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Ohník svieti, ohník žiari, 
zima kráča po chotári. 

Sniežik padá už aj dnes, 
guľovať sa pôjdeš tiež. 

 
Deti robia guľu veľkú, 

ozdobia ňou malú Marku. 
Guľovačka, to je hra, 
pri nej je vždy zábava. 

 
Berme do rúk lyže, sane, 

dolu kopcom, poďme na ne. 
Vietor fúka, štípe mráz, 
zima prišla medzi nás. 

 
Tobiáš Maťaš, príma 

 
 
 

Plášť zimného vánku 
ma nežne hladí po tvári. 

Jeho sviežosť sa so mnou hrá 
a záhadne sa tvári. 

Snehové vločky pletú 
čiapky na koruny stromov. 

Čarovné svetlá žiaria 
v oknách našich domov. 

A mne srdce plesá 
preniknuté zimnou idylou. 

Šťastná sa skrývam 
pod teplou perinou. 

 
Viktória Dzurjuvová, tercia 

 
 

Vážení čitatelia, ako každoročne, aj v tomto roku vám 
prinášame výber z literárnej tvorby žiakov 8 – ročného 
gymnázia v Giraltovciach, venovaný zimnému ročnému 
obdobiu.  

Žiaci pracujú pod vedením učiteľky slovenského 
jazyka a literatúry, pani Marty Lehetovej. 
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 dovoľte mi  priho-
voriť sa  Vám pár 
riadkami na prahu 
nového roku 2013. 
Ako rýchlo letí čas, si 
často uvedomujeme 
až pri štedrovečer-
nom stole počas via-
nočných sviatkov. 
Rok 2012 ubehol pre 
mňa takmer kozmic-
kou rýchlosťou. Bol 
to rok plný politic-
kých a ekonomických 
zmien v spoločnosti, 
rok, poznačený hos-

podárskou krízou, ktorá značne ovplyvnila aj rozvoj 
miestnych samospráv. Takmer úplne sa zastavila 
výstavba, stagnuje výroba, rastie nezamestnanosť, čo 
sťažuje život ľuďom a celým rodinám. Aj v našom meste 
bol rok 2012 jeden z ekonomicky najslabších počas 
môjho pôsobenia  na poste primátora mesta. 
Dokončovali sa schválené projekty EÚ (pešia zóna, 
kanalizácia na ul. Kpt. Nálepku, zrealizovala sa 
rekonštrukcia s nadstavbou polikliniky), začali sme 
s výstavbou 12-tich bytov nižšieho štandardu 
s infraštruktúrou na Kukučínovej ul., prebiehala 
výmena rozvodov tepelného hospodárstva s napojením 
mestských  objektov (dom kultúry, CVČ, dom služieb, 
športová hala a materská škola). Spoločnosť Mestský 
podnik služieb Giraltovce, s.r.o. realizovala úpravu 
miestneho cintorína, dokončila sa I. etapa 
protipovodňovej ochrany na rieke Topľa s vybudovaním 
ochranného múru a obslužnej komunikácie. 

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
3 

 
Vážení spoluobčania, 
rok 2013 podľa ekonomických prognóz vlády SR 

nevyzerá o nič lepšie, preto aj možnosti miest a obcí 
v oblasti realizácie nových stavieb či rekonštrukcií 
existujúcich objektov sú značne  obmedzené.  V našom  
meste chceme dokončiť polikliniku v mesiacoch apríl – 
máj, začať s výstavbou chodníka a verejného osvetlenia 
na Bardejovskej ul., s úpravou fasády a strechy domu 
smútku a podľa možností získať finančné prostriedky  
na rekonštrukciu starej budovy MsNV v centre mesta. 

Chcem, aby sme v meste ďalej podporovali rozvoj škôl 
a školských zariadení, zabezpečovali služby občanom 
nášho mesta (od októbra 2012 funguje mestská 
vývarovňa), podporu športu a kultúry v meste aj regióne. 

  
Vážení spoluobčania, 
do nového roku 2013 Vám úprimne prajem pevné 

zdravie, veľa lásky a pohody vo Vašich rodinách, 
úspechov v práci aj v osobnom živote. Nech je nový rok 
úspešnejší ako ten, s ktorým sa práve lúčime. 

 
Mgr. Ján Rubis 
primátor mesta 

 
 
 

 
 
 

 
Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto 

roku sa konalo 11.decembra  a malo na prerokovanie bohatý 
program – 29 bodov. Po proceduralných bodoch predložil pán 
Ján Magdoško operačný plán zimnej údržby na obdobie 
25.11.2012 - 15.3.2013,  doplnený o plán malých obecných 
služieb. Materiál bol  schválený jednohlasne. 

Ďalšie body rokovania sa týkali odpredaja majetku mesta: 
- Bol  schválený odpredaj pozemku na parcele C KN 

č.510/2 v k.ú. Giraltovce na Tehelnej ul. formou verejnej 
súťaže, podmienky sa   nachádzajú na webstránke mesta. 
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- Bol schválený predaj pozemku na parcele C KN č. 182 

v k.ú. Giraltovce na Bardejovskej ul. tiež formou verejnej 
súťaže s minimálnou cenou 11.690,00 €, podmienky súťaže 
sú tiež uverejnené na webstránke mesta. 

