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Teplé slnečné lúče zvestujú príchod leta, ale júnové dni prinášajú 

aj mnoho iných neopakovateľných príležitostí a zážitkov. Hneď prvý 
deň patrí deťom ako Medzinárodný  deň detí. Právom je na prvom 
mieste, hneď po mesiaci lásky a Dni matiek, lebo deti sú základ 
nášho života, sú najdôležitejšia súčasť každej rodiny. Deti sú naše 
najdrahšie perly a všetky ich i naše dni prežívame s nimi a pre nich. 
Niektoré ich ťažkosti by sme chceli podstúpiť a pretrpieť za nich, len 
aby sme ich ochraňovali, čo však nie je možné.  

Jún je aj mesiac úrody, nie však tej klasickej, ale tej, ktorú zberajú 
naše deti,  žnúce to, čo v septembri zasiali. Mnohí končia základnú 
školu, maturanti skladajú takzvané skúšky dospelosti 
a vysokoškoláci obhajujú svoje tituly a získaným diplomom sa snažia 
zaradiť do sveta práce. Každý z nich si myslí, že už mu nič nebráni 
postúpiť na tom pomyslenom piedestáli vyššie. No v živote je to 
trochu inak usporiadané a nie vždy sa z jedného stupňa dostaneme 
na ďalší, nie vždy je to bez prekážok a až vtedy si začneme 
spomínať, čo nám dospelí hovorili, keď sme končili základnú či 
strednú školu, aké rady do života sme dostávali a my sme ich púšťali 
jedným uchom dnu a druhým von. 

Prvý jún tradične spájame s Dňom detí, ale keď tohto roku 
počujeme hlahol zvonov, to sa od podvečera až do polnoci 
uskutočňuje spoločné podujatie Noc kostolov, ktoré už siedmy rok 
realizujú v Rakúsku, Nemecku a Holandsku, neskôr sa pridalo Česko 
a Slovensko sprístupnilo   kostoly pre toto podujatie v minulom roku. 
Na Slovensku sa otvoria brány vyše 170-tich kostolov, ktoré  dýchajú 
posvätnosťou, históriou, umením i tajomnosťou. Do chrámov môžu 
prísť všetci, aj tí čo ich prah ešte neprekročili. Nápad zapojenia sa do 
tohto projektu inšpiroval veriacich  aj  v ďalších krajinách strednej 
Európy  a tohto roku sa spája s mottom: Všetci sme deti svetla. Nám 
nevládne noc ani temnota. 

Naše Slovensko je nádherná krajina, ktorá potrebuje pre svoj 
rozvoj a zachovanie kultúry a histórie všetkých mladých 
a vzdelaných ľudí. Nech im patria nielen júnové dni, ale všetky dni 
každého mesiaca. 

Všetkým žiakom a študentom prajem pekné ukončenie ich 
pracovného školského roka, zmysluplné a veselé prežitie 
prázdninových dní v ich rodinách a všade, kam sa vyberú                   
s kamarátmi. 

Načerpajte  veľa pozitívnej energie, získajte veľa pekných zážitkov, 
načrite do studne múdrosti, nezabudnite na pokoru vo svojej činnosti 
a do  pamäte si ukladajte všetko nové, pekné a zaujímavé pre 
budúce dni života.          ooooo     Helena Sušinková 
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1. Mestská polícia pri výkone služby zaznamenala výskyt 

požiaru trávnatého porastu v časti medzi novým cintorínom  
a rodinnými domami na Kukučínovej ulici 21. marca  o 15.10h. 
Požiar bol lokalizovaný HaZZ Giraltovce. 

2. Na základe zistenia prostredníctvom kamerového systému HaZZ 
lokalizoval požiar  trávnatého a krovinového porastu v lokalite 
Veterník 27. marca 2012 v čase okolo 18.10h. 

3.  Obdobný zákrok HaZZ bol vykonaný na základe oznamu MsP 
11. apríla 2012 v čase okolo 17.30 h v lokalite Stavenec. 

4. Vo večerných hodinách v čase okolo 21.40h 29. marca 2012 
prijala MsP anonymné oznámenie, že neznámy mladík pred 
budovou sporiteľne zvalil smetnú 1100 l nádobu BOBR.            
Na základe preverovania hliadka zistila, že páchateľom je I.J. 
z Giraltoviec. Počas služobného zákroku došlo zo strany 
podozrivého ku protiprávnemu konaniu (verbálnemu útoku         
na verejného činiteľa). Na základe týchto skutočností bola vec 
postúpená OO PZ Giraltovce ako vecne a miestne príslušnému 
orgánu. 

5. Motohliadka MsP 1. apríla 2012  o 04.30h prijala oznámenie 
o bitke na chodníku vedľa potravín Makos na Dukelskej ulici.      
Pri príchode hliadka zistila, že došlo k zraneniu osoby v takom 
rozsahu, že lekárske ošetrenie bolo nevyhnutné. Vec  prevzalo 
OO PZ Giraltovce z dôvodu podozrenia z prečinu  ublíženia       
na zdraví. 

6. V  apríli hliadka MsP počas výkonu služby uložila zabudnuté 
a stratené veci občanmi,  a to zdravotnú dokumentáciu, 
asistenčnú kartu a domové kľúče. Nálezy boli vyhlásené  
v mestskom rozhlase a prevzaté majiteľmi predpísaným 
spôsobom. 

7. Mestská polícia  10. apríla 2012 prijala oznámenie vo veci 
krádeže odkvapového systému z pozinkovaného plechu z budov 
v správe mesta Giraltovce. Krádežou neznámy páchateľ spôsobil 
škodu na majetku vo výške okolo 240,- €. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

8. Hliadka MsP 17. apríla 2012 v troch prípadoch zistila spáchanie 
priestupku proti majetku formou krádeže, konkrétne oplotenia 
objektu. Vec bola postúpená OOPZ Giraltovce.       Ondrej Cina 
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 traja zamrznutí - Pankrác, Servác a Bonifác - k nám tohto roku 
síce svojimi povestnými mrázikmi našťastie nezavítali, namiesto 
nich ale  pálili úrodu prudké slnko a vysoké teploty? Ešteže nám 
úrodu zvlažil výdatný dážď, ktorého sa obávame na Medarda, 
lebo, ako vraví pranostika, Medardova kvapka štyridsať dni 
kvapká. 

 nám zakvitli stĺpy verejného osvetlenia v pešej zóne? Bohatšiu 
kvetinovú výzdobu  spestria červené muškáty, vysadené 
v desiatich kvetináčoch, umiestnených na stĺpoch lemujúcich 
chodník. Mesto bude krášliť aj päť veľkoobjemových kvetináčov,  
vysadených rôznofarebnými petúniami a osadených pred 
Domom služieb a Mestským úradom. 

