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V zime príroda spí, ticho odpočíva a pokoj sa rozhostí belostnou 

krajinou. Vonku mrzne, snehové vločky veselo poletujú povetrím a 
oznamujú, že prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Všetci 
sa na ne tešíme, všetci ich milujeme. Prečo? Čosi vzácne 
a nevysvetliteľné v čase Vianoc vchádza do ľudských duší. Všetko 
okolo nás  zvoní a spieva prekrásne melódie dobra a ľudskosti. 
V tom zvláštnom vianočnom čase  sme akýsi iní, tichí, rozpačití, 
dobrí, čosi milé sa vznáša v ovzduší našich domovov a tichučko 
nám rozpráva príbeh Vianoc. Vianočný príbeh o malom dieťatku, 
ktoré sa narodilo v chudobnej maštali a prinieslo svetu lásku 
a pokoj. Prinieslo to, bez čoho človek nemôže žiť, lebo bez lásky by 
bol náš ľudský život iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 
Iba láska mu dáva tú pravú náplň a podobu. Láska k nám prišla         
vo vianočnom čase, zaklopala na naše srdce a Vianoce si v ňom 
našli svoje pevné miesto. Vždy v čase Vianoc sa naše srdce viac 
rozkmitá, život zjemnie a duša pláva v objatí lásky. Na Štedrý večer, 
tento výnimočný večer v roku, svet stíchne a  človeka zaplavia neha 
a clivota. Zdá sa nám, že život na chvíľu znehybnel, zatíchol a pokoj 
naplnil celý vesmír. Aké šťastie, aká nádherná chvíľa! Prečo, však 
iba na Vianoce si ľudskosť zasadne za stôl života? Lebo Vianoce sú 
Božím časom, Boh sa k nám sklonil a daroval nám lásku. To ona 
nás zohrieva, to ona nás napĺňa zvláštnym teplom, radí nám podať 
ruku, odpustiť, zabudnúť, zmieriť sa so všetkými ľuďmi. Aká krásna 
perspektíva života! V čase Vianoc jej na chvíľu, uveríme, snažíme sa 
byť pozorní, byť dobrí a nežní. Už samotná príprava Vianoc ma svoje 
čaro, vyzdobené príbytky, rozžiarený stromček a zapálené sviečky 
zútulnia náš domov. Na krátky čas sa ocitneme v inom svete, 
krajšom, ľudskejšom. Vianoce sú sviatky rodiny, aké milé je 
spoločne si sadnúť k rodinnému stolu, spoločne sa podeliť              
so všetkým, čo rok priniesol, poďakovať sa za všetko dobré, prijať 
to, čo nás postihlo a zmieriť sa s tým Vianoce sú čas ľudských duší, 
čas srdca, čas odpustenia, čas vyrovnania sa so životom a čas 
nových začiatkov. Vzácny čas pre človeka, ktorý žije srdcom, ktorý 
nežije iba pre seba, ale vystiera ruky k blížnym. Viem, nie všetci 
máme to šťastie stráviť Vianoce v kruhu rodiny, mnohým to 
nedovolí práca, choroba, alebo nepriaznivá životná situácia. Napriek 
ťažkostiam, ktoré sú vždy súčasťou nášho života, čas Vianoc je 
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zvláštny, iný, osobitý. Prežime aj tohtoročné Vianoce v pokoji 
a láske. Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás 
zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň 
musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri. 

d d d  Anna Mitaľová  d d d 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¬ Mestská polícia  prijala 1. októbra  oznámenie o poškodení 
sklenej výplne objektu bývalých  kožiarskych závodov na škodu 
K.D. z Pavloviec.  Vec je v štádiu objasňovania. 

¬ Neoprávnený záber verejného priestranstva na Dukelskej ulici      
5. októbra 2012 vybavila hliadka MsP v blokovom konaní               
na mieste.                                        

¬ Neznámy páchateľ sa 15. októbra 2012 dopustil krádeže dvoch 
liatinových  poklopov z príručného skladu na Fučíkovej ulici        
na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu objasňovania. 

¬ Hliadka MsP vykonala 28. októbra 2012 na Serpentínach 
v Giraltovciach odchyt túlavého psa. Po odchyte bol pes kvôli 
zjavnej chorobe  umiestnený v ochrannej karanténe.  

¬ Hliadka MsP pristihla 6. novembra 2012 v popoludňajších 
hodinách pri krádeži a poškodzovaní majetku mesta v Parku 
mieru  maloletých E.D. a L.Š. z Giraltovoiec. Maloletí boli 
zadržaní na mieste v spolupráci s hliadkou OO PZ 
v Giraltovciach a za podpory občanov mesta. Touto cestou 
vyjadrujem poďakovanie za ochotu nezostať ľahostajný 
k veciam, čo sa dejú okolo nás. Vec realizuje OO PZ 
v Giraltovciach. 

¬ Mestská polícia v spolupráci s komunitným centrom 
v Giraltovciach zrealizovala pre 48 žiakov Spojenej školy 
v Giraltovciach besedu na tému bezpečného pohybu v cestnej 
premávke  v zmysle zákona o pozemných komunikáciách.  

 
ooooo  Ondrej Cina 
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 babie leto sa nás držalo aj v novembri? Príjemné, na toto obdobie 
teplé počasie neprivítalo snehom ani povestného Martina             
na bielom koni.  Aká bude zima,  zistíme podľa pranostiky         
pre 1. december - Keď je prvý december mokrý, veští ľavnú zimu.  

 rodičia počas štrajku učiteľov mali o starosť menej? Centrum 
voľného času Slniečko pripravilo pre deti celodenný program. 
Nečakaný voľný čas školákov vyplnili  bohatým programom  - 
v divadelnej miestnosti premietaním rozprávok, v tvorivej dielni, 
v pc miestnosti, v posilňovni a tí najmenší sa zahrali v hodinovej 
škôlke. K dispozícii bola aj Športová hala I.Nováka a školská 
jedáleň pri ZŠ ponúkala obedy ako obvykle.  

 nová trieda materskej školy  pre deti z málopodnetného 
prostredia, ktorá je zriadená v priestoroch CVČ, už od septembra 
funguje naplno? Malí žiaci si pomaly zvykajú, pokrok oproti 
začiatkom je viditeľný. Získali základné hygienické návyky, 
pozdravia sa a učia sa aj prvé básničky a pesničky. Usedavý plač, 
ktorý sa od začiatku rozliehal po celej budove, už tiež pomaly 
utíchol. 

 v rámci projektu Bezpečnosť na internete študentky gymnázia 
v Giraltovciach navštívili deti v materskej škole a zábavnou 
a veku primeranou formou im vysvetlili, ako používať moderné 
technológie bezpečne a zodpovedne? 

 deti materskej školy absolvovali školenie a prezentáciu 
o správnej dentálnej hygiene, ktorú im v rámci projektu  dental 
alarm sprostredkovali študentky stomatológie?    

 v rímskokatolíckej farnosti nastali zmeny? Po prvýkrát tam        
od prvého júla pôsobí dekan  a je ním Patrik Melkovič. V októbri 
svoju pôsobnosť ukončil vdp. Ján Andrej, ktorý odišiel na misiu 
do Čiech.  Od prvého novembra sme v rímskokatolickom kostole 
privítali vdp. Jozefa Magera. Všetkým kňazom prajeme, aby aj   
na nových miestach zveľaďovali Pánovu vinicu. 

 ten, kto nemá rád pondelky si ich užije v tomto mesiaci až 
päťkrát? December 2012 bude bohatý nielen na darčeky, ale aj 
na pondelky, soboty a nedele. Takýto výnimočný stav sa objaví 
len raz za stovky rokov.  

d d d  /r/ 
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Pieseň je ten najkrajší dar, ktorý sme 

dostali do vienka ešte v kolíske. Piesňou 
nás uspávala mamka, piesňou nás tíšila a vyvolávala úsmev           
na tvári. Pri piesni sme často zabúdali na strach a tieseň. Vyvoláva 
v nás pocit radosti, šťastia, dobrej nálady, akoby prinášala jar, slnko 
a pokoj do duše. Pieseň nás neodmysliteľne  sprevádza naším 
životom. Vítame ňou nového človeka na svet, sprevádzame dvoch 
mladých ľudí, ktorí začali spoločnú púť životom a  piesňou sa lúčime 
aj s blízkymi na poslednej ceste. 

Ten, kto chce pochopiť hudbu, potrebuje iba srdce. A práve 
s takým veľkým srdcom k nám 16. novembra prišli tí, ktorí nám 
z neho chceli prostredníctvom piesne trochu odovzdať. Bolo ich 
takmer päťdesiat,  spevákov  a speváčikov zo svidníckeho, 
stropkovského a bardejovského okresu.  Ich výkony hodnotila 
odborná porota v zložení Mgr. Milan Rendoš ( redaktor SR Regina), 
Andrea Rendošová (členka speváckej zložky FS Železiar)                
a Mgr. Milan Maťaš (člen ľudovej hudby Ondreja Kandráča). Ľudová 
hudba ZUŠ Giraltovce navodila na začiatku príjemnú atmosféru 
a vypĺňala prestávky medzi jednotlivými kategóriami.  

Nádejné talenty nesklamali a  svojimi výkonmi prekvapili nielen 
obecenstvo, ale aj porotu, ktorá  mala ťažkú úlohu vybrať troch 
najlepších v piatich kategóriách. Prinášame vám výsledky súťaže. 