- Schválený bol  aj predaj pozemku na parcele C KN č. 
1550/5   v  k.ú.  Giraltovce   Východoslovenskej   distribučnej 
spoločnoti, a.s., so sídlom  v Košiciach na Mlynskej 31,          
za sumu 28€/m2, teda 224 € za celý pozemok. 

- Bolo zrušené uznesenie MsZ č. 32/95 zo dňa 2.10.1995 
o odpredaji nehnuteľnosti – stavebného pozemku  pánu 
Fedákovi a schválený predaj pozemku o výmere 564 m2            
na parcele C KN č. 1672 v k. ú. Giraltovce manželom  
Fedákovým  za cenu 1,16€/m2, spolu 654,24 €. 

- Bol predložený návrh na predaj pozemku o výmere 73m2 
na parcele C KN č. 443/13 v k.ú. Giraltovce spoločnosti 
RENT-INVEST REALITY, s.r.o., so sídlom  na Sabinovskej ul. 
1 v  Prešove  za cenu 20€/m2    (spolu  1 460 €) o výmere 73m2   
a kúpu parcely  č. 448/3 o výmere 45 m2  v cene 900 € od 
spomínanej spoločnosti.  Poslanci materiál schválili. 

- Ďalej bolo poslancami schválené vecné bremeno 
k pozemku na parcele C KN č. 443/3 v prospech spoločnosti 
RENT-INVEST REALITY ako aj vecné bremeno 
k nehnuteľnosti trafostanica, súp. č. 795, na parcele C KN 
448/5 v k. ú. Giraltovce. 

- MsZ opäť schválilo predaj nehnuteľnosti – budovy, súp. 
č. 158 na Dukelskej ulici (bývala knižnica), formou verejnej 
súťaže s minimálnou cenou 60 000 €. 

- Bol schválený návrh na spôsob nájmu časti pozemku 
zapísanej na LV č. 821 o výmere 5 510m2 Mestskému podniku 
služieb, s.r.o. 

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie VZN č. 47/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľnosti bola 
upravovaná v rámci zákona a poplatok za psa v bytových 
domoch sa zvýšil na 20 €. 

Úprava rozpočtu na rok 2012 sa týkala presunu 
finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami. 
Zníženie v príjmovej a výdavkovej časti  súvisí s krátením   
podielových daní. 

Rozpočet na rok 2013 bol prezentovaný  vedúcou 
finančného oddelenia  a poslanci ho dostali v písomnej 
podobe.   
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Z odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2013 vyberáme: 
Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 je zostavený ako 

úsporný. Umožňuje však plniť zákonom stanovené funkcie 
mesta, splácať istiny a úroky prijatých úverov, pokračovať 
v rozpracovaných investičných aktivitách  a v obmedzenom 
rozsahu otvárať nové projekty. Pre prípadný nepriaznivý 
finančný vývoj je v rozpočte vytvorená rezerva 135 030,00 €. 
Prostredníctvom piatich programov, ktoré rozpočet obsahuje, 
sú stanovené priority, tie sú zabezpečené finančnými zdrojmi. 
Pre ich naplnenie má mesto platné VZN, Zásady, uzatvorené 
zmluvy, schválené uznesenia a smernice. Ich uplatňovaním, 
odborným, prísnym a zodpovedným finančným riadením a 
operatívnymi úpravami  rozpočtu podľa objektívnych 
požiadaviek vývoja bude plnenie  rozpočtu mesta úspešné. 

 Navrhovaný rozpočet na rok 2013 bol mestským 
zastupiteľstvom  schválený. 

V ďalších bodoch rokovania bol schválený plán hlavnej 
kontrolórky mesta na prvý polrok 2013, VZN č. 46/2012 
o podrobnostiach zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
v období krízovej situácie a Plán zasadnutí MsZ a MsR na rok 
2013. 

V interpelácii poslanci zaujali  stanoviská a názory 
k veciam verejným, o ktorých sa dočítate na internetovej 
stránke mesta www.giraltovce.sk. 

 
d d d d d    Alena Kmecová 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¬ Mestská polícia 14. novembra 2012 vykonala odchyt 

zabehnutých   a   túlavých  psov   na  území  mesta.  Dvaja 
 

http://www.giraltovce.sk
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majitelia psov boli písomne upozornení a riadne poučení 
o možnosti postihu blokovou pokutou, ako aj o jej výške 
v prípade opakovania sa obdobného konania. 

¬ Mestská polícia v spolupráci s komunitnými pracovníkmi 
vykonala pre 48 žiakov  spojenej školy  besedu na tému 
bezpečnosť v cestnej premávke a bezpečnosť na verejnosti. 
Na tému alkohol a iné závislosti MsP 4. decembra 2012 
usporiadala  celkom štyri besedy pre žiakov 5., 6., 7. a 8. 
ročníka Súkromnej základnej školy v Giraltovciach. Besied 
sa zúčastnilo spolu 68 žiakov. 

¬ Počas služby 16. novembra 2012 hliadka MsP v dvoch 
prípadoch použila technický prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla z dôvodu nerešpektovania 
vyhradeného parkovacieho miesta pre vodičov s telesným 
postihnutím. Konanie v oboch prípadoch bolo vybavené 
blokovým postihom. Rovnakým spôsobom bolo vyriešené 
konanie vodiča 26. novembra 2012. 