 široký výber mliečnych výrobkov nájdete v novootvorenej 
predajni na parkovisku za obchodným domom Jednota? Vždy 
čerstvé korbáčiky, parenice, hrudky, ovčí syr, maslo dováža     
do obchodu Bardejovská mliekareň, s.r.o.  

 poliklinika má novú fasádu?  Už čoskoro sa bude pýšiť novým 
šatom v troch odtieňoch zelenej farby, vystupňovaných            
od najsvetlejšej  po najtmavšiu. 

 obyvatelia  žijúci  na Bardejovskej ulici už čoskoro budú môcť 
bezpečne dôjsť do svojich domovov? V letných mesiacoch sa 
plánuje  výstavba chodníka  popri tejto ulici. Momentálne už 
prebiehajú legislatívne kroky, potrebné na túto  výstavbu. 

 vodiči si musia dávať väčší pozor? Pri bývalom hotely Alfa je 
opätovne osadená značka Zákaz zastavenia, ktorá bola 
demontovaná počas výstavby pešej zóny.  

 v galérii Slniečko pripravilo  Centrum voľného času peknú   
výstavku ocenení trojbojárov a kulturistov? Príďte si pozrieť  ich 
víťazné poháre, diplomy a medaily z miest, kde všade boli a ako 
úspešne naši športovci reprezentovali nielen  CVČ, ale aj mesto 
a krajinu. 

 vyšla nová publikácia s názvom Dvesto rokov svidníckeho 
regiónu v dátumoch?  S touto knihou sme sa po prvý raz mali 
možnosť   stretnúť  na jej uvedení do života  15. mája  2012 
v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku, kde ju 
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pokrstil číslami predseda Prešovského samosprávneho kraja 
doktor Peter Chudík. Fakty a údaje pre vytvorenie tejto 
publikácie sa zbierali skoro tri roky. Jej hlavnými 
zostavovateľmi  sú Ján Grega, Emília Kudlová a Richard 
Pavlovič. Kniha je jedinečná nielen v našom okrese, ale aj 
v celom Prešovskom kraji. Jej cieľom bolo zmapovať 
historiografiu  v tomto regióne. Ten doteraz nemal takúto 
odbornú monografickú prácu, preto by bolo  dobré pokračovať 
ďalej v jej  tvorbe a vydávaní. 

 vo štvrtok 24.5.2012  sa v zasadačke MsÚ stretlo viac ako  
dvadsať učiteľov a  žiakov zo siedmich krajín ( Nórska, Švédska, 
Holandska, Portugalska, Grécka, Rumunska a Slovenska) 
s primátorom mesta v rámci európskeho projektu, zameraného 
na agroturistiku a jej príklady na rôznych farmách v krajinách 
Európy?  Ich zvedavé otázky  primátorovi mesta boli 
nasmerované  predovšetkým na kvalitné príklady poskytovania 
agroturistických služieb v našom okolí, na rozvoj fariem, 
družstiev a turistického využitia. Po občerstvujúcej káve 
v kancelárii primátora sa účastníci projektu stretli so žiakmi 
SSOŠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zahraniční účastníci projektu 

 
                                                        Text a foto: Mária Osifová 
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Prvý deň tohoročného najkrajšieho mesiaca roka 
vyšperkovalo horúce, dá sa povedať letné počasie s páliacim 
slnkom a nádhernou blankytnou oblohou bez jediného 
mráčika aj naše mesto – Giraltovce. Ako keby  aj ono chcelo 
predznamenať celý mesiac, ktorému sa hovorí aj mesiac lásky. 
Prijemné počasie kraľovalo aj počas prvomájového popoludnia, 
keď sa mnoho obyvateľov Giraltoviec stretlo v centre mesta     
v novej pešej zóne. Uskutočnilo sa tu podujatie  symbolizujúce 
začiatok leta a otvorenie sezóny letných kultúrnych a 
spoločenských podujatí v našom meste. Zorganizovali ho  ako 
hlavní organizátori Mesto Giraltovce a Základná umelecká 
škola v Giraltovciach. Oficiálne ho krátkym príhovorom 
v mene organizátorov a vedenia  mesta otvoril poslanec MsZ  
Martin Končár. 

Nasledovalo symbolické spustenie fontány a potôčika, čím sa 
otvorila aj farebná paleta niekoľkohodinového programu hudby, 
spevu, piesní a tancov, ktorý potešil prítomných účastníkov tejto 
milej prvomájovej akcie. V bohatom programe vystúpili jednotlivci 
i telesá Základnej umeleckej školy v Giraltovciach, ktorá je známa 
svojou vysokou umeleckou úrovňou a výsledkami svojich žiakov      
v rôznych súťažiach nielen u nás, ale i za hranicami.  

Hneď na začiatku uvádzame, že giraltovská ZUŠ-ka sa verejnosti 
predstavila aj činnosťou výtvarného oddelenia, kde na inšta-
lovaných paneloch predvádzali svoje schopnosti mladí výtvarníci.  

Z bohatého kultúrneho programu, ktorého každé číslo vyvolalo 
búrlivý potlesk vďačných divákov, upozorňujeme na zaujímavé 
vystúpenia.        

Vo vystúpeniach tanečného oddelenia sa vystriedali takmer 
všetci žiaci z tanečných tried. 

Počas celého popoludnia vyhrával Školský orchester 
a predvádzali sa i jeho jednotlivci. Odzneli skladby klasického 
hudobného repertoáru a iných žánrov. Podobne zaujali svojou hrou 
aj členovia Akordeónového orchestra a zaujímavé predvedenie 
rôznorodých skladieb zaznelo aj v podaní Wind bandu. Tu možno 
spomenúť aj vynikajúci spev osvedčenej speváčky Marianny 
Štefaníkovej. 
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Nesmieme zabudnúť ani na vystúpenia z inej kategórie, mám   
na mysli Detskú ľudovú hudbu Giraltovčan a jej sólistov. 

Záver kultúrneho programu  tvorilo, ako takmer tradične, 
vystúpenie domáceho folklórneho súboru Topľan. 

Organizátorov treba pochváliť aj za to, že nezabudli ani na rôzne 
atrakcie a zábavky pre deti, kde upútal hlavne nafukovací hrad 
s rôznymi „šmýkačkami a preliezačkami“, na ktorom  sa omladina 
mohla dostatočne vyšantiť. Deti sa tešili aj z rôznych drobností, 
ktoré pre nich boli pripravené, ako balóniky a podobne. 

A keďže nie len duchovnou a kultúrnou potravou je človek živý, 
nezabudlo sa ani na telesné pôžitky. 

K tomu slúžili stánky s občerstvením a prístrešky, pod ktorými 
sa dalo posedieť. Konzumovať sa tu dali i tradičné párky 
s pivom, horčicou a chlebom, ktoré nostalgicky mnohým 
účastníkom pripomenuli tradičné - Prvé máje -  spred rokov. 

Zdá sa, že zámer vedenia mesta a hlavne predstava nášho 
primátora Jána Rubisa, aby sa nová pešia zóna stala miestom 
stretávania sa obyvateľov Giraltoviec pri rôznych 
príležitostiach, kultúrnych a spoločenských akciách, sa stáva 
realitou. 

Aj prvomájové popoludnie a podujatie počas neho to v plnej 
miere potvrdili. 

Začiatok bol veľmi dobrý a veríme, že v takomto duchu to bude aj 
pokračovať počas celého leta, ktoré bolo týmto otvorené. 

                                                          ooooo   František  Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obyvateľov mesta prilákal na námestie bohatý program ZUŠ  
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Výtvarný odbor ponúkol širokú možnosť sebarealizácie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

FS Topľan vystúpil v závere programu                                    Foto: M. Osifová 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druháci, tretiaci a štvrtáci  základných škôl v našom meste 
počas dvoch dní dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky. 
Spolu s príslušníkmi Okresného riaditeľstva policajného 
zboru Svidník  zastavovali okoloidúce autá a kontrolovali 
doklady,  potrebné pre vedenie motorového vozidla či  jeho 
celkový stav.   