 
I. kategória (do 6 rokov ku dňu súťaže): 
  1. Lucia Kurimčáková,   MŠ Giraltovce 
  2. René Havrila,     MŠ Giraltovce 
  3. Anna Švačová,    MŠ Giraltovce 
  
II. kategória (do 9 rokov  ku dňu súťaže): 

1. Richard Kuzma,    ZŠ Kuková 
2. Július Štefaník,    ZUŠ Giraltovce 
3. Liliana Mihaľová,    ZŠ Kračúnovce 

  
III. kategória (do 12 rokov ku dňu súťaže): 

1. Magdaléna Perželová, ZŠ Kračúnovce 
2. Sofia Kolesárová,    SZŠ Giraltovce 
3. Eva Marcinová,     ZUŠ M. Vileca Bardejov 
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IV. kategória (do 15 rokov ku dňu súťaže): 
1. Barbara Dupejová,   Spojená škola Svidník 
2. Samuel Tkáč,     ZUŠ Giraltovce 
3. Frederika Mayerová,   ZUŠ M. Vileca Bardejov 
3. Šimon Boguský,    ZUŠ M. Vileca Bardejov 

  
V. kategória (do 18 rokov ku dňu súťaže): 

1. Eva Kočišová,     ZUŠ Giraltovce 
2. Alžbeta Marcinová,   SSOŠ Bardejov 
3. Klaudia Drabiková,   ZUŠ Giraltovce 

 
VVššeettkkýýmm  ssúúťťaažž iiaacciimm  ďďaakkuujjeemmee  zzaa   úúččaassťť   

aa  vvýýhheerrccoomm   ssrrddeeččnnee  bbllaahhoožžeelláámmee..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predseda poroty M. Rendoš  s finalistami druhej kategórie. 
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Víťazku  piatej kategórie Evu Kočišovú sprevádzala ľudová hudba ZUŠ 

Giraltovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spolužiaci prišli podporiť  súťažiacich. 

ooooo  Text a foto: Mária Osifová 
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Odišli, no v srdciach pozostalých príbuzných a blízkych 

ostávajú... 
 
Každoročne počas prvých novembrových dní prichádzame             

so sviečkou, vencom a kvetmi na miesta posledného odpočinku tých, 
ktorí spia večným spánkom. Vyzdobené hroby a plamienky sviečok         
na cintorínoch nám pripomínajú našu pominuteľnosť na tomto svete.  

Aj tento rok sa 1. novembra 2012 uskutočnilo stretnutie najbližších 
pozostalých, ktorí prišli na pozvanie predstaviteľov  mesta Giraltovce, aby si 
spoločne spomenuli na tých obyvateľov nášho mesta, ktorí zomreli v čase 
od minulého novembra. V Dome smútku na giraltovskom cintoríne sa 
uskutočnila tradičná Pietna spomienka. Primátor Giraltoviec Ján Rubis  
vo svojom príhovore k prítomným okrem iného povedal:  

„... človek zomiera, ale výsledky jeho statočnej práce ostávajú. A kto žije 
v pamäti a srdciach živých, neumiera...“  

Po úvodnej básni a príhovore sa uskutočnil spomienkový pietny akt.         
Po niekoľkých smútočných vetách, prečítaní mena a dátumu úmrtia 
zomrelého občana, primátor Ján Rubis vložil symbolický kvet do vázy 
a prednosta MsÚ Ján Čabala zapálil sviečku. Takto s pietou si ešte raz 
pripomenuli pamiatku vyše dvadsiatky obyvateľov Giraltoviec, ktorí zomreli 
počas uplynulého roku.  Po skončení pietneho aktu prítomní pozostalí 
prichádzali a brali pripravené kvety a sviečky a odchádzali ku hrobom 
svojich najbližších, kde kvet a sviečku uložili a tak  sa ešte raz rozlúčili 

s tými, ktorých mali radi 
a ktorých pamiatka ostane 
večne v ich srdciach 
a spomienkach.  

Treba sa len poďakovať 
organizátorom tejto peknej 
akcie, že  si každoročne 
pripomínajú pamiatku 
zosnulých obyvateľov 
mesta a umožnia aj ich 
najbližším  spomenúť si  
na nich.  

 
 

   Najbližší príbuzní a pozostalí berú pripravený kvet a sviečku 
a odnášajú ich na hroby svojich najbližších.  

ooooo  Text a foto: František Džalai 
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Pripomenuli si Mesiac úcty k starším a stretli sa 

na tradičnom Katarínskom posedení  
Až dvakrát počas necelého mesiaca sa stretli členovia azda 

najpočetnejšej spoločenskej organizácie v Giraltovciach. Máme         
na mysli Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov (JD) a Zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami (ZPCCH). Záver októbra, 
ktorý je každoročne venovaný úcte k starším, si na neformálnom 
stretnutí pripomenuli dôchodcovia z Giraltoviec. Ako nám prezradila 
predsedníčka ZO JD a ZPCCH Mária Osifová, nazvali ho Posedenie 
pri kávičke. Počas posedenia a rozprávania sa pri kávičke, 
domácich koláčoch a občerstvení si prítomní seniori vymenili názory 
na radosti a starosti každodenného života. Ocenili aj to, že ich počas 
mesiaca Úcty k  starším pozvali deti do škôl. Vďaku vyslovili najmä 
študentom Gymnázia za Stretnutie troch generácií a žiakom ZŠ 
v Giraltovciach za podobné podujatie. 

Pripraveným kultúrnym programom ich prišli pozdraviť deti 
z materskej školy a členovia Školského orchestra pri ZUŠ 
v Giraltovciach – víťaza nedávnej krajskej súťaže podobných 
hudobných telies. 

Tradíciu má počas ostatných rokov aj to, že sa v katarínskom 
období  stretávajú členovia ZO JD a ZPCCH v Giraltovciach           
na tradičnom Katarínskom posedení.  Tohoročné sa začalo 
kultúrnym programom, v ktorom si prítomní vypočuli kyticu 
veselých ľudových piesni v podaní detí z materskej školy. V druhej 
časti programu ich svojím vystúpením pobavili členky ženskej 
speváckej skupiny Topľanky.   

Ako vo svojom vystúpení povedala predsedníčka ZO JD a ZPCCH 
Mária Osifová: „... v tomto čase, keď sa začína predvianočné 
obdobie, si viac ako inokedy seniori uvedomujú, aký má        
pre nich význam rodina, stretnutia s deťmi a hlavne 
s vnúčatami a ako ich život napĺňa súdržnosť s inými ľuďmi, 
ktorí si ich vážia a vzdávajú im úctu...“  

Okrem prítomných členov organizácie privítala Mária Osifová 
hostí, zástupcov vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva 
a lekárov z miestnej polikliniky. Zvlášť srdečne dôchodcovia  
privítali predsedu okresnej organizácie JD Michala Artima  
a predsedníčku ZO JD zo Svidníka Annu Hužvejovú. 
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Posedenia pri kávičke i Katarínskeho posedenia sa zúčastnil 
primátor Giraltoviec Ján Rubis. Vo svojich vystúpeniach hovoril 
o akciách, realizovaných v meste s dôrazom na aktivity zamerané  
na pomoc dôchodcom a skvalitnenie ich života. Uviedol, že vrcholí 
rekonštrukcia miestnej polikliniky, na ktorú sa podarilo získať 
financie z eurofondov. Pre uľahčenie pohybu sa buduje bezbariérový 
prístup a výťah. Na novom treťom poschodí budú zriadené 
ambulancie, zamerané na tzv. civilizačné choroby 21. storočia. No  
najviac potešila prítomných dôchodcov  informácia, že sa otvorila 
nová kuchyňa a jedáleň, kde na stravu za primeranú cenu môžu 
chodiť aj záujemcovia z radov dôchodcov. Vytvorila sa aj možnosť 
zobrať si jedlo domov. Výhodne ceny jedál umožnia, aby sa činnosť 
jedálne postupne rozširovala a po skončení overovacieho obdobia  
od nového roku 2013 budú do nej chodiť aj učitelia z miestnych 
škôl a pracovníci z úradu samosprávy. 

Katarínske posedenie pokračovalo družnou besedou. Rozprávalo 
sa o radostiach i starostiach, o potešení z detí a hlavne vnúčat. 
Posťažovali sa na boľačky a pochválili sa s radosťami.  

Odzneli aj gratulácie prítomným jubilantom, ktorí sa v minulom 
období dožili okrúhleho životného medzníka, dostali  kvietky 
a upomienkové darčeky. Oslávencom zaspievali aj členky ženskej 
speváckej skupiny Topľanky pod vedením Andreja Majera.          
A. Majer na svojej harmonike zahral prítomným aj do spevu 
a tanca. 

Vyvrcholením 
zábavného po-
poludnia a pod-
večera bolo žre-
bovanie veľkej 
tomboly, počas 
ktorého si aj 
zaspievali a po-
sedeli pri jedle, 
domácich kolá-
čikoch a občer-
stvení. 

Niektorým 
z prítomných účastníkov Katarínskeho posedenia, ktorí si kúpili 
viacej tombolových lístkov, sa podarilo vyhrať aj niekoľko cien. 
Medzi takýchto šťastlivcov patril aj Michal Artim zo Svidníka. 

 
ooooo  Text: F. Džalai,  Foto: M. Osifová  ooooo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

 
 
 
 
 
 
V našom meste sa zaužívala 

tradícia dvoch veľkých trhov – 
letných a jesenných. Na tých 
nedávnych Katarínskych   
predajných  trhoch   sa 
zúčastnilo  osem desiatok 
obchodných a podnikateľských 
subjektov z rôznych kútov 
celého Slovenska a prišli aj 
predajcovia zo susedných krajín. Zo severu, z Poľska a z juhu, 
z Maďarska.  