¬ Dňa 21. novembra 2012 hliadka MsP prijala oznámenie 
o krádeži troch puklíc z OMV Peugeot  na škodu M.R.         
z Giraltoviec. 

¬ Za nerešpektovanie VZN mesta o zákaze umývania 
motorových vozidiel na verejných priestranstvách vybavila 
hliadka MsP konanie J.M z Giraltoviec v blokovom konaní. 

¬ Priestupok na úseku občianskeho spolunažívania, 
týkajúcich sa rozporov pri parkovaní pred obytným domov, 
vybavila hliadka MsP dohovorením  na mieste s príslušným 
poučením o postihu v prípade nerešpektovanie pokynov 
hliadky MsP. 
 
V závere tohto príspevku mi dovoľte, aby som Vám v mene 

celého kolektívu MsP, napriek všetkým nie veľmi priaznivým 
okolnostiam, ktoré nás v poslednom období obklopujú, zaželal 
v novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania, 
pohody, osobných a pracovných úspechov. Buďte tolerantní    
k svojmu okoliu a nebuďte ľahostajní k veciam, pre ktoré 
máme prejaviť vlastnosť, danú iba ľuďom – ľudskosť. 
 

d d d  Ondrej Cina  d d d 
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 novembrové babie leto vystriedala pani zima ako sa patrí? Perinbaba ani 
dedo Mrázik nezaháľali a pripravili nám krásny vianočný čas, plný 
snehu a treskúcich mrazov, ktoré v strede mesiaca troška poľavili. A ako 
vraví pranostika - Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima 
bude dlho trvať.  

 do vianočnej výzdoby mesta sa investovalo prevažne len v rámci 
servisných opráv? Zato občanov určite potešil nový betlehem doplnený 
oproti rokom minulým aj o zvieratká, ktoré boli dovezené z rôznych 
kútov Slovenska, somárik pochádza dokonca až z Rumunska. 

 sa blíži plesová sezóna  a každá žena túži vyzerať čo najlepšie?   K tomu 
určite dopomôžu aj krásne upravené vlasy. V novootvorenom 
kaderníctve na autobusovej stanici vám určite vykúzlia nádherný účes. 

 najpopulárnejším dátumom v minulom roku bol bezpochyby  piatok 
21.12.2012?  Vtedy mal nastať zánik sveta, na ktorý sa viac či menej 
pripravovali ľudia zo všetkých krajín. Podobných informácií a dátumov 
tu už bolo nespočetne veľa. Lenže nič  zatiaľ nebolo natoľko  vierohodné 
a dôkazmi preukázateľné ako práve dátum 21.12.2012,  hlavne preto, 
lebo s týmto dátumom sa končí Mayský kalendár.  Podľa Mayskej viery 
ide o prechod jedného sveta do druhého a vznik tzv. Nového veku. 
Behom tejto doby môžu obyvatelia Zeme prejsť fyzickou alebo 
duchovnou transformáciou skôr, než apokalypsou. Nič z toho sa však 
neudialo. Ale fyzickou zmenou následkom konzumácie vianočných  
dobrôt  prešiel určite každý z nás. 

 o milé prekvapenie sa pred sviatkami postarali žiačikovia materskej 
školy, keď svojimi vianočnými hviezdičkami obdarovali každého, koho 
stretli v meste či na pracoviskách?  K hviezdičke pridali aj malý veršík 
a deň bol hneď krajší...   

 v správach hovorili, že každý, kto vyrazí na cesty v tomto počasí, by mal 
mať so sebou reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné lano, baterku, 
hever a náhradné koleso ...?  Neviem ako vy, ale ja som dnes  ráno 
vyzerala  v autobuse ako debil...   

d d d  Mária Osifová 
 
 
 

V minulom čísle v rubrike Viete, že... sme nesprávne  
titulovali  kaplána Patrika Melkoviča ako dekana. Za túto chybu 
sa ospravedlňujeme.  
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1. januára 2013  si pri-
pomíname  20. výročie 
vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky. Nový 
rok, Deň vzniku Slovens-
kej republiky je štátnym 
sviatkom a zároveň aj 
dňom pracovného pokoja. 
Oslavujeme ho od roku 
1993 na počesť vzniku 
Slovenskej republiky.  

31. decembra 1992 
o polnoci oficiálne zanikla 
Česko-slovenská federa-
tívna republika a od 1. 
januára 1993 Slovenská 
republika začala písať 
svoju vlastnú históriu.  
Vďaka pokojnému roz-
deleniu federatívnej re-
publiky si Slovenská 
republika hneď získala 

medzinárodný kredit. 
Okamžite bola uznaná 
susedmi i medzinárodným 
spoločenstvom a od 19. 
januára 1993 sa stala 
členom Organizácie spo-
jených národov. Pre 
mnohých je 1. január  
dňom, keď v nich doznieva 
atmosféra z predošlého 
dňa, plného osláv a zá-
bavy. Taktiež sú počas 
tohto dňa časté rodinné 
návštevy a v neposlednom 
rade je to deň, keď si 
väčšina ľudí dáva no-
voročné predsavzatia a zá-
roveň bilancuje starý rok. 