Keďže máj sa traduje aj ako mesiac bezpečnosti v cestnej 
premávke, cieľom tejto preventívno - bezpečnostnej akcie, 
ktorú zorganizovala Autoškola HANDZ – Martina Handzušová 
v spolupráci s ORPZ Svidník a mestom Giraltovce, bolo 
praktické využitie vedomostí žiakov z predmetu Dopravná 
výchova, poučenie vodičov, ako sa majú správať na cestách.    
Policajtom sa za asistencie detí   podarilo pri tejto akcii 
skontrolovať viac ako štyridsať vodičov. Odmenou tým 
poctivým  bola vlastná tvorba detí -  obrázky, vystihujúce 
bezpečnosť cestnej premávky.  Niektoré práce boli naozaj 
poučné,  znázorňovali nielen to dobré a správne v cestnej 
premávke, ale aj arogantnosť vodičov či rôzne havárie 
s množstvom preliatej krvi. Deti boli nadšené, keď sa im 
podarilo zastaviť a skontrolovať svoju pani učiteľku, rodiča či 
známeho. Svoju znalosť anglického jazyka si žiaci precvičili pri 
konverzácii s vodičmi   zo Srbska, Francúzska  či Anglicka. 

Práve anglický vodič bol pre deti 
prekvapením, pretože mal volant na 
pravej starne. Akcia sa mu veľmi 
páčila a lámavou slovenčinou sa 
poďakoval za kresbičku. 

      Všetci takto skontrolovaní  
vodiči sľúbili, že budú dodržiavať 
všetky predpisy a deti každému 
z nich zaželali bezpečnú jazdu.  

                                                            
ooooo  Mária Osifová 
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Deti najviac zaujímalo, či niekto „nenafúka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci zo Súkromnej základnej školy si pripravili kresbičky  pre dobrých 
vodičov 
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Ani v materskej škole nezabúdame na krásny 

sviatok Deň matiek. Našim prípravkárom sme 
chceli priblížiť starostlivosť mamky o svoje dieťa, 
a tak sme v stredu 9.5. 2012 v MŠ zorganizovali 
prehliadku MISS BÁBIKA. Dievčatá so svojimi 
bábikami v rukách ukázali, ako sa vedia postarať 
o malé bábätko. Milým príhovorom a zaspievaním 
uspávanky dieťatko uspali. Svojou šikovnosťou dokázali počas 
spánku bábätka vyprať bielizeň a povešať ju na šnúry. No nezabudli 
ani na prebaľovanie a kŕmenie svojho dieťatka. Všetky úlohy 
dievčatá hravo zvládli a zároveň si uvedomili, aká je dôležitá 
starostlivosť mamky o svoje dieťa. Mladé mamky – dievčatá si 
zaslúžili odmenu, diplom, pochvalu od učiteliek a samozrejme silný 
potlesk od svojich kamarátov.  

ooooo   Anna Jurčová 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aké namáhavé je byť mamou si vyskúšali dievčatká z MŠ     Foto:autor 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
11 

 
 
 
 

Váš svet našimi očami – taký bol názov projektu Spojenej 
školy v Giraltovciach, ktorý sumou 900 eur podporila nadácia 
Orange.   

Cieľom projektu  bolo vytvorenie oddychovej 
multisenzorickej miestnosti pre našich autistov a pre deti      
so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú problém 
s komunikáciou, s nadväzovaním vzťahov a prijímaním zmien.  

Pri realizácii projektu sme sa opierali hlavne o metódu 
snoezelen, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom 
a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových 
prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie 
zmyslových pocitov. Táto multisenzorická miestnosť, ktorú už 
naši žiaci spolu s učiteľmi naplno využívajú, slúži nielen ako 
relaxačné prostredie na oddych, ale aj ako prostriedok učenia 
sa prostredníctvom senzorickej stimulácie. Inovatívna metóda 
– senzorická stimulácia- pomáha žiakom spoznať   seba a 
okolitý skutočný svet, motivuje objavovať nepoznané, riadi a 
usmerňuje stimuláciu  motoriky. Rozvíja všetky ľudské 
zmysly: sluch, hmat, čuch, zrak, chuť. Tiež  zlepšuje 
komunikáciu a reč,  odbúrava stres, strach, agresívne, 
autoagresívne a stereotypne správanie. Ďalej prebúdza 
pozornosť, dáva pocit pohody, uspokojenia a žiak sa cíti 
bezpečne. Toto všetko  veľmi pozitívne vplýva na vyučovací 
proces a jeho výsledky. Jednotlivé aktivity žiaci nevnímajú ako 
učenie sa, ale ako hru.   

Žiaci zažívajú nové situácie, budujú si nové väzby, 
vzájomne sa poznávajú alebo jednoducho majú  možnosť 
zmeniť priestor triedy.  

   
Vybavenie miestnosti:  
 
- bublinkové valce  
- intímna zóna 
- koberce, sedacie vaky, žinenka 
- hmatové, zrakové a sluchové senzorické pomôcky 
  
Relaxačná snoezelen miestnosť bola slávnostne otvorená 

11. mája za prítomností vzácnych hostí – zástupcov mesta, 
rodičov  a  priateľov  detí so zdravotným znevýhodnením. Deti 
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spolu so svojimi učiteľmi pripravili pre hostí program, 
v ktorom ukázali, čo sa naučili. Hlavnými hviezdami 
programu boli Vincent Horváth a Zuzana Mišalková, ktorí 
prítomných hostí „nakazili“ dobrou náladou. Na konci 
programu nám vykúzlili úsmev na tvári kamaráti -  motýliky, 
ktorí nám dospelým pripomenuli, aké dôležité je v ľudskom 
živote priateľstvo.  

Po kultúrnom programe nasledovalo  samotné slávnostné 
otvorenie multisenzorickej miestnosti,  prestrihnutím pásky ju 
otvorili  primátor  Ján Rubis  a  riaditeľka  školy  Janka 
Lechmanová. Po rozhliadnutí sa po miestnosti autorka 
projektu  Janka Fertaľová prítomným priblížila možnosti 
využitia a práce s metódou snoezelen. Azda najviac si 
miestnosť- konkrétne „bublinky“ - užil Miško, ktorý svojím 
šťastným smiechom  prítomných presvedčil o zmysluplnosti 
tohto projektu.   

Veríme, že  táto miestnosť pomôže mnohým deťom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Multisenzorická miestnosť 
 Autor textu:  Alena Lechmanová 
Autor fotografií: František Halek 
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Módnou prehliadkou vyvrcholil projekt  Spojenej školy 

v Giraltovciach, ktorý bol nadáciou Orange podporený 
čiastkou 1237 €.  

Projekt s názvom Čo si ušijem, to si aj oblečiem sa 
realizoval v triedach Praktickej školy pod vedením Moniky 
Halekovej. Projekt bol realizovaný v mesiacoch február - máj 
na hodinách ručných prác a šitia. Dievčatá si s po-
mocou učiteľky a pod dohľadom krajčírky zhotovili strih  
(sukňa, blúzka, nohavice, šaty), prekreslili na látku, vystrihli 
a po jednotlivých dieloch pozošívali.  

Všetky modely, ktoré  sa šili, si dievčatá vybrali samé 
z časopisov a internetových stránok.  Zo začiatku mali  pred 
náročnejšími úkonmi rešpekt, no pod dohľadom pani učiteľky 
M. Halekovej zvládli šitie na stroji i prekreslenie a vystrihnutie 
strihu z časopisu. Naučili sa, že cesta od látky k hotovému 
odevu je náročná a zistili, že táto práca si vyžaduje mnoho 
trpezlivosti.  

O šikovnosti našich žiačok svedčí fotografia z prehliadky. 
                                                    ooooo   Janka Lechmanová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
Vlastnoručne zhotovené modely                      Foto: František Halek 
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Koncom apríla tohto roku sa konal druhý medzinárodný míting 

v rámci projektu Big Bad Wolf. Na stretnutí nesmeli chýbať ani zástupcovia 
zo Slovenska, presnejšie traja študenti a dvaja učitelia zo SSOŠ Giraltovce. 
Miestom stretnutia bolo Portugalsko. Počas piatich dní sme sa aktívne 
zúčastňovali na vopred plánovaných akciách, prednáškach a túrach. 
Navštívili sme portugalské národné pamiatky, spoznávali miestnu kultúru, 
dokonca sme sa zúčastnili aj prekrásnej plavby po rieke Doure. 