Obchodníci a podnikateľské subjekty počas Katarínskych 
predajných trhov ponúkli pestrý výber rôznych tovarov a produktov.  
Na mrviace sa mravenisko ľudí sa trhovisko napriek sychravému 
počasiu zmenilo od prvých chvíľ po otvorení. Jarmočníci si prezerali 

rôzne stánky a mnohí z nich aj 
nakupovali. Bolo sa na čo 
pozerať, aj čo nakupovať.          
Na predajných pultoch sa 
objavilo všetko, čo tradične       
k trhom a jarmokom patrí. Dala 
sa tu na viacerých miestach 
ochutnať a kúpiť medovina, 
marcipánové srdcia i cukrová 
vata. Videli sme aj tradičné 
drevené výrobky,  varešky, 
habarky, nádoby, košíky, koše 
a podobné výrobky, bohato boli 
zastúpené stánky so sladkos-
ťami i hračkami a v  mnohých   
predávali odevy, šaty a obuv. 
Nechýbala kozmetika, cirkevné 
predmety či prírodné liečivá.         
Po celom trhovisku rozvoniavali 
turecký med,  pukance a chutné 
langoše. Obchodný stánok 
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s vianočnými stromčekmi a rôznymi ozdobami do vianočných 
domácností predznamenával blížiace sa predvianočné obdobie 
a sviatky konca roka. 

Pre trhovníkov, unavených z chodenia medzi stánkami, boli 
pripravené aj miesta, kde sa dalo posedieť pri chutných pečienkach, 
pochúťkach a rôznych osviežujúcich nápojoch. Stretali sa tu 
priatelia a známi na kus reči i na malé osvieženie ba nechýbala ani 
„potrava“ iného charakteru. Organizátori zabezpečili na osvieženie 
ducha a zábavu počas trhov vystúpenie hudobnej skupiny 
AKORDIC.  

Patrí im vďaka za to, že počas Katarínskych predajných trhov 
v Giraltovciach si každý, kto ich navštívil,  prišiel na svoje.  

                                                                                                                                         
d d d   F. Džalai  d d d 

 
 
 
 
 

Dejiny Giraltoviec sú v 19. 
storočí späté s niekoľkými 
významnými a zaujímavými 
osobnosťami. Jednou z nich 
bol aj Michal Staník. 

Narodil sa 8. septembra 
1767 vo Veličnej na Orave. 
Po štúdiu teológie sa stal       
v roku 1787 evanjelickým 
farárom v neďalekom 
Chmeľove, tam prežil aj 
väčšinu svojho 
plodného života. V 
roku 1808  prichá-
dza už ako šariš-
sko-zemplínsky se-
nior na faru do 
Giraltoviec, jeho po-
sledného pôsobiska. 
Tu zotrval až do 
svojej smrti 18. júla 
1822. 

 

Slávnostné služby Božie 
v evanjelickom kostole  boli 
dňa 28.  októbra 2012    
zamerané na pripomenutie si 
190. výročia úmrtia  brata 
farára a seniora nášho 
šarišsko - zemplínskeho 
seniorátu Michala Staníka, 
ktorý 21 rokov pôsobil aj 
v chmeľovskom cirkevnom 
zbore.  
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Brat farár a predovšetkým 
brat senior usilovne pracoval 
na polí kultúrnom i 
osvetovom a jeho záujem 
o včelárstvo i ovocinárstvo 
mnohým priniesol osoh 
a pomoc pri každodenných 
prácach. Brat senior okrem 
toho zvestoval v našich 
chrámoch Božie slovo. Jeho 
práca na vinici Pánovej mala 
pre chmeľovský a giraltovský 
cirkevný zbor  prvoradý 
význam v rokoch 1787 – 
1822. 

S odstupom času, keď si 
spomíname na jeho život, 
môžeme nadobudnúť obraz 
romantickej postavy kňaza 
a seniora, ktorý prežil 35 
krásnych rokov v službe 
našim cirkevných zborom 
a nášmu seniorátu. Na 
minulosť zvykneme hľadieť 
s ružovými okuliarmi, 
pretože sa nám zdá, že 
kedysi nebolo treba riešiť 
problémy, s akými sa boríme 
dnes. Nielen v súčasnosti si 
s mnohými vecami nevieme 
dať rady. Aj v minulosti bolo 
treba Božích služobníkov, 
ktorí viedli, vychovávali, 
napomínali, vyučovali Boží 
ľud. Zo životopisu brata 
seniora poznávame, že 
napísal rukopisné dielo 
s názvom „Kniha mravú 
křesťanských.“ /Tieto slová 
zazneli  v kázni v podaní pani 
 

 
farárky z Chmeľova – Mgr. 
Jany Ďuranovej/ 

Michal Staník bol 
všestranná  osobnosť.  
Poznáme ho ako autora 
didakticko-náboženských 
spisov, ale aj rukopisných 
príručiek s historickým 
zameraním. Medzi tie prvé 
patrí rukopis Apológia aneb 
Odpoveď a obrana rozumu    
z ohledu na učení o smíření 
lidském důvodmi Písem 
Svatých dokázaná... (1795). 
K jeho historickým prácam 
sa zaraďujú Historia 
nábožných ceremonií a 
obyčajů (1799), Mythologia 
Egypťanů (1801) a 
Mythologia Řeků a Řimanů 
(1801).  

Známym sa však stal 
Staník najmä svojou 
osvetovou prácou. Ako jeden 
z prvých na Slovensku 
budoval v ľuďoch záujem     
o pestovanie ovocných 
stromov a zeleniny, tiež        
o včelárstvo. Znalosť 
nemčiny uplatnil pri 
preklade ľudovýchovných 
diel Včelársky katechizmus 
pro naučení obecného lidu      
od J. L. Christa... (1796) a 
Krátky výtah z naučení           
o prirozeném opatrování včél 
složeného od Jana Woyssa... 
(1798). Sám je autorom 
rukopisu Krátke a na 
zkoušenosti založené naučení 
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ovocné  stromy   a   záhradné 
rostliny pře domovní a 
kuchynské potřeby vyvodit a 
obchodit (1798). Ten sa stal 
jedným zo základných 
prameňov knihy Sprava 
užitečné záhradné stromy na 
nejlehčejší způsob vyvodit a 
obchodit, ktorú vydal v roku 
1803 v Prešove sabinovský 
učiteľ Samuel Fábry, blízky 
Staníkov spolupracovník. 
Obaja patrili vo svojej dobe k 
najhorlivejším propagátorom 
ovocinárstva a vôbec medzi 
prvých autorov príručiek z 
tohto odboru u nás.  

 
Ľudovýchovný pracovník  

propagátor zdravovedy, autor 
didakticko-náboženských 
spisov, prekladateľ a historik 
Michal Staník napísal síce 
všetky svoje významné práce 
už za svojho chmeľovského 
pôsobenia, veľkú časť života 
však prežil ako senior           
v Giraltovciach, kde napokon 
aj zomrel. Ostáva len veriť, že 
sa na túto výnimočnú 
osobnosť nezabudne a že si 
ju aj v príhodnej chvíli 
dokážeme pripomenúť.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri spomienke na 190. výročie smrti Michala Staníka Evanjelická 

cirkev a.v. zasadila pri kostole lipu.    
   Text a foto: Alena Kmecová 
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 Spojená škola, Giraltovce – regionálne centrum pre občanov          

so zdravotným postihnutím 
 
Tam, kde sa končia možnosti medicíny, tam, kde lekári 

bezradne krčia ramenami a začína sa beznádej prichádza na rad 
najlepší priateľ človeka PES. 

 
Canisterapia  je podporná metóda ucelenej rehabilitácie, ktorá 

využíva pozitívny až liečebný kontakt človeka a psa, zameraný       
na udržanie alebo zlepšenie kvality života detí  aj dospelých. Má 
veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, 
psychoterapie či špeciálnej pedagogiky. Je určená všetkým vekovým 
kategóriám, klientom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či 
ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Môže 
byť využívaná v rôznom prostredí - v zariadeniach sociálnych 
služieb, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov,      
v materských i základných školách, ale aj v rodinnom prostredí.  

Canisterapia prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných 
schopností, orientácie v priestore,  stimuluje zrakové, sluchové či 
hmatové podnety,  podporuje myslenie i predstavivosť, pamäťové 
schopnosti, nácvik koncentrácie, vyvoláva pozitívne emócie, 
eliminuje negatívne prejavy správania sa, prispieva k duševnej 
rovnováhe a rozvíja sociabilitu. Tiež pôsobí v rovine rozvoja motoriky 
s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a relaxácii. 

Dôležitý je výber povahovo vhodného psa, jeho príprava, výchova 
a výcvik, ale aj zdravotný stav, dokonalá súhra a vzájomná dôvera 
medzi psovodom  a psom.  