 
 

Zdroj: internet 

 
 
 
 
 

Koncom novembra  naše 
mestečko navštívil známy 
slovenský spisovateľ 
literatúry faktu PhDr. Pavol 
Dvořák, zaoberajúci sa 
hlavne históriou. Beseda 
s ním bola pre nás 
mimoriadnou príležitosťou 
zoznámiť sa so vzácnym 
človekom, ktorý sa už dlhé 
roky venuje slovenskej 

minulosti. Tešili sme sa 
všetci, ktorí milujeme 
literatúru a históriu. 
Možnosť vidieť ho naživo, 
počuť ho a snáď sa s ním aj 
porozprávať je predsa nie 
každodennou udalosťou.  
Mnohí z nás si ho dobre 
pamätajú  zo zaujímavého 
televízneho seriálu Stopy 
dávnej    minulosti.     Doktor 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvořák je predsa známa 

a uznávaná osobnosť a tak 
sme sa tešili na bohatú 
účasť! Obyvatelia nášho 
mestečka nesklamali a po-
poludní 28.novembra 2012  
bola zasadačka mestského 
úradu plná. Očakávania sa 
naplnili,  pán  Pavol Dvořák  
vošiel do miestnosti a svojou 
charizmou okamžite zaplnil 
celý priestor. Napohľad 
skromný človek  upútal 
svojím rozprávaním zvedavé 
publikum, počúvali sme ho 
bez dychu. Nepotreboval 
poznámky ani knihy,  bez 
kúska papiera zaujímavo 
rozprával o našich dejinách, 

 

  
vedel o histórii nášho mesta 
viac,  ako sme predpokladali. 
S údivom sme počúvali 
o mohylách a o mnohých 
vykopávkach, ktoré sa robili 
v našom okolí. Ako sám 
zdôrazňoval, dejiny píše 
v príbehoch, a tak sme po-
čúvali príbehy, viažuce sa 
k našim dejinám. Táto be-
seda bola pre nás nevšedným 
zážitkom, možno aj preto, že 
príbehy sa dobre  počúvajú 
a oveľa skôr si ich zapa-
mätáme. Po zaujímavej pred-
náške sme mali možnosť 
klásť mu otázky. Z ich 
formulácií bolo zjavné, že 
naši obyvatelia žijú históriou 
a živo sa zaujímajú nielen 
o dianie okolo seba, ale sú 
zorientovaní aj v našich deji-
nách. Po ukončení podujatia 
sme mali možnosť zakúpiť si 
jeho knihy, bol o ne nev-
šedný záujem a bonusom bol 
autorov podpis. Teší ma, že 
beseda s pánom Dvořákom 
má v našom meste veľmi 
dobré ohlasy. Verím, že aj 
v budúcnosti sa nám podarí 
v takýchto podujatiach  
pokračovať. 

 
Text: Anna  Mitaľová, 

foto: Mária Osifová 
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V druhom adventnom týždni  sa 
vestibul mestského úradu zmenil 
na vianočnú idylku. Konala sa tam 
vianočná výstava, zorganizovaná 
kultúrnym oddelením  MsÚ 
v spolupráci s miestnymi školami 
a organizáciami. V najkrajšom ob-
dobí roka, v čase Vianoc, si tra-
dične zdobíme svoje príbytky  
a niekedy sa potrebujeme  inšpi-
rovať.  Množstvo nápadov, fantázie 
a kreativity sme  mohli obdivovať   
u vystavených výrobkov.  Kto  vý-
stavu nenavštívil, neveril by, aké 
krásne vianočné dekorácie sa dajú 
vytvoriť z materiálov,  bežne dos-
tupných  doma. Cestovinové strom-
čeky, polystyrénové vianočné gule 
zdobené servítkovou metódou, 
vence  z textílie či zmrzlinové po-

háre premenené na nádhernú dekoráciu určite pohladili nielen oko, 
ale aj dušu.  

Vianočnú atmosféru si 
výstavkou navodili 14. 
decembra v Obradnej sieni  
MsÚ aj jubilanti. Pozva-
ných oslávencov, ktorí sa 
v druhom polroku dožili 
svojho životného jubilea, 
bolo  38 a najpočetnejšiu 
skupinu tvorili šesťdesiat-
nici.  Staroba je múdrosť, 
lebo je bohatá na skú-
senosť – odznelo v slávnostnom príhovore  primátora Jána Rubisa, 
ktorý  so  svojou zástupkyňou  Slávkou Vojčekovou zagratulovali 
prítomným a darovali im darček s kvietkom. Slávnostné popoludnie  
sviežim programom spríjemnila ženská spevácka skupina Topľanky, 
ktorej dve členky boli zároveň aj oslávenkyňami. Pri kávičke, vínku 
a chutnom koláči sa už len spoločne s primátorom mesta 
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debatovalo o rôznych aktivitách, plánoch a problémoch,  týkajúcich 
sa chodu mesta. Tento sviatočný deň snáď ostal v pamäti jubilantov 
ako trvalá a milá spomienka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atmosféru najkrajšieho sviatku roka ešte umocnilo vystúpenie 

