a školských zariadení.  Zriaďovatelia školy 
a školské zariadenia k dnešnému dňu už majú zaregistrovaných 
pracovníkov, ktorí budú pracovať v tomto systéme.  

 V súvislosti so spustením RIS sa predpokladajú nasledovné 
postupy a termíny: 

1. Registračný proces – august 2011 
2. Skúšobná prevádzka RIS – jeseň 2011 
3. Legislatívna podpora RIS – jar 2012 
4. Pilotná prevádzka RIS – jeseň 2012 
5. Prvý zber bez papierovej podoby – september 2013 
Okrem urýchlenia procesu zberu dát a väčšej aktuálnosti údajov 

dôjde spustením RIS aj k zníženiu nákladov škôl, spojených so 
zasielaním tlačených reportov. V súčasnosti teda  

debyrokratizácia školstva pokračuje ešte aj spustením RIS. 
Ďalšími benefitmi z prevádzky nového informačného systému sú  

vysoký bezpečnostný štandard ochrany údajov, prehľadná a 
jednotná forma výkazov, ale aj rýchlejšia vzájomná interakcia medzi 
zriaďovateľmi, školami a centrálnymi orgánmi. 

 
Želáme si, aby  projekt RIS a ďalšie aktivity v tejto oblasti výrazne 

napomohli znižovať administratívu v školstve. Vzhľadom na 
množstvo papierovej dokumentácie, ktorá musí vznikať, je v školstve 
naozaj veľký potenciál pre využitie moderných informačných 
technológií.                                      ooooo   Jozef Kozák, odb. zam. Š 
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V modernom školskom systéme majú 

Centrá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP)  
dôležité postavenie. Počas svojej 
existencie významne vstúpili do 
povedomia škôl a verejnosti. Záujem 
o služby CPPPaP z roka na rok stúpa 
najmä v dôsledku narastajúcich problémov v spoločnosti. 

 Práve v tomto roku si pripomíname 35. výročie založenia 
CPPPaP, ktoré vzniklo 2.8.1976 ako Okresná psychologická 
výchovná poradňa a poradňa pre  voľbu povolania vo Svidníku. 
Potreba otvorenia takejto inštitúcie vychádzala z predpokladu riešiť 
v školách  problémy, s ktorými sa pri výchove a vzdelávaní žiakov 
učitelia stretávajú a zároveň v súlade so smernicou MŠK 
č.1868/62/I/2 rozvíjať sústavu výchovného poradenstva. 

Aj napriek tomu, že  z demografického vývoja vyplýva úbytok 
populácie, záujem rodičov a pedagógov narastá. V súčasnosti 
dochádza k zvyšovaniu počtu klientov s osobnostnými 
a emocionálnymi problémami, prejavujúcimi sa rôznymi 
psychosomatickými chorobami, neurózami, atď. Učitelia v školách 
zaznamenávajú nárast problémov vo vzájomnej komunikácii medzi 
žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, žiakmi a rodičmi. 
Uvedené problémy vyplývajú zo životných podmienok rodín, 
nedostatočnej alebo nevhodnej výchovy. Rastie počet detí so 
zmyslovým, intelektovým, telesným alebo rečovým postihnutím, ako 
aj detí s ľahšími poruchami správania sa a vývinovými poruchami 
učenia. S takýmito ťažkosťami a problémami sa stretávajú  
zamestnanci CPPPaP. Ich úlohou je poskytnúť pomoc nielen 
samotnému jedincovi, ale aj jeho zákonnému zástupcovi a učiteľovi. 
Ťažiskom našich služieb je okrem odbornej pedagogicko-
psychologickej starostlivosti aj poradenstvo zákonným zástupcom 
v otázkach osobnostného, vzdelávacieho, sociálneho a profesijného 
vývinu detí a mládeže. Zároveň pomáhame rodičom a školám pri 
monitorovaní a diagnostikovaní nadaných detí, zisťujeme, do akej 
miery má ich ratolesť vlohy na cudzie jazyky, ako aj celkovú 
pripravenosť detí na vstup do školy. CPPPaP zabezpečuje 
starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
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potrebami a spolupracuje so zariadeniami špeciálno-pedagogického 
poradenstva. Poskytuje metodickú pomoc výchovným poradcom vo 
všetkých typoch a stupňoch škôl. Poslaním poradenského 
zariadenia je zabezpečiť komplexnú psychologickú, špeciálno-
pedagogickú, diagnostickú, výchovno-poradenskú a preventívnu 
starostlivosť deťom a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Svidník. 
Dôležitou súčasťou práce odborných zamestnancov je aj primárna 
prevencia drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických 
javov. Ako jediná poradňa v kraji máme zriadenú aj logopedickú 
poradňu. 