Prostredníctvom nadácie Hodina deťom sa „psí doktor“ dostal aj  
k nám. Na tetu Janku s Bibkou sa deti zo Spojenej školy – 
Regionálneho centra pre občanov so zdravotným postihnutím stále 
tešia a počítajú dni do chvíle, keď k nim opäť zavítajú. Psík Bibka 
prináša a ponúka deťom nové možnosti  učenia sa, spoznávania 
samých seba ale aj okolia. Aby  canisterapia naplnila  ciele,  
canisterapeut (inštruktor canisterapie) musí mať okrem 
osobnostných predpokladov  základné vedomosti o formách, 
metódach či technikách canisterapie, ale aj prehľad o druhoch a 
stupňoch postihnutí. 
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Canisterapia je tímová práca. A my sme veľmi radi, že nás teta 
Janka s Bibkou prijali medzi seba a prinášajú deťom radosť 
a potešenie každou svojou návštevou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. A. Lechmanová  
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Od chvíle, keď sa otvorili školské brány, ubehli tri mesiace.        

 Za nami je však kopec práce, tvorivých úloh a činností.  Niektorí 
zasadli do školských lavíc prvý raz, adaptovali sa na nové 
prostredie, naučili prvé písmená a číslice. Ostatní si po letnom 
oddychu oprášili staré vedomosti a vštepujú nové. Jednou z našich 
prvoradých úloh je zapojiť žiakov do každodenného diania, čo 
najviac s nimi komunikovať a edukovať ich, teda aj vychovávať, 
nielen vzdelávať, robiť to s láskou a s odbornými zamestnancami. 

Tieto vízie sa snažíme 
napĺňať rôznymi aktivi-
tami.    Jenou z nich bolo 
aj vystúpenie žiakov 1. a 2. 
ročníka pre starých 
rodičov, ktorým sme 
pripravili pestrý program 
plný pesničiek, básničiek, 
tancov a rozprávky. Do 
tejto kytičky sme pribalili 
aj pekný darček a veríme, 
že sme potešili nejedno 
srdiečko. 

 
Svoju kreatívnosť sme 

predstavili výstavkou z ovocia 
a zeleniny -  pripomínala 
krásne jesenné výtvory -  a 
doplnili sme ju detskými 
prácami, skrášlilo to naše 
spoločné priestory. Skúste sa 
prejsť po našom pavilóne 
a ocitnete sa v ríši pani 
jesene. Tá však onedlho 
odovzdá žezlo pani zime a my 
už teraz pracujeme, tvoríme 
v duchu prekrásnych Vianoc. 
Okrem spomínaných aktivít  sa v škole uskutočnila beseda 
s policajtom, divadelné predstavenie a prednáška o čistení 
a správnom ošetrovaní zubov. Vďaka patrí vám, panie učiteľky 
a vychovávateľky. Vďaka patrí vám, žiaci... 
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Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. 
Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. 
Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, 
padajúce vločky a v detských očiach  jas. 
Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, 
pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet. 

 
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 

 
Text: Mgr. Miriam Eliašová , ZŠ v Giraltovciach 
Foto: J. Hažlinský , J. Rubisová 
 
 
 
 
   
 

   Október - desiaty mesiac roka. 

   Október - jeden z mesiacov jesenných. 

   Október – mesiac zdravých zubov. 

A v neposlednom rade október – mesiac úcty k starším. 
Starnutie je nezvratný proces, ktorému sa nevyhne nielen žiadny 
človek, ale ani nič živé na našej Zemi. Úcta k starším by mala 
byť prirodzenou súčasťou nášho života, starší ľudia si ju 
zaslúžia, pretože na tom, čo my mladší vieme, sa vo veľkej miere 
podieľali aj oni. Boli, sú a budú našimi učiteľmi, priateľmi 
a radcami. Poďakovať sa za všetko svojim starým rodičom chceli 
aj tí najmenší - vnúčatká, deti z MŠ v Giraltovciach. Pripravili si 
pre nich krátky kultúrny program, spojený s malým posedením 
pri šálke teplého čaju. Snažili sa veľmi, aby sa ukázali v čo 
najlepšom svetle a predviedli všetko, čo sa dokázali za krátky 
čas v materskej škôlke naučiť. Zaspievali pesničky, zarecitovali 
básničky a dokonca svoje babky a dedkov pozvali do tanca. 
Počas vystúpenia sa mnohí zo starých rodičov usmievali, iste sa 
v duchu tešili z každého slovíčka, ktoré povedalo to ich 
vnúčatko. Všetci milujeme svoje deti a o to viac   to preciťujeme 
pri vnúčatách. V očiach mnohých prítomných sa zaleskli aj 
slzičky, bolo to pre mňa to najkrajšie poďakovanie sa za všetko 
vynaložené úsilie pri práci s mojimi škôlkarmi. 

ooooo   Adriana  Dolinská 
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– tak znela pozvánka  starých rodičov na stretnutie  s vnúčatami 

v priestoroch našej materskej školy. V materskej škole 
v Giraltovciach sa už pomaly stáva tradíciou, že v októbri k nám 
zavítajú vzácni hostia. Ani tento rok to nebolo ináč, starých rodičov 
sme privítali pri príležitosti Mesiaca  úcty k starším. S radosťou 
a potešením sme pre nich pripravili krátky kultúrny program, ktorý 
sa niesol v znamení úcty a vďaky. Deti svojím programom vyjadrili  
lásku, vďaku a úctu k starým rodičom. Prednášali básne, spievali 
piesne, tancovali, a tým vyjadrili poďakovanie babičke a dedkovi za 
ich dobrotu a láskavosť, za to, že si vždy nájdu čas pre svoje 
vnúčatá, aby si ich vypočuli, zahrali sa s nimi a trpezlivo im 
odpovedali na ich zvedavé otázky. Bol to príjemne prežitý deň, azda 
jeden z najkrajších  v materskej škole, keď sa deti nielen predstavili, 
ale aj spoločne so svojimi starými rodičmi zahrali, zatancovali si, 
zacvičili a na záver si príjemne posedeli pri teplom čaji a chutnom 
koláči.  

„Milí starí rodičia, veľmi si ceníme, že ste prijali pozvanie medzi 
nás a dúfame, že ste sa dobre cítili.  Prijmite ešte najkrajšie prianie 
z úst vašich vnučiek a vnúčikov: „VÁM Z DESTSKÉHO SRDIEČKA 
VĽÚDNY  POZDRAV LETÍ, VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA                    
OD  VŠETKÝCH DETÍ, NECH VÁM ÚSMEV ZDOBÍ VAŠU TVÁR 
A SRDIEČKO HREJE NAŠA LÁSKA A ÚCTA K VÁM.“ 

 
ooo         

  Beáta 
Miňová 

ooo 
 
 
 
 
 
 
ooo 

Foto: 
Anna 

Jurčová 
ooo 
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V piatok 16.11.2012 sa v uliciach miest celého Slovensku 
konala verejná zbierka pre Nadáciu pre deti Slovenka – 
hodinu deťom. Aj zamestnanci Spojenej školy v Giraltovciach 
sa rozhodli aktívne  podporiť dobrú vec, preto v piatok vyrazili 
do giraltovských  ulíc tri tímy s pokladničkami Nadácie       
pre deti Slovenska. V každom tíme bol jeden pedagóg a dvaja 
žiaci školy.  Aj keď Giraltovce nie sú veľké mesto, podarilo sa 
vyzbierať peknú sumu peňazí – 286,21 €, ktorú sme               
po zrátaní vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska. 
Všetkým, ktorí prispeli, v mene Nadácie pre deti Slovenska 
ĎAKUJEME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamestnanci Spojenej školy v Giraltovciach sa zapojili do verejnej  

zbierky.  
  Text a foto:   

ooo   Mgr. Monika Haleková  ooo 
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Planetárium je budova určená na projekciu a prezentáciu 

nočnej oblohy alebo na nacvičovanie nebeskej navigácie. 
Činnosť Hvezdárne a planetária v Prešove je adresovaná 
žiakom a pedagógom  všetkých stupňov škôl, deťom 
predškolského veku, dospelým, dôchodcom a rôznym 
záujmovým skupinám. 

Žiaci 2.,3. a 4. ročníka sa tam mali možnosť pozrieť 16.11. 
2012,  niektorí si upevnili už získané vedomosti a tí mladší 
sa dozvedeli o našej oblohe určite niečo nové, čo budú 
potrebovať v ďalšom ročníku.  

Tento deň sa pre žiačky Sofiu Kolesárovú a Annu 
Foltínovú neskončil návratom z planetária. Obidve sa totiž 
zúčastnili mestskej súťaže v speve ľudových piesní 
Giraltovský Hudák. Pre ich kategóriu bolo javisko voľné 
 poobede, takže mohli piatkové popoludnie stráviť v kolektíve 
príjemných ľudí, ktorých spája jedno - ľudová hudba, tanec 
a spev. Žiačke 4.A, Sofii Kolesárovej, sa podarilo umiestniť 
na krásnom 2. mieste. Aj touto cestou blahoželáme! 

 
„ Čáry, máry, tmavá noc, kúzla volám na pomoc!“ 
... a množstvo iných zaklínadiel a kúziel sme mali možnosť 

počuť a vidieť 20.11.2012  v divadelnom predstavení  Malá 
čarodejnica v DJZ v Prešove. Tento deň bol čarovný a plný 
dobrodružstiev, ktoré sme zažili spoločne s malou 
čarodejnicou. Tá porušila zopár čarodejnických pravidiel 
a musela za to pykať. Vedeli ste o tom, že v piatok majú 
všetky čarodejnice čarovanie prísne zakázané? A že 
čarodejnice nemajú rady deti? S výnimkou Malej čarodejnice 
a moderátora Elvisa.  

... to je len úryvok z toho, čo napísala o zážitku  naša milá 
štvrtáčka Ivanka, ktorá sa spolu s ostatnými žiakmi 
Súkromnej ZŠ  zúčastnila tohto predstavenia.  