mládeže z  evanjelickej cirkvi a.v. V predvečer Vianoc sa pešia zóna 
rozoznela pásmom piesní a kolied, ktoré si pre verejnosť pripravili.  
Za sprievodu hudby, piesní a  hovoreného slova  navodili všetkým  
príjemnú predvianočnú atmosféru  sviatkov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Mária Osifová,  Foto: V. Michalčík, M. Osifová 
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„Kvapka ľudskej krvi pre 
niekoho znamená viac ako vo-
dopád zlata.“ V  stropkovskom 
mestskom kultúrnom stre-
disku udeľovali 12. decembra 
Janského plakety bezpríspev-
kovým darcom krvi z okresov 
Stropkov a Svidník. Medzi viac 
ako 60-imi ocenenými boli aj 
Giraltovčania. Bronzovú pla-
ketu (za 10 odberov) získali 
Bc. Antónia Čajková 
a Vladimír Maďoran, strie-
borná (za 20 odberov ) bola 
udelená PhDr. Márii Drabbo-
vej. Ďalšími, ktorí si vyslúžili 
odmenu za svoj humánny čin 
a dobrý skutok, boli okrem 
Stropkovčanov a Svidníčanov 
aj občania z neďalekých obcí - 
z Bukoviec, Okrúhleho, Rado-
my – Hradiska či Lomného. 
Vzácna plaketa je pomeno-
vaná podľa prof. MUDr. Jana 
Janského, českého lekára – 
neurológa a psychiatra. 
Najväčšou odmenou pre dar-
cov však bola nepochybne 
záchrana iného človeka 
a radosť z toho, že môžu 
pomáhať. Hlavným orga-
nizátorom podujatia bol Slo-
venský Červený kríž             
vo Svidníku, v minulom roku 
sa konalo v našom meste 
a s veľkým úspechom. Akcie 
spojenej s udeľovaním plakiet 
sa zúčastnil aj náš pán 

primátor  Mgr. Ján Rubis 
spolu so zástupkyňou Mgr. 
Slávkou Vojčekovou, prišli aj 
poľskí hostia z Červeného 
kríža Krosno. V programe sa 
predstavili FS Stropkovčan 
a deti ZUŠ. Podľa slov 
predsedníčky územného 
spolku SČK vo Svidníku 
Nataše Šepitkovej, ktorá mala 
príhovor, je v súčasnej me-
dicíne krv nevyhnutná        
pre úspešné liečenie mnohých 
chorôb a spotreba tohto dra-
hocenného lieku stúpa.           
Bez krvi by teda nebolo možné 
uskutočniť mnohé náročné 
operácie. „Každoročne, tisíce 
našich občanov vďačia za 
svoju záchranu vám - dar-
com krvi. Každý darca, 
ktorý dáva krv, sa 
dobrovoľne rozhoduje pre 
svoje konanie. Možnosť 
darovať krv znamená 
potvrdenie dobrého zdra-
votného stavu, znamená 
zdravie. Darovať krv z čistej 
lásky človeka k človeku je 
jedným z najkrajších darov. 
Môžu ho dať iba ľudia, ktorí 
sa pozerajú na svet srdcom 
a s nádejou.“ Pani Šepitková 
sa poďakovala  všetkým tým, 
ktorí v tejto veci pomáhajú. 
Okrem iných spomenula aj 
pomoc MS SČK v Giraltov-
ciach na čele s  predsedníčkou 
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Mgr. Danielou Macákovou, 
ktorá bola na podujatí tiež 
prítomná. Doteraz bolo 
spolkom Červeného kríža vo 
Svidníku ocenených plaketami 
1958 darcov krvi, nedávno 
k nim pribudli ďalší. Ak by ste 
sa chceli zaradiť medzi tých, 
ktorí majú záujem darovať 
krv, každý z vás má možnosť 

 
to kedykoľvek urobiť. 
Samozrejme, pokiaľ môže. Ak  
chceme a môžeme, znamená 
to, že sme nielen zdraví, ale aj 
ľudskí. Nepremýšľajme však 
dlho, pretože nikdy nevieme, 
v ktorom momente vyhasína 
ľudský život, ktorý sme ešte 
mohli svojou  krvou zachrániť. 
  

d  Martina Štofková  d 
 
 
 
 
 
V našej škole, podobne ako v iných, funguje školská knižnica, 

ktorú využívame aj ako učebňu slovenského jazyka a literatúry.  Je 
estetická, ale hlavne funkčná. Žiaci ju využívajú počas celého 
vyučovania a vypožičiavajú si knihy aj domov. Je potrebné ešte 
pripomenúť, že v našej knižnici máme elektronický systém 
vypožičiavania, ktorý je rýchly a hlavne prehľadný.  Študenti si        
na našej www-stránke zisťujú, aké knihy sú v knižnici a aké majú 
vypožičané. 

Nielen knižnicou a jej systémom sa môžeme chváliť, ale aj 
činnosťou v nej.  

22. októbra 2012  k  Medzinárodnému dňu školských knižníc 
bola vyhlásená Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice. V tej našej sme zorganizovali podujatie Rozprávka cestuje 
krajinami a storočiami, ktoré pozostávalo z niekoľkých aktivít        
pre študentov našej školy a deti z materskej školy. 

Do hodnotiaceho kola postúpilo 299 školských knižníc, z toho 
236 školských knižníc v základných školách a 63 stredoškolských. 
Náš projekt zaujal porotu 8. ročníka súťaže, v  silnej konkurencii 
sme získali 11. miesto a knižné odmeny vydavateľstva Perfekt 
v hodnote 200 € do našej knižnice.  