Za 35 rokov pôsobenia nášho CPPPaP v ňom pracovalo a 
stále pracuje mnoho kvalitných odborníkov, ktorí prispeli 
k vysokému kreditu poradenských služieb, o čom svedčí aj časté 
vyhľadávanie našich služieb klientmi z iných okresov. Za to všetkým 
Vám patrí úprimné poďakovanie. S úctou ďakujem predovšetkým 
bývalým a súčasným zamestnancom, vedeniu KŠÚ Prešov, učiteľom 
a vedeniu MŠ, ZŠ, SŠ, Detskému domovu (DeD),  Spojenej škole 
internátnej (SŠI), primátorom miest Svidník a Giraltovce, 
Školskému úradu Svidník a aj ďalším, ktorí pomáhali pri realizácii 
spolupráce v rovine rodič - škola - centrum, iba v tomto jednotnom 
postupe je efekt pomoci najvýraznejší. Akýkoľvek problém dieťaťa je 
problémom nás všetkých, preto verím, že spoločnými silami sa nám 
aj naďalej podarí pomáhať našim deťom.        

 Vladislav Artim, riaditeľ CPPPaP Svidník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci odborného seminára.                                             Foto: archív Dukla 
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Nedávno som si prečítala útlu knihu Jána Sirackého – Čas na 

zamyslenie - a svojím obsahom ma hlboko zaujala. Kto je Ján 
Siracký? Lekár- onkológ, človek, ktorý je známy svojím vysoko 
humánnym prístupom k ľudom. V knihe Čas na zamyslenie 
prezentuje svoje názory, myšlienky, bohaté lekárske skúseností, 
vzťah k svojim pacientom a všetko, čo ho v živote formovalo. Je to 
vzácny pohľad do jeho myšlienkového sveta, sveta bohatého na 
ľudskosť, dobro a pokoru pred Bohom. V úvode píše: „Život 
v súčasnosti je veľmi chudobný na dobro. Chudobný na všetky 
krásne formy a prejavy lásky, vernosti, radosti, pokoja, 
trpezlivosti a dobroty. V každodennom živote nám veľmi chýbajú 
dobré skutky, dobré slová aj dobré úmysly. Úsmev je dobro, aj 
pohladenie a pozdravenie. A aj slová – prosím a ďakujem, 
odpusťte a mrzí ma to – majú nedocenenú moc pôsobiť dobro.“  
Sú to múdre slová, múdreho človeka, ktorý vie, že ľudský život je 
jedinečný dar a človek sa má podľa toho aj v živote správať. Treba 
si nájsť čas, vedieť sa zastaviť a obzrieť sa okolo, či ma niekto 
nepotrebuje. Kto to dnes robí? Málokto. Všade dookola je príliš 
veľa zlého. Vo vzťahoch a konaní prevažujú neláska, 
bezohľadnosť a tvrdosť. Skutočne dobré správy a prejavy dobra sa 
v každodennom živote dostávajú do úzadia. No autor je 
presvedčený, že napriek tomu je okolo nás ešte dosť dobra, lásky, 
dobrých ľudí aj krásnych chvíľ života.  Ján Siracký sa v svojich 
zamysleniach vracia do detstva, spomína na mladosť, na ľudí, 
ktorí ho formovali. Vracia sa  aj do obdobia  plného pracovného 
zápalu v boji s chorobami. Priznáva, že v tomto období to 
podstatné, duchovné dosť často a dosť dlho bývalo prekryté 
náročnosťou lekárskeho povolania. Počas svojej lekárskej praxe 
spoznal množstvo ľudí, navštívil mnohé krajiny a spoznal mnoho 
ľudských osudov. Pracoval mnoho rokov v onkologickej 
nemocnici, vlastne žil s jej pacientami. Dni aj noci. Tešil sa 
s vyliečenými, ale stál aj pri zomierajúcich. Priznáva, že veľmi 
často mal výsostne ľudský pocit neistoty a hľadania. V závere 
knihy píše: „Je čas zastaviť sa, zamyslieť sa nad všetkým 
ponáhľaním sa a bilančne sa pozrieť, čo je cenné a čo je 
bezcenné, hľadať a nachádzať trvalé hodnoty pre plnosť našich 
dní.“ Kniha Čas na zamyslenie je hodnotnou literatúrou pre 
každého z nás, osloví každého čitateľa a naplní ho pocitom 
ľudského dobra. 