Samozrejme, tak ako na každom stretnutí, aj v Portugalsku sme strávili, 
spolu s projektovými kolegami niekoľko dní v ich škole. Počas prvých dní 
sme sa zúčastnili aj prehliadky školy, spoznali sme kvalitu školských 
priestorov pre učiteľov, ale najmä miestnosti určenej pre študentov           
na výučbu anglického jazyka. Portugalský školský systém bol pre nás 
niečím novým.            

Zaujímavosťou bolo, že sme tri noci nestrávili niekde v hoteli, ale svoju 
znalosť angličtiny sme mali možnosť zdokonaľovať v rodinách našich 
 portugalských partnerov. Nakoniec sme zakotvili v prímorskom meste 
Porto. Prehliadka mesta bola originálna a všetkých nás okúzlila. Mali sme 
možnosť vidieť nádhernú panorámu Atlantického oceánu, ktorú sme si 
vychutnali s obrovským úžasom.    

Hlavným cieľom mítingu  bolo zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, 
čo sa nám určite podarilo. Taktiež sme sa na jednej z prednášok dopočuli 
o výskyte predátorov nielen v prírode, ale najmä v kultúre.  

Spoznali sme mnoho 
nových zahraničných ka-
marátov. Všetci boli 
priateľskí a veľmi milí.  
S istotou môžem len 
dodať, že tento míting 
splnil svoj účel. 
 
 
 
 

Simona Cerulová 
SSOŠ Giraltovce, 2.A 

Foto: archív SSOŠ 
Žiaci SSOŠ v Portugalsku. 
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Žiaci 2. A triedy Gymnázia v Giraltovciach sa zapojili do 
súťaže s názvom EUROSCOLA 2012, ktorú vyhlásila 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. 
Podmienkou účasti bolo pripraviť rôzne podujatia, zamerané 
na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí žiakov o Európskej únii 
i poslaní a fungovaní Európskeho parlamentu.  Hlavnou 
výhrou bola účasť študentov na žiackom rokovaní Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu.  Tak sme sa vydali na dlhú 
a náročnú cestu, veriac, že naša snaha bude korunovaná 
úspechom a podarí sa nám vysnívaný Štrasburg navštíviť. 
Plní nadšenia a odvahy sme sa pustili do vymýšľania 
jednotlivých aktivít, ktoré by boli náučné a zaujímavé nielen 
pre nás, ale aj pre hodnotiacu komisiu. Začalo sa to 
prednáškou spojenou s diskusiou s europoslankyňou 
Monikou Smolkovou a ďalšími hosťami, o ktorej som už písala 
v jednom z predchádzajúcich čísel Spravodajcu mesta. 
 V rámci súťaže sme pripravili mnoho zaujímavých aktivít,   
prednáška spojená s diskusiou s eurosposlankyňou na tému: 
Zvýšené právomoci EP po vstupe Lisabonskej zmluvy     
do platnosti, online dotazník na stránke školy na získanie 
spätnej väzby z prednášky, nástenné noviny vo vestibule 
školy, prezentácie žiakov na hodinách, workshopy zamerané 
na spoznávanie členských krajín EÚ s názvom Hádaj, odkiaľ 
som, kde každý študent spracoval vo forme projektu jeden 
členský štát a z projektov bol vytvorený náučný chodník Na 
potulkách po krajinách Európskej únie, ďalej skupinové 
projekty venované Sacharovovej cene, Európskemu 
parlamentu, boju s klimatickými zmenami, zábavná 
spoločenská hra Európan, nehnevaj sa, spojená 
s vedomostným kvízom na overenie získaných znalostí, 
Etwinningová spolupráca na medzinárodnom projekte 
s českou školou a nácvik rozprávok v cudzích jazykoch. 

Práce bolo neúrekom, ale všetko sa nám podarilo stihnúť aj 
pri zvládaní našich školských povinností. Nasledovalo 
zaznamenávanie jednotlivých aktivít do správy, spojené 
s výberom najzaujímavejších fotografií, dokladujúcich 
množstvo, kvalitu a zaujímavosť zorganizovaných akcií. Aktivít 
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bolo neúrekom, a preto nám napísanie hodnotiacej správy 
spríjemnilo celé vianočné prázdniny.  

Naša snaha bola korunovaná úspechom a 17. februára 
sme si išli do sídla Informačnej kancelárie EP so sídlom 
v Bratislave prebrať cenu za krásne 3. miesto. Celkom sa 
súťaže zúčastnilo 28 stredných škôl a gymnázií z celého 
Slovenska, preto sme boli so svojím umiestením veľmi 
spokojní. Po namáhavých mesiacoch sa nám sen splnil 
a začali sme sa pripravovať na cestu do Štrasburgu, spojenú 
s návštevou miest v Česku, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku.  

Naša cesta sa začala v piatok večer 11. mája, keď sme plní 
očakávania a nadšenia nasadli do autobusu a vybrali sa 
naprieč európskymi krajinami s cieľom navštíviť parlament, 
zažiť ozajstné rokovanie, precvičiť si svoje jazykové 
znalosti, pozrieť si pamiatky a tie najkrajšie historické miesta 
jednotlivých krajín. Našou prvou zastávkou bola krásna 
stovežatá Praha, kde sme strávili príjemné dopoludnie 
návštevou najznámejších pamiatok - Václavského námestia, 
Pražského orloja, Karlovho mostu - a pokračovali sme 
návštevou pivovaru v Plzni, kde sme sa oboznámili s výrobou 
piva. Slnečnú nedeľu sme prežili v nádhernom nemeckom 
meste Stuttgard, kde si prišli na svoje hlavne milovníci 
rýchlych a krásnych áut. Návšteva múzea Mercedes Benz nám 
vyrazila dych, ale ani historické centrum mesta neostalo bez 
povšimnutia.  Prišiel veľký pondelok a náš sen sa stal 
skutočnosťou. Chlapci ako praví gentlemani v oblekoch, 
dievčatá v šatách a všetci pripravení zažiť na vlastnej koži to, 
na čo sme sa celé mesiace tešili a pripravovali.  Európsky 
parlament v Štrasburgu, ležiacom na území Francúzska, nás 
ohúril nielen architektonickým riešením, ale aj svojím 
najmodernejším vybavením, ktoré slúži europoslancom počas 
rokovaní. Návšteva sa začala spoločnými raňajkami všetkých 
študentov z Európy. Po raňajkách sme sa presunuli do ro-
kovacej sály, kde nám pracovníci parlamentu v rokovacom 
jazyku predstavili samotný parlament i jeho fungovanie 
a potom jeden žiak z každej krajiny predstavil svoju školu i 
krajinu. Po prezentácii všetkých škôl sme sa presunuli do par-
lamentnej reštaurácie, kde sa popri obede začala súťaž 
Eurogame. Tu sme sa museli rozdeliť do niekoľkých skupín 
podľa národností. Po dvoch hodinách sme sa opäť všetci 
stretli v rokovacej sále, kde boli prezentované výsledky našich 
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diskusií, ktoré sme hodnotili hlasovaním ako európski 
poslanci. V závere programu sa uskutočnilo finále súťaže 
Eurogame a nakoniec prišla tradičná vlajkosláva za zvukov 
hymny Európskej únie Óda na radosť. Po oficiálnom ukončení 
sme sa unavení, ale plný zážitkov a nových skúseností, vybrali 
na prehliadku   Štrasburgu. 