Každé ocenenie teší. Naše o to viac, že sme boli v poradí tretia 
stredná škola na Slovensku. 

Opäť sme ukázali, že za dobrou školou nemusíme cestovať       
do veľkých miest. 

d d d d d  Blanka Vaľovská 
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V živote mladých ľudí majú 

moderné technológie a internet 
nezastupiteľné miesto. Pre niek-
torých z nich je  internet skvelým 
prostriedkom, ako sa dostať 
k novým informáciám, iní ho 
využívajú na pozeranie filmov, 
 počúvanie hudby, nákup a predaj 
vecí či chatovanie s priateľmi.   
  3.A trieda Gymnázia 
v Giraltoviach sa zapojila do pro-
jektu s názvom Týždeň 
bezpečnosti na internete. Jeho 
cieľom bolo šírenie osvety 
o bezpečnom používaní inter-
netu, ale aj o prevencii, teda o tom, 
ako sa správne vyhýbať podvodom, 
vírusom a chrániť si svoje súkromie 
na sociálnych sieťach. 

Projekt pozostával z niekoľkých 
častí. V úvode sme rozhlasovou 
reláciou oboznámili študentov 
i učiteľov s pripravovanými aktivi-
tami, ktoré sme mali v úmysle 
realizovať. Prvou aktivitou - jej 
cieľom bolo informovať žiakov 
o základných pravidlách 
bezpečného používania internetu - 
boli plagáty, ktoré zdobili steny 
školy počas celého týždňa. 
Pokračovali sme vytvorením do-
tazníkov, ktoré vypĺňali rôzne ve-
kové kategórie,  žiaci, rodičia aj 
učitelia. Zisťovali sme, koľko času 
trávia na internete, na akú činnosť 
využívajú internet najčastejšie. 
Výsledky dotazníka boli zverejnené 
na internetovej stránke školy. 
O tom, že moderné technológie sa 
dotýkajú aj najmenších, sme sa 

presvedčili návštevou Materskej 
školy v Giraltovciach. Žiačky 3. A 
pripravili pre deti prezentáciu 
o jednotlivých častiach počítača, o 
využití internetu i sociálnych sietí. 
Hravou formou, pomocou 
rozprávok, pexesa, omaľovánok, či 
pesničiek o internete sprostredko-
vali deťom možnosti bezpečného 
používania moderných technológií. 
V poslednom dni týždňa sa vo ves-
tibule školy premietali videá, vytvo-
rené študentmi niekoľko týždňov 
vopred. Záujemcovia si vyskúšali, 
aké je to byť amatérskym hercom, 
ako pracovať s kamerou či 
upravovať videá. Videá zožali veľký 
úspech, ktorý bol zadosťučinením 
za vykonanú prácu. Pozrieť si ich 
môžete na webovej stránke školy. 
Poslednou aktivitou bola beseda 
s policajtom, Ing. Jaroslavom 
Gbúrom z  OPZ vo Svidníku, ktorý 
priblížil študentom, ako policajné 
zložky pomáhajú bojovať proti 
nezákonnému obsahu a činnostiam 
na internete. Všetci zúčastnení 
pochopili, že je dôležité  poznať 
povolené hranice vo virtuálnom 
prostredí, v ktorom existujú rôzne 
nástrahy i nebezpečenstvá.  

Ďakujeme všetkým za prípravu 
jednotlivých akcií, ochotu a chuť 
pracovať a urobiť tak niečo zmys-
luplné pre všetkých používateľov 
internetu.   

 
 

 Lenka Roguľová,  
Gymnázium Giraltovce 3.A 
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Ako sme učili o bezpečnosti na internete aj našich škôlkárov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda o šikanovaní so žiakmi Gymnázia v Giraltovciach 
Foto: Marianna Štefaníková, 3.A 
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 21. novembra 2012 sme v našej škole pripravili Deň otvorených 

dverí pre žiakov deviateho ročníka ZŠ a ich rodičov z blízkeho 
okolia. 

Názov toho podujatia výstižne vyjadruje to, čo sa v tento deň    
na Gymnáziu  v Giraltovciach dialo. Boli otvorené dvere do budovy 
školy, pri ktorých návštevníkov vítali študenti. Na deň otvorených 
dverí prišlo 47 deviatakov z giraltovskej ZŠ, 11 deviatakov 
z Marhane, 51 deviatakov z Kračúnoviec a 15 deviatakov 
z Okrúhleho. Tí boli rozdelení do 10 – 15-členných skupín a naši 
žiaci ich potom sprevádzali počas celého pobytu v škole.  

Otvorené boli aj všetky dvere učební jednotlivých predmetov, kde 
na žiakov ZŠ čakali učitelia nášho gymnázia spolu so svojimi 
študentmi. Každý predmet sa deviatakom predstavil  atraktívnym 
programom. Žiaci ZŠ sa mohli aktívne zapojiť do jednotlivých 
činností: riešili úlohy monitoru zo slovenského jazyka 
a matematiky, robili pokusy v chemickom laboratóriu a v odbornej 
učebni fyziky, biológia im ponúkla možnosť otestovať kapacitu pľúc 
alebo nacvičiť poskytovanie prvej pomoci, v odborných učebniach 
anglického, nemeckého a ruského jazyka mali možnosť nacvičovať 
modelové situácie,  aktívne sa zoznámili  s učebňami informatiky, 
v učebni dejepisu a geografie riešili anketové otázky a zoznámili sa 
s modernými programami pri vyučovaní geografie. Nakoniec si 
mohli zatancovať s našimi dievčatami zumbu a zašantiť si v našej 
telocvični.  