ooooo  Anna   Mitaľová  
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V novembri v našej oblasti 

listnatým drevinám opadalo lístie, 
ktorého je všade plno. Musíme ho 
zhrabať  a dať ho do kompostu. Tam 
dávame aj zvyšky  odkvitnutých 
letničiek. Trvalky treba zostrihnúť 
nízko nad pôdou. Končí  obdobie 
vysádzania, lebo presadené rastliny 
musia ešte dobre zakoreniť. 

V jeseni sa dodávajú do pôdy najmä organické hnojivá. 
Pretože väčšinou našich pôd má sklon k sústavnému 
okysľovaniu, potrebujeme pridávať ovocným drevinám a ornej 
pôde vápnik. Najmä v roku, keď nehnojíme organickými 
hnojivami. Používa sa buď mletý vápenec alebo pálené vápno  
a saturačné kaly. 

                                                    Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Giraltovce je monitorované kamerovým systémom. 
Ničenie a znehodnocovanie majetku mesta bude prísne 
sankciované.   
      
 
 
 
 
 

1.10.2011 – Pamiatka zosnulých – Dom smútku 
10.11.2011 – Giraltovský hudák – Zasadačka MsÚ 
18. -19. 11.2011 – Katarínske predajné trhy –  

    Hviezdoslavova ulica 
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Nela Janičková 
Eva Peržeľová 
 
 
 
 
Zuzana Kucháriková - 95    Irena Koreňová - 60 
Zuzana Repková   - 85    Milka Vavreková - 55 
Mária Kovalčíková  - 80    Peter Smolko  - 50 
Mária Tušeková   - 75    Miroslav Kurečaj - 50 
Helena Bilá     - 75    Vladimír Eliáš  - 50 
Margita Pachová,Ing. - 70    Ladislav Grela  - 50 
Anna Peštová     - 65    Klára Vojsová  - 50 
Ernest Fedák    - 60  
 
 
 
 
 

Ondrej Holova - Jana Vajdová 
     Koprivnica           Giraltovce 

 
Ľuboš Hrabčák - Martina Mašlejová 

Malcov      Giraltovce 
 

Erik Macko  - Dominika Bosaková 
   Kalnište      Giraltovce 

 
Peter Medvec - Gabriela Tkáčová 
     Tokajík    Giraltovce 
 
Tomáš Bláha  - Daniela Kovalčíková 
  Brtnice, ČR      Giraltovce 
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Najvyššia regionálna futbalová súťaž  

MR (majstrovstvá regiónu) finišuje. Máme 
za sebou 15 kôl a teda vlastne ukončenú 

jesennú časť súťaže. Na konečné bilanco-
vanie si však ešte chvíľu počkáme, 

pretože sú na programe ešte dve kolá 
odvetnej časti. Všetko však bude 
závisieť od počasia. Napriek tomu je 

jasné, že víťazom prvej polovice sa 
stal Svit, keď získal 32 bodov, vedie o bod pred Humenným. 
Na opačnom konci tabuľky sú akosi už tradične Nižný Hrušov 
a Veľký Šariš. Žiaľ, tabuľkové postavenie MFK Slovan 
Giraltovce vyvoláva rôzne reakcie. Rozčarovanie aj údiv vo 
futbalovej verejnosti po nespokojnosť vo vlastných radoch. 
V tabuľke pravdy má Slovan len jeden mínusový bod a strata 
na prvú polovicu tabuľky nie je veľká.  