Cestu na obidve akcie v Prešove nám sprostredkovalo 
CVČ, ktorému sa chceme poďakovať za ústretovosť.  

 
Text: Emília Tchuríková 
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V živote každého človeka nastávajú nečakané okamihy, 
ktoré v jednej sekunde zmenia sen na skutočnosť. To sa 
prihodilo aj nám, študentkám druhého ročníka na Gymnáziu 
v Giraltovciach. Na začiatku prvého ročníka sme dostali 
príležitosť zúčastniť sa projektu „COMENIUS“ pod názvom     
„V zdravom tele, zdravý duch“ alebo „Fit body equals fresh 
brain“. Do projektu sa zapojili mnohé krajiny Európskej únie, 
ako Rumunsko, Turecko, Litva, Cyprus, Poľsko a Slovensko. 
Účelom projektu je vzájomne sa stretávať vo svojich krajinách, 
spoznávať tradície, nadväzovať priateľstvá.  

Deň „D“ nastal 13. októbra 2012, kedy sme plní očakávaní 
nastúpili do lietadla na letisku v Budapešti. Cesta nám trvala 
približne 3 hodiny. Na Cypre nás okrem krásneho slnečného 
počasia čakali aj naše nové rodiny. Pocit šťastia vystriedal 
pocit sklamania, keď sme zistili, že nemôžeme bývať spolu. 
Pre každú z nás si prišla rodina, ktorá nás srdečne privítala. 
Dorozumievali sme sa po anglicky, aj keď nám to nie vždy išlo 
tak, ako by sme si to želali. Často sme si pomáhali rukami, 
nohami. Zažili sme pri tom veľa zábavných chvíľ a s našimi 
hostiteľkami sme našli spoločný humor. Nikdy sme sa 
nenudili, pretože rodiny a učitelia ich školy nám vždy 
pripravili zaujímavý program. Navštívili sme Kolossi castle, 
Tsolias restaurant, Temple of Apollo Hylates, Kourion beach, 
archeological museum, Laiki Geitonia, hlavné mesto ostrova 
Cyprus – Nicosia a množstvo iných zaujímavých miest.        
Na Cypre sme prežili 5 dní, mali sme možnosť ochutnať ich 
tradičné jedlá, ktoré väčšinou pozostávali z plodov mora, 
šalátov, rôznych cyperských zákuskov, predovšetkým 
baklavas, loukoumia a koubes. Zistili sme, že ľudia na Cypre 
sú veľmi pohostinní, milí, dobrosrdeční a štedrí.  

Za týždeň, ktorý sme tam strávili, nám cyperskí priatelia 
veľmi prirástli k srdcu a lúčenie bolo o to ťažšie. Na naše nové 
priateľky a ich rodiny nikdy nezabudneme. Aj napriek 
vzdialenosti, ktorá nás delí od seba, sme stále v kontakte 
a veríme, že sa ešte niekedy stretneme. Z Cypru sme si 
odniesli veľa skúseností a zážitkov.  
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Ďakujeme organizátorom - našim učiteľom, I. Meščanovej, 

M. Kopčákovej a tiež R. Mihalenkovi za to, že to medzi nami 
ženami vydržal.  

K. Ivanisková, M. Jackaninová, Z. Horvatová, 2. A 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred odletom na Cyprus                                              Privítala nás  

Cyperčanka  
Foto: I. Meščanová                                       v tradičnom odeve 
 
 

 
 
 
Aj keď november už dýchal zimou, ešte sme 

urobili niekoľko podujatí v prírode. Tradičného 
nočného pochodu sa zúčastnilo vyše štyridsať detí 
a nočnú skúšku odvahy absolvovali pri poľovníckej 
chate Vtáčnik. Cestou k chate deti prechádzali 
krásnou jesennou prírodou,  mohli sledovať pekné 

okolie nášho mestečka a neskôr aj večernú oblohu. 
Večernú oblohu deti radi sledujú aj v Planetáriu v Prešove, my 

sme to umožnili deťom zo ZŠ a SZŠ v Giraltovciach. 
Pekná bola aj tiež už tradičná exkurzia Po stopách druhej 

svetovej vojny v Poľsku, ktorú sme zorganizovali pre OA Bardejov 
a ZŠ Kračúnovce. O podujatí je samostatný článok v Spravodajcovi 
a aj v našom Bulletine. 
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V súťaži Najlepšie brucho sa v posilňovni  zišlo 15 pretekárov, 
ktorí sa v troch kategóriách umiestnili takto : kategória dievčatá -       
1. Beáta Vojteková, 2. Vladimíra Hajdová, 3. Timea Paľová,  
kategória chlapci do 15 rokov  - 1. Pavol Vojtek, 2. Emanuel Maťaš, 
3. Jakub Brehuv  a v kategórii chlapci do 20 rokov -  1. Peter 
Hrinko, 2. Ladislav Imre, 3. Marek Košč. 

Na tradičnom Halloweene sa 
poriadne strašilo, postaralo sa 
o to vyše tridsať účastníkov, ktorí 
najprv strašili na pochode        
cez mesto a potom v CVČ.         
Na záver stretnutia boli tri 
najkrajšie masky odmenené 
vecnými cenami, ostatní dostali 
sladké odmeny a spoločne si 
vypustili balóny šťastia 
s osobnými želaniami. Peknú 

halloweenskú výzdobu na toto podujatie urobili deti z regionálneho 
centra, ktoré sú členmi nášho krúžku. 

Jedným zo zaujímavých 
podujatí pre deti z DSS bola 
návšteva posilňovne. Keďže každý 
jednotlivec má iné postihnutie, 
tréning bol prispôsobený ich 
možnostiam a schopnostiam. 
Tejto aktivite sa deti aj naďalej 
chcú venovať a my sme veľmi 
radi, že im to vieme umožniť. 

Pre priaznivcov hádzanej sme 
zorganizovali návštevu medzi-
národného zápasu Slovensko - Maďarsko v Prešove.  

Deti v tvorivej dielni nezaháľali 
a vytvorili pekné benátske masky, 
tričká a dáždniky servítkovou  
a inou technikou. S deťmi, ktoré 
boli v dielni počas štrajku 
učiteľov,  ozdobovali rôzne 
poháre, dekoračné a darčekové 
kazety. Pripravujú sa súťažné 
adventné vence, ktoré sú veľmi 
pekné a porota bude mať zaiste 

zaujímavú prácu pri výbere tých najkrajších. 
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Počasie nám vydržalo aj počas túry na Zborovský hrad, ktorú 
absolvovali deti počas štrajku učiteľov. 

DJZ v Prešove sme navštívili viackrát a tak žiaci a študenti,  naši 
členovia,  videli hry   Lakomec, Malá čarodejnica, Quo vadis a 
Námestíčko. Spolu s milovníkmi divadla sa chystáme ešte na novú 
hru  Pokrvní bratia, ktorá je zatiaľ stále vypredaná. 

V novembri sme začali  6.ročník  Novak Cup-u, do ktorého sa 
okrem stálych účastníkov zapojili ešte 1.ZŠ Svidník, ZŠ Šarišský 
Štiavnik a ZŠ Okrúhle. O výsledkoch  jednotlivých kôl vás budeme 
priebežne informovať. 

Veľmi zaujímavým podujatím bola návšteva výstavy  THE 
HUMAN BODY EXIBITION, ktorej sa zúčastnili študenti Gymnázia 
Giraltovce. 

Centrum o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach 
informuje na svojej webstránke a vo vynovenom Bulletine, ktorý     
od novembra vychádza ako dvojtýždenník. 

 
ooooo   CVČ   ooooo 

 
 
 
 
 
 
Pekné jesenné počasie priam pozvalo nás, žiakov ZŠ 

v Kračúnovciach,  na exkurziu  do Poľska, ktorú zastrešovalo CVČ 
v Giraltovciach. 

Naše prvé kroky smerovali do Soľnej bane vo Wieliczke. Dnes sa 
v nej už soľ neťaží, ale je zaujímavá tým, že sú v nej rôzne postavy, 
všetko zo soli. Zistila som, že práca ľudí v bani  bola náročná. 
Nenadarmo sa vraví: - Soľ nad zlato!... 

Po Wieliczke sme si boli pozrieť kráľovský zámok Wawel 
v Krakowe. Týči sa na vápencovom návrší na ľavom brehu rieky 
Visla, po ktorej plávajú výletné lode.  Nádherný pohľad!  Katedrála 
na Waweli bola miestom korunovania poľských kráľov, ale aj 
miestom ich posledného odpočinku.  Je tam pochovaný aj poľský 
prezident s manželkou, ktorí nedávno zahynuli pri leteckom 
nešťastí. Poprechádzali sme sa aj po hlavnom námestí- rínku. Je to 
veľké stredoveké trhovisko, najväčšie nielen v Poľsku, ale možno aj 
v Európe. Nachádza sa tam veľa historických a architektonických 
pamiatok.  Zapáčil sa mi  kostol, ktorý má zaujímavé hodiny. Vždy 
na celú hodinu vykukne  postavička a zatrúbi.  Pozreli sme si aj 
baziliku Božieho milosrdenstva,  z ktorej vysiela  rádio Lumen. 
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Na druhý deň nás čakal Dinopark  Zatorland. Je to úžasný, 
zábavný vzdelávací  park, najväčší v Poľsku. Umožní vám návrat      
do doby pred miliónmi rokov,  keď našu planétu obývali praveké 
monštrá.  Hlavnou atrakciou je výstava 70-tich  dinosaurov,  ktoré 
vydávajú desivé zvuky.  Vďaka múzeu kostier a skamenelín 
poskytne park ešte väčší nadhľad do histórie. 