Žiaci ZŠ, ich učitelia a rodičia sa mohli oboznámiť s moderným 
vybavením všetkých učební. Interaktívna tabuľa v každej triede 
zjednodušuje vyučovanie, množstvo moderných učebných pomôcok 
poskytuje žiakom možnosť rozvíjať tvorivosť, overovať si získané 
vedomosti a rýchlejšie sa dostať k novým informáciám.  

Počas tohto podujatia viac ako inokedy platilo: raz vidieť je oveľa 
viac ako desaťkrát počuť. Počas prehliadky školy získavali deviataci 
za aktívnu prácu počas prezentácie jednotlivých predmetov body        
do záverečného losovania tomboly vo vestibule gymnázia. Ceny boli 
síce symbolické, ale určite potešili. Svedčili o tom úsmevy 
a nadšenie našich hostí.  
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Počas celého dňa vládla v  škole veselá nálada, k čomu chutnými 
buchtami prispeli aj naše panie kuchárky. 

Deň otvorených dverí na Gymnáziu v Giraltovciach možno nazvať 
bez zveličenia aj dňom otvorených sŕdc. Všetci učitelia a študenti 
pripravili túto akciu ochotne a radi. A naši hostia to určite pocítili. 
Boli vítaní a veríme, že prišli radi.  

Dvere Gymnázia v Giraltovciach sú otvorené počas celého roka 
pre všetkých, ktorí ho chcú navštíviť. Preto kto nemohol prísť, alebo 
nestihol oficiálny Deň otvorených dverí, môže nás navštíviť 
kedykoľvek – radi ho privítame.  

ooooo     Eva Fedorková 
        
       

Potenciálni 
gymnazisti                                        

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Budúci 
Einstein? 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Foto: 
Jakub Ďuraš 
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Keby sme sa spýtali žiakov, ktoré z prázdnin majú 

radšej, odpovede by boli rôzne. Deti dajú radšej prednosť 
kvantite nad kvalitou, my dospelí zdieľame už iný názor, tá 
kvalita sa stáva prioritou. Veď sviatky pokoja, porozumenia 
a pohody, ako ich zvykneme volať, majú naozaj zvláštne 
čaro. Rodina je to, čo ťahá všetkých domov a rodičia robia 
sviatky sviatkami, teplo vyžaruje z tvárí a z pohladenia 
mám a otcov.  

Naši žiaci svojim rodičom aj tohto roku pripravili  poriadny balík 
prekvapení. Ten mal podobu vianočných piesní, tancov, scénky, 
rozprávky o Snehulienke, ba prišli aj hviezdy z Česko-Slovensko má 
talent. Lucie Bílá bola ako vždy milá a vysmiata a p. Slávik si ani 
v predvianočnom čase neodpustil pár uštipačných pripomienok. Nič 
nás ale nevyviedlo z miery, lebo v povetrí bolo cítiť čas naplnených 
túžob a prianí. Všetko sa to udialo 13.12.2012 vo veľkej sále Domu 
kultúry v Giraltovciach. 

Na druhý deň sa rozprávkou, tancom a rapovanými 
vinšovačkami žiaci 1.A, 4.A a 4.B predviedli v MŠ, kde takto  
popriali všetkým krásne a pokojné sviatky. Malí škôlkari ich 
odmenili potleskom, ktorý je pre účinkujúcich najväčším ocenením. 

Celý týždeň od 10.12. do 14.12.2012 sa žiaci 1. – 4. ročníka mali 
možnosť spoločne naraňajkovať a ochutnať tak mimoriadne chutné 
a hlavne zdravé raňajky. Práve tak sa volal týždeň, ktorý „chutil“ 
každému – Týždeň zdravých raňajok. Okrem konzumácie chutných 
pokrmov si žiaci v príjemnej predvianočnej nálade a za zvukov 
kolied mohli vypočuť prednášky o mede, syroch, jogurtoch, 
banánoch, cereáliách a mlieku. Veríme, že sme tým prispeli aspoň 
malou čiastkou k tak ospevovanej téme Zdravá výživa a Zdravý 
životný štýl. Už je to len na nás, rodičoch, akou cestou sa budú 
naše ratolesti uberať, ako často im budeme pripravovať raňajky, 
pretože podľa prieskumov vieme, že deti neraňajkujú pravidelne. 

Betlehem, ktorý 14.12.2012 vo Svidníku ocenili 1. miestom 
v každoročnej súťaži v Podduklianskom osvetovom stredisku, sa 
podarilo vyhotoviť žiačke 5.A triedy Eme Baranovej. Ema spolu 
s Dominikou Kovalčíkovou a Annou Foltínovou nezaháľali 
a spríjemňovali si nejedno popoludnie v škole. Pod vedením p. 
učiteľky Silvie Baranovej vyhotovili neobyčajné betlehemy, aké ešte 
nepoznáme. Víťazný betlehem poputuje do neďalekého Poľska       
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na ďalšiu súťaž týchto skvostov, bez ktorých by Vianoce neboli 
Vianocami. 

ooooo    Emília Tchuríková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: Silvia  Baranová 
 
Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí, 

želáme Vám všetci! 
 