Utorok sme strávili v ďalšom nádhernom nemeckom meste 
Mníchov a  cestu sme ukončili v stredu návštevou rakúskeho 
mesta Salzburg. Prehliadli sme si miestny hrad a navštívili 
sme aj rodný dom hudobného skladateľa W. A. Mozarta.  

Výlet, bohatý na nové zážitky a skúsenosti, sa skončil, ale 
zanechal v nás mnoho nezabudnuteľných spomienok 
a uvedomenie si dôležitosti štúdia cudzích jazykov. Naše veľké 
poďakovanie sa patrí Európskemu parlamentu v Štrasburgu 
za výbornú organizáciu a finančnú pomoc pri financovaní 
celého týždenného pobytu v zahraničí. V závere chcem 
poďakovať všetkým, ktorí nám poskytli akúkoľvek pomoc     
pri realizácii projektu Euroscola 2012.  

ooooo  Lenka Roguľová, 2.A, Gymnázium Giraltovce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Žiaci 2.A Gymnázia v Giraltovciach pred sídlom Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu             Foto: Ján Rubis 
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Ak vás niečo baví a napĺňa, nepotrebujete dostávať pochvaly 
veľmi často. Aspoň ja nie. Pár rokov som si písala kratučké 
články, budovala si cestičku tak trochu do neznáma a aj maličké 
uznanie mojej snahy ma vždy potešilo. Občas ma neprajníci 
vedeli nahnevať a odradiť, ale nikdy nie tak, aby som to vzdala 
navždy. Mravčia práca pri vydávaní školského časopisu mi za to 
stála. Toľko poznatkov a skúseností, ktoré som nasala, toľko 
osobností, ktoré som mohla stretnúť a ktoré ma inšpirovali... to 
mi nikto nevezme.  

Jednou z tých skúseností bola aj účasť v súťaži Štúrovo pero. 
Študentský časopis žiakov Gymnázia v Giraltovciach – Gskúl – 
sme do tejto prestížnej žurnalistickej súťaže stredoškolákov 
a vysokoškolákov prihlásili už druhýkrát. Minulý ročník bol 
našou premiérou a skromne poviem, že sme tam ešte nemali 
šancu vyhrať J V priebehu roka sa redakcii podarilo niekoľko 
vecí vylepšiť a v súťaži sme to skúsili opäť. Tento rok už 
úspešne. Náš časopis získal 3. miesto v kategórii cena Nadácie 
Slovenskej sporiteľne a finančnú odmenu vo výške 70 €.  

Keď vyhlásili názov nášho časopisu, moja reakcia sa dostavila 
asi o 5 sekúnd neskôr. Jednoducho som nedokázala uveriť, že to 
vyšlo. Toľko stresu, prebdených nocí, hádok, všetko som hodila 
za hlavu. Súťažilo 87 časopisov a my, reprezentanti maličkých 
Giraltoviec, sme v prvej tridsiatke. Ani neviem, ako som prešla 
dopredu, no pamätám si pohľady prof. PhDr Andreja Tušera, 
PhD., Mgr. Patrika Hermana, Ing. Jozefa Pinku, Mgr. Lukáša 
Dika, PhDr. Pavla Vitka, doc. PhDr. Jána Sanda, CSc., Ing. 
Vladimíra Maňku a mnohých iných. Tiež pevný stisk ruky  pani 
Ľubice Gažmerčíkovej z regionálneho riaditeľstva Slovenskej 
sporiteľne v Banskej Bystrici. Veru, pochvaly nie sú potrebné 
veľmi často, no táto prišla presne vhod a neuveriteľne potešila 
ako mňa, tak celú redakciu časopisu.  

V mene redakcie Gskúl sa chcem úprimne poďakovať 
stredoškolskej učiteľke PhDr. Blanke Vaľovskej za neustálu 
podporu a poskytovanie príležitostí, Ing. Ingrid Meščanovej za 
dodávanie odvahy a tiež celému zboru učiteľov, ktorí našu 
snahu vždy oceňovali a špeciálne ďakujem mojej skvelej 
redakčnej rade v zložení: Števko Ďuraš, Filip Schrenk, Stanka 
Lukáčová, Ivana Štinčíková, Adelka Volčková, Janka Žultáková, 
Mirka Molitorisová, Miška Džomeková a tiež všetkým, ktorí 
pomáhali a vďaka ktorým sme to dotiahli až sem.  

ooooo   Valéria Onuferová, Gymnázium Giraltovce, 4. A 
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V januári bol na Gymnáziu v Giraltovciach zhon. Blížil sa polrok 

– hodnotenie žiakov, vrcholila príprava na Hviezdoslavov Kubín a ... 
posielala sa prihláška do súťaže Štúrovo pero 2011– 
celoslovenská novinárska súťaž stredoškolákov 
a vysokoškolákov. Naša škola prihlásila do tejto súťaže Gskúl –  
školský časopis. 

Gskúl je dvojmesačník, ktorý nadviazal na bývalý časopis Trapas 
a bol obnovený v školskom roku 2008/2009 pod vedením vtedajšej 
šéfredaktorky Lucie Bačkayovej ( teraz Lucia  študuje na Filozofickej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor 
masmediálne štúdiá) a grafického technika Tomáša Mihálika. Po nej 
na šéfredaktorskú stoličku zasadla naoko nenápadná, ale 
cieľavedomá a ambiciózna študentka Valéria Onuferová, ktorá 
dokázala zapáliť pre prácu v časopise správnych ľudí, šikovných 
študentov. Po niekoľkých rokoch.... 

V dňoch 27. – 28. apríla 2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie 
17. ročníka súťaže Štúrovo pero 2011, v ktorej časopis Gskúl 
získal v kategórii cena Nadácie Slovenskej sporiteľne 3. miesto 
a finančnú odmenu 70 €.  

Za týmto úspechom sa skrýva invencia šéfredaktora, veľa 
drobnej každodennej práce redakčnej rady, ktorá mapuje život 
v škole i mimo nej, profesionalita grafického technika, ale 
predovšetkým ochota urobiť niečo pre druhých. 

 ĎAKUJEME.  
 
 
 

Koordinátorka 
krúžku Gskúl 

Blanka Vaľovská 
Foto: 

www.kskls.sk,  
 
 
 

Študentka Valéria 
Onuferová prijíma 

gratulácie 

http://www.kskls.sk
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V dňoch 23.4. - 27.4. 
2012 sa žiaci 1.- 4. 
ročníka ZŠ v Giraltov-
ciach zúčastnili Školy 

v prírode v Tatranskej Lomnici. Spoznávali dávno minulú históriu  
Spišského hradu, ale aj jeho súčasnosť. S faunou a flórou Tatier 
sme sa zoznámili v múzeu TANAPU, no i na vlastné  oči  pri  našich 
potulkách   národným parkom. Vyviezli sme sa pozemnou lanovkou 
na Hrebienok a videli silu a krásu Studenovodských vodopádov. 
Zaujímavý večer sme zažili s členom Horskej služby, ktorý  nás  
pobavil množstvom vtipov a dôkladne nás poučil o správaní sa        
v horách. Spoznali sme krásu Belianskej jaskyne, zdolali  860 
namáhavých schodov a okúpali a vyšantili  sa v AquaCity 
v Poprade. Na potulkách po turistických chodníkoch sme spoznali 
krásy Popradského a Štrbského plesa. Na spiatočnej ceste sme sa 
povozili vlakom,  navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi. Ako vedia 
pripraviť  bryndzové halušky a opekanú klobásu, sme ochutnali   
na Spišskom salaši pri Sivej Brade. Bol to krásny týždeň plný 
nových zážitkov a spoznávania oblasti Vysokých Tatier. Ako sa nám 
to podarilo, posúďte sami. 