Pred odchodom domov sme boli v Oswienčime,  kde počas 
2.svetovej  vojny bol vybudovaný koncentračný a vyhladzovací tábor  
Auschwitz a Birkenau.  Dodnes sa zachovalo niekoľko murovaných 
a drevených barakov. Viditeľné sú aj zvyšky plynových komôr 
a kremačných jám.  Bol to najhorší pohľad, aký som kedy zažila. 
Ani si neviem - či nechcem predstaviť -  ako tam nevinní ľudia 
neskutočne trpeli a k tomu ešte malé bezbranné deti...  Ešte dnes, 
keď sa na to pozeráte,  cítite utrpenie, hrôzu, beznádej. 

Poslednou zastávkou boli Wadovice, rodné mesto blahoslaveného 
pápeža Jána Pavla ll. Všade naokolo bolo vidieť, že sa tam narodil, 
študoval a žil veľký človek. 

Aké sú moje dojmy? Nezabudnuteľné! Cítim v sebe pokoj, radosť, 
ale aj strach a smútok, pretože som na jednej strane videla krásu 
Poľska a na tej druhej krutosť.  

V mene všetkých účastníkov   ďakujem  organizátorom                
za perfektne pripravenú exkurziu a krásne strávený dvojdňový 
pobyt v Poľsku. Domov sme sa vracali nielen plní zážitkov,ale aj 
poučení z minulosti. 

ooooo   Sabrina Saganová, žiačka 8.B triedy 
 
 
 
 
 
 
Zákonom NR SR č. 325/2012, účinným od 01.01.2013, sa 

mení aj financovanie základných škôl a školských zariadení (zák. 
597/03) v pôsobnosti Školského úradu Giraltovce. 

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi pre deti 
materských škôl, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky, sa môžu použiť len na osobný príplatok alebo  odmenu 
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove, na vybavenie 
miestnosti,  didaktickú techniku, učebné a  kompenzačné pomôcky, 
na rozvoj elektronických služieb a na nákup spotrebného materiálu 
pri výchove a vzdelávaní detí. Znižuje sa koeficient výpočtu 
podielovej dane z hodnoty 31 na navrhovanú hodnotu k= 27,3 pre 
všetky deti bez rozdielu veku. 
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Zmeny financovania nastávajú v základných umeleckých 
školách tým, že zákonný zástupca žiaka poskytne písomné čestné 
vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov k 15. 
septembru kalendárneho roka poskytol len jednej škole alebo 
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu. Znižujú sa 
koeficienty na individuálnu činnosť o hodnotu 1,6 a na skupinovú 
o hodnotu jeden. 

Školské kluby detí od 1.1.2013 budú financované nie podľa 
prihlásených detí do ŠKD k 15.9.2012, ale prostriedky dostane obec 
podľa počtu všetkých žiakov ZŠ bez ohľadu na to,  či navštevujú 
alebo nenavštevujú klub. Mení sa tu koeficient z hodnoty 6        
na navrhovanú hodnotu  k=1,6. 

Najväčšie zmeny sa dotýkajú centier voľného času,  ktorými      
zo školského zákona sú členovia do veku 30 rokov. Kardinálna 
zmena nastane vo financovaní, a to z viacerých hľadísk. Výnos 
dane z príjmov pôjde do obcí,  kde majú členovia od päť do 
dovŕšenia 15 rokov veku  trvalý  pobyt  podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka. Štát ponecháva objem finančných prostriedkov  
na úrovni roku 2012, ale prerozdelenie sa mení. Najvýraznejší je 
návrh poklesu koeficientu z hodnoty 3,2 na hodnotu 1,1            
pre  záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času. 

V návrhu nariadenia vlády SR č. 668/2004 vznikla nová 
položka s hodnotou k=1,5  na správu školských objektov podľa 
počtu deti v materskej škole a žiakov v základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Zmeny nastávajú aj pri prerušení vykonávania funkcie riaditeľa 
školy a školského zariadenia ( zák. 596/03) z dôvodu výkonu 
verejnej funkcie, čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky  
v tom zmysle, že funkčné obdobie sa predlžuje o dobu trvania 
prekážky v práci  najviac  o štyri roky. Zriaďovateľ vymenuje         
na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa zastupovanie         
bez výberového konania. 

Zákon špecifikuje aj zriaďovanie elokovaných pracovísk iba 
v rámci kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia, ktoré 
musí mať vonkajšie označenie. Zriaďovateľ školy alebo školského 
zariadenia do 30.júna 2013 oznámi ministerstvu údaje o zriadenom 
elokovanom pracovisku, v opačnom prípade pracovisko 
k uvedenému termínu zaniká. Ak má škola alebo školské zariadenie 
zriadené elokované pracovisko, zabezpečí úkony, smerujúce k jej 
premene  na právnickú osobu, najneskôr do 1.januára 2014.  

Na území mesta Giraltovce podľa terajšieho stavu vzniknú 
elokované pracoviska pri CVČ, ZUŠ  a materskej škole, a teda 
uvedené školy a školské zariadenia nadobudnú právnu subjektivitu. 

ooooo   Jozef Kozák 
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Medzinárodná organizácia pre 
migráciu (IOM) zapojila Slovákov 
do zaujímavého projektu. 
Stretnutie slovenských rodín 
s rodinami cudzincov prebehlo 
pred niekoľkými dňami. Účastníci 
zažili spoločný nedeľňajší obed       
v dvadsiatich rôznych kútoch 
Slovenska. SR sa tak po prvý raz 
pripojilo k projektu Rodina odvedľa 
(Next door familly EU – Inclusive 
Neighbourhoods). V rámci neho sa 
strelo vyše tridsať rodín Slovákov 
a cudzincov, pochádzajúcich         
z desiatich krajín. Jednou z nich 
bola aj rodina našej rodáčky 
Patrície Džalaiovej, ktorá pôsobí 

v ZUŠ Giraltovce spolu s manželom Ali Hamdi Ali El Husseiny.  
V Bardejove sa stretli  s rodinou Mikulovou. Danku, rodenú 
Moravčíkovú, však Patrícia trochu poznala,  pochádza totiž tiež        
z Giraltoviec. Ako darček im priniesli rôzne suveníry, typické          
pre Egypt, aké by ste u nás len ťažko zháňali. Obe rodiny sa         
pri stretnutí cítili veľmi dobre, vymenili si názory, poznatky 
a skúsenosti zo života, ale zároveň sa o sebe dozvedeli niečo nové. 
„Cítili sme sa tam príjemne a uvoľnene, dobre sme si oddýchli 
od pracovného života, čiže bolo pre nás osviežením spoznať 
niekoho takého, ako sú oni, bližšie,“ zaspomínala si Patrícia. 
Mikulovci sa vďaka stretnutiu dozvedeli aj rôzne zaujímavosti 
o Egypte, Aliho rodnej krajine. „Egypt je ľudnatá krajina s 86 
miliónmi obyvateľov, ich náboženstvom je islam, ale je tam aj 
kresťanská koptská cirkev. Egypťania sú nekonfliktní ľudia a 
nemajú väčšinou žiadne potýčky medzi  sebou. Najvyššou 
hodnotou je pre nich rodina a deti. Vďaka celoročnej teplej 
klíme  je tam dobrá úrodná pôda, úrodu zberajú aj niekoľkokrát 
do roka. Egypťania sú nekonfliktní ľudia a nemajú medzi  sebou  
väčšinou žiadne potýčky,“ prezradila viac Patrícia. Aj preto tam 
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katolíkov medzi seba bez problémov prijímajú. Podľa nej si vyberali 
rodiny najskôr podľa geografických kritérií, čiže blízkej vzdialenosti 
a možno aj podľa ich spoločných záujmov. V oboch rodinách by ste 
totiž našli učiteľov. Možno vraj vyberali ľudí aj z exotickejšej krajiny, 
aby mali pokryté viaceré zaujímavé štáty. Prihlásili sa cez kamaráta 
z Košíc, kde sa takých projektov aj kurzov realizuje viac. „Venuje sa 
aktivitám v IOM, kde pracuje, takže upozornil Aliho na tento 
projekt. Ja som o ničom nevedela, bola som v tom čase 
pracovne zaneprázdnená. Dohodli sme sa, že sa do projektu 
zapojíme a súhlasili sme s tým, že pôjdeme k inej rodine        
na obed. Prihlásili sme sa, sprostredkovateľ sa nám ozval, 
dohodlo sa stretnutie, na ktorom nám bolo  vysvetlené o čo  
vlastne ide. Zaujalo nás to.“ Stretnutie teda bolo pre všetkých 
príjemným prekvapením. Rozmýšľajú však nielen nad ďalšími 
podobnými stretnutiami s touto rodinou, ale radi by spoznali aj iné 
rodiny, možno sa teda do projektu zapoja aj budúci rok „Bola to 
síce jednorazová akcia na základe jednej návštevy, ale koná sa 
to pravidelne každý rok, pripája sa vždy viac krajín aj ľudí. Je  
však nejakým spôsobom obmedzený počet rodín, aj u nás je 
dosť cudzincov, v zahraničí ešte viac. Takže priestor by mal byť 
poskytnutý podľa mňa viacerým rodinám.“ Projekt sa už 
niekoľko rokov úspešne realizuje aj v susednej Českej republike, 
ktoré doteraz uskutočnilo viac ako 490 stretnutí, ale aj v ďalších 
krajinách. Na Slovensku žije Ali s Patríciou už asi dva roky, spoznali 
sa v Rakúsku. „Tých spoločných päť a pol roka sme prežili 
striedavo v Giraltovciach a vo Viedni,“ prezradili. Ali pochádza 
z egyptského mesta Aga, má troch bratov a jednu sestru. Rozumejú 
si aj pracovne, keďže je tiež vyštudovaný učiteľ, predtým pracoval        
v hotelierstve, momentálne je podnikateľ. Je to chlap na správnom 
mieste a s Patríciou, ktorá je nielen inteligentnou dámou, ale aj 
tolerantnou manželkou, tvoria nerozlučný harmonický pár. To, že 
láska, porozumenie aj tolerancia z nich vyžaruje, badať pri každom 
stretnutí s nimi. Komunikujú spolu väčšinou po anglicky, ale aj 
v slovenčine, ktorá ide Alimu čoraz lepšie. Hoci sú v Egypte občasné 
nepokoje, ktoré zažili aj oni, krajina je vyspelá a človek tam nemusí 
mať z ničoho strach a mal by si tam podľa nich vychutnávať všetky 
krásy krajiny. Patrícia si vyskúšala v Egypte už aj všetky možné 
formy prepravy či dopravných prostriedkov. Aj ľudia sú tam vraj 
veľmi milí, otvorení a priateľskí. Podľa Aliho sú Slováci viac uzavretí 
a konzervatívni. Ich typickým jedlom je halal, čo teda znamená 
čisté, vhodné, povolené mäso, je to hlavne hovädzie a hydina 
(kuracina, kačky, husi, holuby - len mladé). Jedia veľa druhov rýb, 
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jahňacie, kozľacie mäso, veľa ovocia a zeleniny. Moslimovia nesmú 
konzumovať žiadnu bravčovinu ani požívať alkohol, to je vraj       
pre nich haram (hriešne, zakázané, nečisté). Ich národnou 
špecialitou je pamja -zelenina v paradajkovej omáčke. Pijú najradšej 
nápoje ako je čierny čaj, káva, čaj karkade (ibištek),veľa iných 
druhov čaju. Majú viacero zdravých rastlín, ktoré využívajú ako 
liečivé bylinky pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Každá krajina 
má teda svoje čaro, ktoré spoznáte len pri jej navštívení. Aj preto sa 
zrejme vraví, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.  