V októbrových zápasoch sa Giraltovčania prezentovali 
výkonmi rôznej kvality. V Humennom to bolo po taktickej 
stránke výborné, škoda že Slovan nevyužil slabší deň 
domácich a tiež zahodené šance veľmi mrzia. V domácom 
zápase proti silnej Haniske bolo imponujúce, ako sa slovanisti 
nevzdali a bojovali do úplného konca za nepriaznivého stavu 
a dokázali vydolovať cenný bod až v samom závere zápasu. 
Nový kormidelník Jozef Daňko sa snaží za pochodu vštepiť 
hráčom svoju filozofiu, ale to všetko potrebuje čas a dlhší 
priestor. Našťastie prišlo stretnutie vo Spišskom Podhradí, no 
a tam sa Giraltovčania už roky cítia ako ryba vo vode. Aj Peter 
Uhrin tam pravidelne ožíva a aj teraz svojimi tromi gólmi 
zabezpečil cenné tri body. Tieto Slovan potvrdil v derby zápase 
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so Stropkovom nielen dobrým výkonom, ale aj historicky 
najvyšším víťazstvom nad Teslou a treba  povedať, že tých 
výhier mnoho nebolo. V tomto meraní síl upútal Ľuboš 
Kaňuch,  ktorý dva góly zaznamenal a pri ďalších troch 
asistoval. Toto víťazstvo bolo pre funkcionárov a fanúšikov 
Slovana doslova balzamom na ich futbalovú dušu. Škoda, že 
už v ďalšom derby zápase v Bardejovskej Novej Vsi doľahla na 
futbalistov Giraltoviec „jarná“ únava a nenadviazali na 
predchádzajúce dobré výsledky i výkony. Hráči prímestskej 
časti Bardejov prišli k trom bodom veľmi ľahko a už po prvom 
polčase bolo po zápase. Giraltovčania sa dopúšťali 
neuveriteľných chýb v defenzíve, stredová formácia 
neexistovala a sám Jakub Verčimák na všetko nestačil. Tento 
mladík bol jediným hráčom v poli, ktorý znesie prísnejšie 
kritéria. 

Ľuboš Kaňuch i Peter Uhrín sa tentoraz strelecky 
nepresadili a najmä šance Ľ. Kaňucha v prvom polčase volali 
po góle. 

 Ak niekedy Giraltovce zvíťazili v Bardejovskej Novej Vsi,  
tak hrali bojovne, agresívne s veľkým pohybom a hlavne 
nedopúšťali sa školáckych chýb. To všetko tentoraz chýbalo, 
a tak Slovan proti dobrým domácim nemal nárok. Ak už 
hovoríme o chybách v defenzíve, musíme pripomenúť, že 
pýcha giraltovského futbalu, dobrá obrana a defenzíva 
v súčasnosti nemá pevné základy. Špeciálne stred obrany 
nestojí na pevných nohách a s tým súvisí aj veľký počet 
inkasovaných gólov, a to sa predtým nestávalo. Stačí 
spomenúť stopérov ako Andreja Kovaľa, Juraja Pališina, 
Jozefa Barnáša,  Pavla Paľu, Antona Mikitu, Štefana Bačkaya, 
Dušana Pipčáka, Petra Živčáka a možno aj ďalších až po 
Jaroslava Mitaľa. A aj ten bol vo veku 45 rokov posledným 
mohykánom kvality na tomto poste. Navyše bol tentoraz len 
náhradníkom. Žiaľ, teraz sa musí len improvizovať. Lukáš 
Vojta nie je obranca a ani ním nechce byť. Tento post ho 
doslova frustruje, dopúšťa sa chýb a doslova trpí aj tŕpne...Má 
v sebe zakódované útočné gény, a tak by bol vpredu oveľa  
užitočnejší. Navyše sa zranil Ondrej Gdovin a tak tréner Jozef 
Daňko skúša Erika Havrilu, ale tento mladý hráč na tento 
post ešte nedorástol. Treba dúfať, že počas zimnej prestávky 
sa tento problém podarí vyriešiť.  

ooooo     Miroslav Deutsch 
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Most ponad rieku Topľa, v pozadí ulica SNP.         Foto: archív,  Mária Osifová 
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