                                                  ooooo Učiteľky školy v prírode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účastníci školy v prírode                         Foto: archív ZŠ 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
21 

POČAS PIATICH DNÍ SA ICH DOMOVOM 
STALA ŠKOLA V PRÍRODE   

 
„Každá škola má byť ohnivkom v reťazi, v ktorej sa jeden článok 

spája s druhým a tak sa vytvorí súvislosť celku.“ ( J.A. Komenský) 
Takýto celok tvorila aj 49-členná skupina žiakov 1.-4. ročníka 

Základnej školy v Giraltovciach, ktorá si od 23.4.2012 – 27.4.2012 
vychutnala krásu panenskej prírody v slovenských veľhorách. 
V sprievode svojich obetavých učiteliek  Anny Galikovej, Tatiany 
Sabolovej,  Miroslavy Oravcovej a  Zuzany Havírovej navštívili 
najkrajšie miesta vo Vysokých Tatrách. Učiteľky sa odpútali od kaž-
dodenného stereotypu a urobili tak veľa pre svoje zdravie a zdravie 
svojich žiakov. Plné zážitkov a energie sa deti po skvelom týždni 
vrátili  domov. 

V mene zúčastnených žiakov a rodičov Vám, naše milé panie 
učiteľky, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. 

                                                              ooooo   Denisa Kačmárová 
 
 
 
 
 

Druhá májová nedeľa patrí každoročne 
všetkým mamám, lebo oslavujú svoj sviatok 
– Deň matiek. Slová chvály, vyznania i 
vďaky mamám zaznievali v podvečer  14. 
mája 2012 v sále Domu kultúry v Giraltovciach v podaní 
žiakov giraltovskej Súkromnej základnej školy. 

Sála bola zaplnená do posledného miesta mamkami, 
starými mamkami i ďalšími rodinnými príslušníkmi našich 
žiakov. 

V programe vystúpili všetky triedy. 
Na citlivé struny mamičiek hneď v úvode slávnosti 

zabrnkali úprimné  poetické vyznanie mame i krásne pesničky 
s akordeónovým i gitarovým sprievodom.   

Najmladší prváci sa predstavili mamkám pesničkou 
i básničkami, zarecitovanými od srdca. Žiaci druhého ročníka   
sa predviedli tancom i vyznaniami lásky  mamke.  Tretiaci 
majú radi šport a tanec, preto si zvolili temperamentný 
cigánsky i  hip-hopovo diskotékový tanec. Štvrtáci zase 
voviedli prítomných  do sveta rozprávok.  
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Žiaci druhého stupňa predniesli mamám básne, predstavili 

sa humornou  scénkou, program  spestrili  moderným 
tancom nezabudnuteľnými myšlienkami slávnych ľudí 
o mamách. Kultúrny program vyvrcholil ľudovým blokom, 
najprv  tancom v podaní siedmačiek a piatačiek a  úplný záver 
programu patril účastníkom školského kola Slávik 2012, ktorí 
zaspievali ľudové piesne.  

Celý večerný program moderovala dvojica siedmakov, ktorí 
vtipne komentovali  vystúpenia svojich spolužiakov. V závere 
krásnej slávnosti od moderátorov zazneli tieto slová: „Milé 
naše mamky, ľúbime vás a ďakujeme! Ďakujeme za vašu 
lásku, pochopenie, obetu ... Bez vás by život nebol taký 
krásny!“ 

Prítomní malých hercov, recitátorov i spevákov odmenili 
búrlivým potleskom. 

Po programe boli všetci prítomní pozvaní na krátke 
chlebíkové občerstvenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účinkujúci žiaci urobili radosť svojim mamičkám 
Foto:  Jana Dlubačová          

Text: Helena Semánová 
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Príroda je miesto, kam sa všetci radi vraciame a kde 
 relaxujeme. Balzamom na dušu je určite pohľad na krásu jarnej 
rozkvitnutej prírody. Vieme ale, že niekedy nám pri 
prechádzkach prírodou  do smiechu nie je. Hlavne vtedy, keď sa 
predierame krovím a natrafíme na všakovaké „haraburdy“. 
Neostáva nič iné, len neporiadok pozbierať! Je to také 
jednoduché, ale priznajme si, že nie každému  napadne ísť 
z prechádzky a ešte sa aj ťahať s odpadom. Verte mi, je to ľahké! 

Odchádzate s príjemným pocitom, že ste sa aspoň trošičku 
odplatili prírode za to, že má pre vás stále pripravenú náruč 
vôní, farieb a chlácholivých zvukov, ktoré inde nenájdete. 

Ministerstvo životného prostredia nás prehovárať nemuselo, 
robíme to s deťmi často. 

Akcia Vyčistime si Slovensko, ktorú ministerstvo každoročne 
vyhlasuje pre organizácie, školy a obce, nás navyše primäla 
k tomu, aby sme sa pri tom aj odfotili, poslali fotodokumentáciu 
a zapojili sa do tejto súťaže. Milým prekvapením určite bolo, keď 
nám do školy prišla darčeková poukážka a oznam 
s blahoželaním k tomu, že sme sa umiestnili na 1. mieste 
v kategórii škola. Krásna odmena za vykonanú prácu - 40 
voľných vstupeniek do ZOO Bojnice s odborným výkladom -  
potešila nielen školu, ale samozrejme deti a ich rodičov. Do sú-
ťaže sa zapojilo zhruba 2000 subjektov zo Slovenska. 

Keďže Bojnice sú od nášho mestečka vzdialené pár stoviek 
km, prišli sme s prosbou o príspevok na autobus za riaditeľom 
CVČ v Giraltovciach,  Jánom Vookom. Ochotne  vyhovel 
a prisľúbil nám pomoc. Tak sa žiaci Súkromnej ZŠ môžu tešiť 
a už v júni sa pôjdu presvedčiť o tom, že ZOO v Bojniciach je 
jedná z najkrajších zoologických záhrad, ktoré na  Slovensku 
máme. Určite to spojíme aj s návštevou zámku, ktorý 
neodmysliteľne patrí k Bojnickej ZOO. Tak si žiaci budú môcť 
preveriť svoje nadobudnuté vedomosti o Bojniciach a ZOO. Veď 
Slovensko má pár svojich miest, na ktoré sme všetci právom 
pyšní. Niektorí sme tam ešte neboli, takže naša radosť je o to 
väčšia. 
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Za vyzbieraný odpad získali 1. miesto            Text a Foto:  Emília Tchuríková 
 
 
 
 

 
 Májové podujatia sme začali exkurziami, naši žiaci 

navštívili židovský cintorín, ktorý už máme niekoľko rokov 
pekne upravený a mnohí z nich tam boli prvýkrát. S jeho 
históriou a aj kultúrou a osídlením židov v našom meste 
zúčastnených oboznámila   Amália Šrenková. Ďalšia 
exkurzia viedla po stopách vojny cez našu Duklu na 

pamätné cintoríny do poľských miest Nowosielce, Dukla.  Pri pamätníku 
nás čakal britský dôstojník s poľskou manželkou, s ktorou sa zoznámil pri 
hľadaní svojho otca, ktorý je v tejto obci pochovaný. Jeho rozprávanie bolo 
zaujímavé a dojímavé, veď svojho otca našiel až po jeho smrti a dozvedel 
sa o ňom v tejto rodine, z ktorej si vybral aj manželku. Teraz žijú  v Poľsku 
aj v Anglicku a je nesmierne vďačný Jozefovi Rodákovi, ktorý ako vojenský 
historik mu bol pri hľadaní jeho otca veľmi nápomocný. Pán Rodák, bývalý 
riaditeľ vojenského múzea, je na túto históriu naslovovzatý odborník. Celou 
cestou nám vysvetľoval postup bojov po poľskej a našej strane, všetko čo 
zistil, sa snažil  povedať aj nám. Pri obidvoch pamätníkov sme zanechali 
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kytičky vďaky a zašli sme aj do súkromného Múzea Kultúry Lemkowskiej  
v Zyndranowej, ktorého vlastník, Teodor Gocz, nám tiež porozprával 
o bojoch počas 2.svetovej vojny. Naše putovanie sme zakončili 
v jedinečnom  Múzeu naftového priemyslu, najväčšom v Strednej Európe, 
ktoré sa nachádza blízko našich hraníc v Bóbrce pri Krosne.  