ooooo    Martina Štofková 
Foto: archív manželov 

 
 
 
 

Neznalému by sa mohlo zdať, že 
záhradkár v decembri nemá v záhradke 
vôbec žiadnu prácu, najmä keď je pôda 
zamrznutá, alebo dokonca pod snehom.  Je 
to pravda, trocha pokojnejšie obdobie, ale zasa sú dni kratšie 
a preto zostane aj troch času na plánovanie a premyslenie 
všetkého, čo nás v záhradke čaká. V tom čase sa rodia tie 
najväčšie plány ako a čo na záhradke prerobiť, čo nové vysadiť, 
ktorý strom alebo ker by bolo treba vymeniť, čo bude treba 
doplniť, prípadne opraviť. 

• Ak dovolí počasie, prihnojujeme kompostom, alebo 
priemyselnými hnojivami, 

• odstraňujeme z kmeňov stromov starú kôru, machy 
a lišajníky, 

• náročnejšie, stálezelené rastliny zatieňujeme ľahkou 
vrstvou ihličnatých konárov, alebo netkanou textíliou, 

• počas dní bez mrazu zalievame stálezelené rastliny 
a ihličnany, 

• prikrmujeme užitočné vtáctvo, ktoré v zime nemá 
potravu. Sýkorka potrebuje cez zimu cca 1kg slnečnicových 
semienok, ale v dome vegetácie zožerie asi 2kg rôznych 
škodcov. Ako krmivo môžeme dať aj proso, konope, ľan, mak, 
repku a orechy. 

Z potravín môžeme prikrmovať vločkami, tvarohom, mrkvou 
alebo lojom. Vyhýbame sa dať prepálený kuchynský olej alebo 
cestoviny. 

ooooo   Ľubomír Krupa 
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V živote človeka sú dôležité okamihy, keď treba zastať, 
poďakovať sa a podať ruku blízkemu človeku. Oslava 
životného jubilea je takou príležitosťou. Dlhoročná učiteľka, 
pani MARGITA GAZDIČOVÁ, sa 1. decembra 2012 dožila 
krásnych 70. narodenín.  

K tomuto významnému životnému jubileu jej prajeme 
pevné zdravie, veľa šťastia a lásky. 

V mene celej redakčnej rady jej ďakujeme za roky strávené 
s nami a z úprimného srdca jej prajeme viac času na rodinu, 
vnúčatá, na záľuby, viac času na seba a na priateľov. 
Stretnutia s priateľmi dávajú životu zmysel a je pre nás cťou 
rátať sa k nim. Želáme krásne narodeniny a teplé slnečné lúče 
nech osvetľujú všetky jej dni. 

Nech slnko v Tebe, čo pomáha, nikdy nevyhasne. 
Nech je ho stále dosť a dosť, 
nech prináša obyčajné ľudské šťastie. 
Nech svieti všetkým pre radosť. 

 
 
 
 
 
 

14.12.2012 
Prijatie jubilantov primátorom 

 
14.12. – 21.12. 2012 

Vianočná výstava – Obradná sieň MsÚ 
 

31.12.2012 
Privítanie Nového roka , ohňostroj – pešia zóna 
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Klaudiu Kurimčákovú 

Líviu Kurejovú 
 
 
 
 
Jozef Štrus    - 80    Ján Jurč, Ing.     - 60 

Pavol Kucharík   - 75    Milka Hliboká    - 60 

Juraj Bakaľar   - 75    Jarmila Kupkovičová  - 60 

Imrich Paľa    - 70    Mária Paľová     - 60 

Margita Gazdičová  - 70    Jozef Daňko     - 55 

Mária Karahutová  - 70    Viera Vajdová    - 55 

Ján Hliboký    - 65    Ondrej Verešpej    - 50  

Štefan Kendra   - 65    Bibiana Ondrašinová  - 50 

Božena Študijová  - 65    Mária Jurčová    - 50 

Emília Kucharíková - 65 

 
 
 
 
 

Miroslav Krajňak  -  Bc. Marcela Boháčová 
Giraltovce       Vyšná Olšava 

 
Ján Hliboký  -  Jana Jarinová 
   Giraltovce      Marhaň 
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Najvyššia regionálna futbalová súťaž ponúkla ešte 
v novembri fanúšikom futbalu prvé kolo jarnej časti. 
Giraltovčanom sa však opäť nepodarilo na svojom trávniku 
zvíťaziť, keď so súperom z Vysokých Tatier zaznamenali už 
tretiu remízu v rade. Potvrdilo sa, že futbalisti MFK Slovan 
Giraltovce sa v ročníku 2012/2013  nedržia hesla „môj dom 
– môj hrad“, ktoré v Giraltovciach dlhé roky platilo. Je 
chvályhodné, že stratené domáce body sa vykompenzovali 
ziskom bodov zo súperových ihrísk. Nadišiel čas 
bilancovania, hodnotení a analýz účinkovania giraltovského 
mužstva v prvej časti IV.ligy. A práve o také zhodnotenie sme 
požiadali najpovolanejšieho muža v MFK Slovan, trénera 
Richarda GÁBORA a on nám ho ochotne poskytol:            
„Do nového ročníka IV. ligy sme vstupovali s týmito cieľmi: 

- stabilizovať pomery v klube po viacerých zmenách         
na  funkcionárskych a trénerských postoch, 

- stabilizovať hráčsky káder po výmene hráčov, ktorá 
bola spôsobená  generačnou výmenou a hlavne finančnými 
možnosťami klubu, 

- vyhnúť sa boju o záchranu. 

Výrazne omladené mužstvo,  zložené až na dve výnimky 
z vlastných odchovancov,  pomerne skoro – v priebehu 
necelého mesiaca letnej prípravy-  pochopilo moju futbalovú 
filozofiu, ktorá je založená na behavom, kombinačnom 
futbale, spojenom s hernou disciplínou. Do súťaže sme 
vstúpili nad očakávanie dobre, výhrou vo Vysokých Tatrách 
a remízou v Starej Ľubovni. Bohužiaľ nasledovala prehra 
doma  s  Barcou. V tomto trende sme pokračovali počas celej 
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jesene. Mladé mužstvo Giraltoviec na súperových ihriskách 
forsírovalo útočný futbal a zbieralo body, naopak                
na domácich ihriskách nedokázalo prekonať sústredenú 
obranu súpera, pod tlakom domáceho prostredia hralo v kŕči 
a strácalo body.  

Na jednej strane musím vysloviť spokojnosť s obrannou 
fázou hry celého mužstva,  prehrali sme iba v štyroch 
zápasoch a inkasovali len 11 gólov. Zo súperových ihrísk sa 
nám podarilo doviesť 10 bodov a až na zápas vo Svidníku 
sme všade zanechali dobrý dojem. Treba vyzdvihnúť 
tréningovú morálku celého družstva. Zamestnaní hráči 
neváhali kvôli futbalu si v zamestnaní vybrať dovolenky, 
študenti dochádzali na tréningy až z Košíc. Až do 14. zápasu 
nás obchádzali zranenia a aj tresty za žlté a červené karty. 

Na druhej strane nemôžem byť spokojný s hrou             
na domácom štadióne. Doma sme získali len 10 bodov, čo 
v minulosti nebývalo. V domácom prostredí sme sa neraz len 
prispôsobili hre súpera a nedokázali mu vnútiť náš štýl hry. 
Mužstvo vo viacerých zápasoch nezvládlo záverečné minúty 
a inkasovalo, čo nás obralo o plusové body. Počas celej 
jesene sme sa trápili v koncovke. Na strelenie jedného gólu 
sme si potrebovali vypracovať niekoľko vyložených šancí, čo 
chlapcov psychicky ubíjalo. 

Na základe poznatkov z jesene nás čaká náročná zimná 
príprava, ktorá odštartuje 12. januára. V pláne máme 
odohrať 10 prípravných stretnutí s kvalitnými súpermi         
na ihriskách s umelou trávou. Postupne budú našimi 
protivníkmi ligové dorasty Prešova, Košíc, Bardejova 
a Michaloviec, potom sa ešte stretneme s Lipanmi, rezervou 
Prešova, Lokomotívou Košice, Teslou Stropkov a Šarišskými 
Michaľanmi. 

Počas 9-týždňovej zimnej prípravy nás čaká neľahká 
úloha. Okrem naháňania kondície musíme popracovať         
na psychickej odolnosti hráčov a hlavne na zlepšení finálnej 
fázy hry a zakončenia tak, aby sa nám podarilo splniť hlavný 
cieľ – zachrániť najvyššiu krajskú súťaž pre Giraltovce.“ 

 
ooooo   Miroslav Deutsch 
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Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce sa môže popýšiť 

účinkovaním svojich dorasteneckých družstiev v druhej najvyššej 
republikovej súťaži v konkurencii  renomovaných klubov                   
z východného Slovenska, ale svoje čaro majú najmä súboje                  
so stredoslovenskými súpermi a dorastenci Slovana robia 
Giraltovciam už len pôsobením v tejto súťaži dobré meno a každý 
získaný bod je bonusom. Starší dorast obsadil po prvej časti 
trináste miesto, keď získal 14 bodov s celkovým skóre 17:32. Mladší 
dorastenci sa umiestnili na štrnástom mieste so ziskom 8 bodov a 
skóre 18:42. Účinkovanie oboch tímov nám zhodnotil tréner Štefan 
BAČKAY: „Pri svojom hodnotení jesennej časti tejto mládežníckej 
súťaže by som chcel vyzdvihnúť účinkovanie oboch družstiev             
v minulej sezóne pod vedením trénera Jaroslava Mitaľa. Chlapci sa 
ako nováčik bez problémov zachránili a udržali pre Giraltovce 
druhú ligu. Už na začiatku prípravy sme museli riešiť zloženie 
kádrov oboch tímov. Z kádra staršieho dorastu (SD) odišlo 10 
chlapcov a zostali len piati, k nim prešlo z mladšieho dorastu (MD)  
sedem mladých hráčov, takže káder SD bol veľmi úzky a bolo 
potrebné ho doplniť. V júli bolo navyše veľa chlapcov na letných 
brigádach a nebolo vôbec jasné, s kým budem môcť počítať. V kádri 
MD došlo k doplneniu kádra o nádejných hráčov z okolitých klubov. 
V tejto kategórii ma tešila účasť na tréningoch, najagilnejší boli 
J.Novák, P.Lechman, J.Krajňák a brankár R.Maťaš, s ktorými som 
vlastne musel kalkulovať aj v zápasoch SD. A práve káder SD sme 
postupne doplnili o brankára R.Migaša a M.Eliáša z Pušoviec a 
M.Tkáča z Kračúnoviec. Ja, ako tréner som sa tak za pochodu 
zoznamoval s touto náročnou súťažou. Z pohľadu výsledkov by som 
účasť  SD chcel rozdeliť do dvoch častí. Začiatok nebol 
najšťastnejší,  po siedmich kolách sme mali na konte získaných 
bodov nulu. Od zápasu vo Vranove, kde zvíťazil SD aj MD, sa to 
začalo zlepšovať, v  zostávajúcich ôsmich zápasoch získal SD 14 
bodov a v tabuľke predstihol Humenné, Poprad aj Vranov. Zvlášť 
chcem vyzdvihnúť výkon chlapcov v poslednom kole doma proti 
Martinu (1:0), ktorý bol na druhej priečke a bola to jeho prvá prehra 
na súperovom ihrisku. Všetkých 15 zápasov odohrali za SD  
F.Čverha (jediný s plnou minutážou),  D. Gdovin,  Ľ. Pavúk  a        
P. Čurlík. Od svojho príchodu do tímu nevynechali ani minútu        
R. Migaš (13 zápasov) a M. Eliáš (8 zápasov). V družstve MD boli 
ťahúňmi J.Novák, P.Lechman, J.Krajňák, R.Maťaš, D.Hvišč, 
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V.Polča, A.Kmec, I.Šima a F.Šebeš.Na škodu MD bolo, že som musel 
využívať služby tých najlepších v družstve SD pre úzky káder, 
neprospeli  ani dlhodobé zranenia M. Chrzána a M. Gdovina. Verím, 
že chlapci, povzbudení výsledkami v druhej časti súťaže, s elánom 
začnú prípravu na jarnú časť II. ligy. Nakoniec sa  chcem poďakovať 
vedúcim mužstiev Jozefovi Kočišovi a Milanovi Dudiňákovi, ktorí 
nezištne pracovali počas celej jesennej časti súťaže a tiež sa pričinili 
o nerušené absolvovanie všetkých 15-tich zápasov." 

ooooo (md) 
 

 
 

Na začiatku novembra 
zastihla giraltovskú futbalovú 
rodinu veľmi smutná správa, vo 
veku 62 rokov nás navždy opustil 
MUDr. František Ináš. Bol 
veľkým prívržencom Slovana 
Giraltovce a zároveň aj priateľom 
giraltovských futbalistov, funk-
cionárov a trénerov rôznych 
generácií. Navyše trénoval           
v Slovane žiakov a pôsobil aj ako 
lekár Slovana v druhej a tretej  
lige. Keď bolo treba, vzal do ruky 
lekársku tašku a okamžite bol           
v Giraltovciach. Nikdy neváhal a 

pomohol. Skrátka,  výnimočný športovec a človek. Proti 
Giraltovciam hral za Kapušany, nerád prehrával, ale 
protihráčov ako E.Mati st, T.Končár, M. Harčarík a J.Pališin 
si veľmi vážil. Uznával svojich rovesníkov I.Nováka,  P.Paľu, 
Š.Bačkaya, J.Goliáša, J.Krajčíka a ďalších a o jeho 
dlhoročnej nezištnej pomoci by mohli rozprávať nielen bývalí 
funkcionári Slovana ako M.Varganin, bratia Deutschovci, 
J.Tchurík, Š. Koreň ale aj tí súčasní J.Mati,  M.Dvorský,  
E.Mati ml. a M.Končár. Pri oslavách 90.výročia futbalu         
v Giraltovciach bol medzi pozvanými hosťami. Na zápasy         
do Giraltoviec chodil často a veľmi rád, mal tu veľa priateľov 
a kamarátov. Žiaľ, už na žiadny zápas nepríde. 

 Česť jeho pamiatke.   
ooooo   (md) 
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Slovenský plynárenský podnik pri kontrolách plynovodných  

kovových rozvodov  zistil únik plynu  na siedmich miestach  
v našom meste.  Na základe tohto zistenia začala firma GAS-MG 
spol. s r.o. Svidník v novembri prekopové práce  za účelom 
odstránenia tejto havarijnej situácie na uliciach Dukelská 83, 65, 
Tehelná pri č.1.  Pokračovať budú  na uliciach Kukučínová pri č.d. 
456, Mlynská č.d. 11 a Záhradná pri č.d. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prekopové práce začali na ulici Dukelská. V súčasnosti  je už chodník 

daný do pôvodného stavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po ceste do materskej školy 

môžeme deťom vysvetliť, ako sa to 
doma s odpadkami robiť nemá. 
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Vianočná výzdoba v meste vrcholí. Obyvateľov čaká vynovený betlehem a 
doplnené svetelné dekorácie, ktoré budú spustené 6. decembra na sv. 
Mikuláša o 16.00h. 

Text a foto: Mária Osifová 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA 
A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

tel.č. 054/7522367, 0911828277 
e-mail: centrum102sk@centrum.sk 

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP SVIDNÍK V 
GIRALTOVCIACH 

Dom služieb /1.poschodie/, Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 
 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
DECEMBER 2012 

 
4. 12. 2012 /utorok/   - Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
5. 12. 2012 /streda/    - PaedDr. Vladislav Artim,  

špec.pedagóg-logopéd 
6. 12. 2012 /štvrtok/   - Mgr. Katarína Paňková,  

psychologička  
11. 12. 2012 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
12. 12. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, 

špec.pedagóg-logopéd 
13. 12. 2012 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, 
            psychologička 
18. 12. 2012 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, 
            psychologička 
19. 12. 2012 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, 
            špec.pedagóg-logopéd 
 

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov 
 a všetko najlepšie v novom roku 2013. 

 
PaedDr. Vladislav  Artim 

riaditeľ 
 
 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia sa na vyšetrenie alebo 

konzultácie možný na t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 828 377, 
email: centrum102sk@centrum.sk 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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