Starší žiaci sa spoločne s pedagógmi  zúčastnili štvordňového 
putovania po Česku a spoločne sme navštívili historickú  stovežatú Prahu, 
na ktorú je jeden deň zaiste málo. Tu smutnejšiu históriu sme si pozreli 
v Terezíne a Lidiciach a doplnili sme ju ešte o návštevu pekného zámku 
v Ploskoviciach.  Naša cesta za kultúrou a históriou kedysi spoločného 
štátu sa vydarila a účastníci sa vrátili, aj keď trochu unavení z dlhej cesty, 
ale obohatení peknými zážitkami a dojmami. 

Poľsko sme tento mesiac znovu navštívili a to už tradične Wieličku 
s nádhernou soľnou baňou, Krakow s povestným zámkom Wawel 
a historickým Rýnkom glavným, Wadowice- rodisko pápeža Jána Pavla II.  
a najsmutnejšie mesto vojnovej hrôzy Oswienčim. 

Mladší žiaci navštívili kino Cinemax v Prešove, kde videli zaujímavú 
kreslenú rozprávku Hurá do Afriky. 

Vidieť zvieratká v kine nie je také zaujímavé ako ozajstné a tie sme si 
pozreli v ZOO v Košiciach a spojili sme ho aj s návštevou Alpínky a túrou 
v Čermeľskom údolí. Kračúnovských žiačikov tu veľmi zaujala cesta 
vláčikom, ktorú si niektorí mohli aj vyskúšať ako výpravcovia a rušňovodiči 
vláčika.  Tento vláčik má najstaršiu históriu na Slovensku a preto si 
návštevu ešte zopakujeme aj s inými našimi členmi. 

Medzi najkrajšie kúty našej vlasti zaiste patria Vysoké Tatry so svojimi 
prírodnými zaujímavosťami. Hovorí sa, že skôr tam nájdeme cudzincov ako 
našich ľudí, preto sa naše centrum snaží byť nápomocné pri ich 
spoznávaní hlavne deťom. Takto si kračúnovskí piataci mohli pozrieť 
skokanské mostíky a Štrbské Pleso, škoda, že pre zlé počasie sa nemohli 
dostať k vodopádom, ale sľúbili si tam ďalší výlet. 

Z iného súdka bola návšteva Galérie v Košiciach, kde si naši členovia 
spoločne s vedúcimi mohli pozrieť vyše tristo zaujímavých koláží 
a výstavku Lega. Po návrate nasledovala tvorivá dielňa, v ktorej si na 
základe videného robili fotorámčeky. Pri takýchto podujatiach je veľmi 
dobré ak je následné podujatie, lebo takto máme spätnú väzbu.  

Pre našich hasičov sa rozbehli súťaže, jedna z nich bola pri príležitosti 
Dňa hasičov a konala sa na hore Makovica v Cernine. 

Medzi počtom účastníkov najväčšie podujatie  mesiaca patril 1.ročník 
Giraltovského olympijského dňa v atletike, ktorý sa konal v Parku mieru 
a zúčastnilo sa ho vyše štyristo žiakov, našich členov záujmových útvarov. 
Tí mladší boli ocenení sladkosťami a vecnými cenami podľa vlastného 
výberu na základe výherných žetónov, tí starší boli dekorovaní medailami.  
Ako to už na našich podujatiach býva, všetci si pochutili na bagetách 
a nechýbali ani voda či džúsik. 

Zo všetkých spomínaných podujatí nájdete foto na našich stránkach, 
kde sa dozviete aj o iných pripravovaných podujatiach.                      /hs/ 
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 Májové dni nám pripomínajú  ukončenie Druhej svetovej vojny, 

a teda víťazstvo nad fašizmom. Radi ich deťom pripomíname, aby 
nezabudli,  čo všetko vojna prináša, aby vedeli o jej hrôzach  a aby 
ju nikdy nezažili.  CVČ už niekoľko rokov organizuje exkurzie        
do koncentračných táboroch v Poľsku a v Českej republike, lebo, 
ako sa hovorí,  je lepšie raz  vidieť ako stokrát počuť a čo sa vojny 
týka, nikdy ju nezažiť. Pri  organizovaní  4-dňovej exkurzie  Po sto-
pách 2. svetovej vojny Českou republikou sme mali aj pekný 
zážitok,  ktorý nás milo prekvapil a urobil radosť v srdiečku nielen 
jednému dievčaťu, ale aj nám.  

Nášmu podujatiu predchádzala televízna relácia Modré z neba, 
v nej bola aj  Beátka, ktorá chcela ísť tiež na výlet, ale z finančných 
dôvodov sa to nedalo. Deti, spolužiaci o tom rozprávali doma 
a odrazu sa našli darcovia z prešovskej nemocnice, ktorí nechcú byť 
menovaní a  Beátka to mala zaplatené aj s vreckovým. Urobili medzi 
sebou zbierku a tak nejaké veci poslali aj pre jej súrodencov. Toto 
gesto sa nám veľmi páčilo, ale neostalo len pri ňom. V Terezínskej  
pevnosti  nám na obede majiteľ hovoril, ako s manželkou sledujú   
spomínanú televíznu reláciu, ako to prežívajú a že ich za srdce 
chytil a zaujal posledný príbeh. Vravel nám, že na nanuky prišli tri 
dievčatá a  jedno z nich sa podobá na to z televízie. My sme mu to 
potvrdili a predstavili mu Beátku, ktorej on dal peknú finančnú 
čiastku, poprial jej veľa šťastia v živote a zlepšenie jej rodinných 
pomerov a tiež ju požiadal aby nezabudla ani na súrodencov 
a mamku a kúpila im potom v Prahe pekné darčeky. Veľmi nás to 
dojalo. 

 Nielen  tento prípad,  ale aj rôzne iné, ktoré som už zažila či sa 
o nich dozvedela, ma presvedčil, že nemôžeme  nadávať na ľudskú 
zlobu, na nepriazeň doby, v ktorej každý myslí len na seba,  že  sa 
vytratila ochota pomôcť. Určite je veľa šľachetných ľudí, ktorí robia 
dobré skutky v tichosti, nechcú byť menovaní ani nijako na 
verejnosti prezentovaní. Robia to z vlastného presvedčenia a určite 
z aj z kresťanskej lásky k tomu slabšiemu blížnemu.  Je smutné, že 
cez masmédiá sa k nám dostávajú len tie negatívne veci, že na 
televíznych obrazovkách vidíme len veľa brutality a násilia, ale to, 
čo je šľachetné a všetkým prospešné, vidíme len pred vianočnými 
sviatkami, keď rôzne nadácie robia programy či zbierky pre chorých 
a opustených. Myslím si, že ak by sa na verejnosti prezentovalo 
dobro častejšie, ono by sa aj v skutočnosti viac vykonávalo. 

 
                                           ooooo   Helena Sušinková 
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JÚN V ZÁHRADKE  
 
Aj jún je mesiac plným nevyhnutnej 

práce. V úžitkovej časti záhrady 
pokračujeme so sejbou, vysádzame 
zeleninu na záhony, ale aj zberáme 
mnohé plody svojej práce. Prirodzene, 
neprestajne musíme plieť, okopávať a najmä zavlažovať 
a prihnojovať. Tento mesiac je už pomerne teplý, utvára teda 
najpriaznivejšie  podmienky na výskyt a rozmnožovanie 
mnohých škodcov. 

Z priamej sejby môžeme pestovať hlúboviny, najmä 
kapustu, kaleráb a kel. Pokračujeme so sejbou letného 
hlávkového šalátu. Z koreňových zelenín sejeme ešte mrkvu 
a reďkev. Celý jún môžeme siať červenú repu. 

Za daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní jabloní 
a hrušiek proti chrastavitosti, naopak za suchšieho 
a teplejšieho počasia proti múčnatke. Vošky sa počas 
vegetácie objavujú zvyčajne len vtedy, ak sme neurobili 
predjarný postrek. Od polovice mesiaca začíname 
s preventívnymi postrekmi rajčiakov proti fytoftóre (plesni 
zemiakovej). Daždivé počasie podporuje šírenie plesne 
uhorkovej.                                      ooooo   Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 
3. 6. 2012   -  21. Folklórny festival topľanskej doliny  

Mestský amfiteáter 
29.-30.6.2012 - Letné predajné trhy 

  Hviezdoslavova ulica 
- Juvenalis – prijatie najlepších žiakov 
  škôl primátorom – Zasadačka MsÚ 
- Prijatie jubilantov primátorom mesta  
  Obradná sieň MsÚ 

  



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuela Pavúka     Kristiána Ščavnického 
 
 
 
Ján Maťaš    - 90     Janka Čellárová  - 60 
Anna Maťašová  - 75     Anna Krajňáková  - 55 
Ondrej Bakaľár  - 70     Viera Janošková  - 55 
Dezider Juhas   - 65     Vlasta Čurlíková  - 55 
Peter Vasilišin   - 65     Stanislav Štefánik  - 50 
Viera Bakalárová  - 65     Mikuláš Dzurík  - 50 
Mária Jurčová   - 65     Marián Digoň   - 50 
Eva Šamková   - 60     Pavol Studený   - 50 
 
 
 
 
 
 

Ing.Marcel Baňas - Ing. Zuzana Janošková 
      Trhovište                Giraltovce 

 
Mikuláš Dzurík  - Mgr. Martina Ivančová 
    Giraltovce                   Prešov 

 
Juraj Hliboký - Jana Augustiňáková 
    Giraltovce     Spišská Nová Ves 
 
František Cina - Oľga Kurinová 
    Giraltovce     Giraltovce 
 
Mgr.art.Viliam Majer, Art.D - Mgr.Martina Tarabčáková 
       Giraltovce                                          Matovce 
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Do konca ročníka 2011/12 futbalových 
Majstrovstiev regiónu zostáva odohrať ešte 
tri kolá a nálada vo futbalových kluboch 
kolíše podľa postavenia v tabuľke. 

Posledným kolom sa však ešte všetko 
neuzavrie, pretože mnoho klubov má 
ekonomické problémy a tak ešte môže 
dôjsť k presunom v konečnom 
poradí. V súčasnosti sa o tom vo fut-

balovom hnutí veľa hovorí a ešte viac 
špekuluje. Spomínajú sa Ružomberok 

(ten odhlasuje B-mužstvo z II.ligy), 
Moldava, Lučenec. V najvyššej 

regionálnej súťaži sa uvažuje 
o záujme resp. nezáujme  klubu 

z Humenného o postup do II. ligy. 
   Všetko bude jasné už o tri týždne. 

Futbalisti MFK Slovan Giraltovce si udržiavajú postavenie 
na šiestom resp. siedmom mieste. 

S týmto umiestnením sú v klube spokojní, veď Slovan sa 
vyhol priamemu boju o záchranu. Najväčšiu zásluhu na ta-
komto postavení má impozantná jarná domáca séria, keď 
brankár Peter Štefánik ešte ani raz nekapituloval. Slovanu sa 
dokonca podaril husársky kúsok, keď doma porazil na nulu aj 
lídra z Humenného, ktorý tak prehral po veľmi dlhej dobe. 
Stačil len zodpovedný a bojovný výkon a úspech sa dostavil. 
Podobne to bolo aj proti Krásnej a aj v tomto prípade sa 
potvrdilo, že Giraltovce sú doma veľmi silné, a čo je 
najdôležitejšie, v pravú chvíľu vedia použiť svoju najväčšiu 
zbraň – štandardné situácie. Góly z nich  sú  doslova  pastvou 
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pre oči giraltovských fanúšikov. To, čo predvádza Janko 
Čabala pri realizácii štandardiek, je obdivuhodné a keď sa 
pridajú Peter Cauner alebo Ivan Bednár, tak body zostávajú  
pravidelne pri Topli. Škoda, že sa to giraltovským futbalistom 
darí len na domácom trávniku. V májových zápasoch 
v Košickej kotline nielenže dva razy prehrali, ale odchádzali 
z Vyšného Opátskeho aj z Hanisky s poriadnym prídelom, 
pričom konečné skóre mohlo byť aj vyššie. A to všetko po bez-
duchých a alibistických výkonoch. Príznačné pre obidve 
stretnutia bolo, že sa  rozhodlo  už v prvom polčase. Dôležitú 
úlohu pri týchto debakloch určite zohrala aj absencia 
kľúčových hráčov, ale proti Košičanom sa to aj tak nedá 
ospravedlniť. Naopak, Haniska má najlepšie mužstvo v súťaži 
a bola aj tentoraz aspoň o triedu lepšia ako MFK Slovan 
a navyše Peter Štefánik zabránil ďalším gólom skvelými 
zákrokmi. V posledných troch kolách hrajú Giraltovčania ešte 
dvakrát na domácom ihrisku so Spišským Podhradím 
a Bardejovskou Novou Vsou. V prípade plného bodového zisku 
by terajšie umiestnenie Slovanu nemalo uniknúť. Ťažkým 
orieškom však bude zápas v Stropkove proti rozbehnutej Tesle 
a ak nechce Slovan dostať ďalšieho „kanára“,  musí v derby 
podať odvážnejší a hlavne kvalitnejší výkon ako doteraz. 

Veľmi ťažký boj o záchranu čaká starších dorastencov  
Giraltoviec v II. futbalovej lige. Tri kolá pred záverom im patrí 
štrnásta priečka. Tá by síce zaručovala účasť aj v budúcom 
ročníku súťaže, ale v prípade zostupu Partizána Bardejov 
z I.ligy by vypadlo mužstvo aj zo 14.miesta. Dôležité budú tiež 
dva domáce zápasy s Lokomotívou Košice a s Podbrezovou B 
a bodovať treba aj v Ružomberku proti domácej rezerve. 

Pre giraltovských mladíkov 
platí v  poslednom čase to, 
čo aj u ich starších kolegov: 
na domácom ihrisku 
dokážu víťaziť, ale vonku je 
to málo odvážne a na zisk 
bodov to nestačí. Veríme, že 
záchranárske práce 
giraltovského dorastu budú 
mať úspešný koniec. 

 
ooo    Miroslav Deutsch 
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