Veľa úspechov v roku 2013 praje kolektív SZŠ. 
 
Pozvánka č.1 
Súkromná ZŠ v Giraltovciach Vás pozýva na Týždeň otvorených 

dverí, ktorý sa uskutoční  od 8.1.2013 do 11.1.2013  v čase od 8.00 
hod. do 16.30 hod. v priestoroch SZŠ. 

                                                                                                                          
Pozvánka č.2 
Súkromná ZŠ Vás srdečne pozýva na 5. Školský bál, ktorý sa 

uskutoční 8.2.2013 o 18.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry 
v Giraltovciach. O zábavu sa postará známa skupina Melodic. 

Vstupné je 15 eur. 
Záujemcovia si môžu vstupenky kúpiť na sekretariáte SZŠ alebo 

priamo u triednych učiteľov.  
ooooo   Vedenie  a kolektív SZŠ 
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Znalosť cudzieho jazyka je v súčasnej dobe takmer 

samozrejmosťou a v budúcnosti sa stane nevyhnutnosťou. Jednou 
z veľmi efektívnych ciest, ako si  osvojiť cudzí jazyk (v našom 
prípade angličtinu), je aktívne tento jazyk používať v  každodenných 
situáciách. Medzinárodná projektová činnosť prináša so sebou 
množstvo možností, ako naplniť ideu efektívneho učenia sa 
a spoznávania ostatných kultúr. SSOŠ v Giraltovciach sa už druhý 
rok v tejto oblasti veľmi darí. Pracujeme totiž súbežne na dvoch 
medzinárodných projektoch. Prvý, projekt Comenius, je zameraný 
na spoznávanie predátorov v našej prírode a kultúre, ale hlavne, 
povedzme si na rovinu, je o cestovaní, spoznávaní nových kultúr 
a o bezprostrednom učení sa angličtiny.  Naši žiaci spolu s učiteľmi 
mali v rámci tohto projektu možnosť navštíviť krajiny ako 
Španielsko, Portugalsko či Poľsko, ale rovnako sme sa mohli popýšiť 
našou krajinou aj pred ostatnými partnermi. A nebolo ich málo. 
Týždeň sme hostili Nórov, Talianov, Španielov, Portugalcov, 
Islanďanov, Rumunov, Litovcov, Poliakov a Estóncov. A nedali sme 
sa veru zahanbiť.  Našim európskym partnerom sme ukázali         
zo Slovenska len to najlepšie a aspoň z časti odstránili predsudky, 
ktoré voči nám Európa pociťuje. V tomto školskom roku sa ešte 
chystáme do Rumunska a  na Island a tešíme sa, aké nové zážitky 
nám návšteva týchto krajín prinesie.  

 
Žiaci sa o stretnutiach vyjadrovali takto:  
 
...zaujímavosťou bolo to, 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. Jeho prehliadka  bola originálna 
a všetkých nás okúzlila. Mali sme možnosť vidieť nádhernú 
panorámu Atlantického oceánu, ktorú sme si vychutnali s obrovským 
úžasom.     

                               Simona Cerulová 3.A, stretnutie Portugalsko 
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... naberanie nových skúseností do života a spoznanie nových 
ľudí- to sú dôvody, prečo na tento čarovný výlet nikdy nezabudneme. 
Získali sme nové skúsenosti v používaní cudzieho jazyka, ako aj 
informácie o predátoroch, žijúcich v našej úchvatnej krajine. Myslíme 
si, že  míting na Slovensku bol jedným z najlepších v tomto projekte. 
A všetci naši zahraniční kolegovia zmenili názor na nás a našu 
kultúru, o ktorej sa dozvedeli pre nich úžasné veci.  

 
Vladimír Bartoš 4.A, Denis Majernik 3.A, Peter Hrinko 4.A, 

stretnutie Slovensko 
 
Druhý projekt, na ktorom sa SSOŠ v Giraltovciach úspešne 

podieľa, má názov  Searching for the truth, teda v preklade Hľadanie 
pravdy. Cieľom projektu je posilniť kritické myslenie študentov, 
predovšetkým v sociálnej, politickej a ekonomickej oblasti. Jednou 
z efektívnych foriem, ako zaujať kritické stanovisko k tejto 
problematike je tvorba vlastných mediálnych produktov ako sú film, 
webová stránka alebo časopis. Nie nadarmo sa totiž  hovorí, že 
lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť.  Len cez vlastné skúsenosti 
sme totiž schopní lepšie porozumieť a následne aj posúdiť, čo sa 
okolo nás deje a vybrať si zo spleti informácií to najlepšie.  

Medzinárodná spolupráca v rámci spomínaného projektu sa 
začala v septembri, týždňovým pobytom v  Slovinsku. Tento 
malebný štát mala možnosť navštíviť jedna žiačka našej školy, 
Simona Cerulová z 2. A v sprievode PaedDr. Branislava Barana, 
riaditeľa SZŠ. Simona o stretnutí hovorí takto: 

„Otvorenie projektu sa odohrávalo v krásnej krajine Slovinsko, 
v kultúrnom meste Celje. Začínalo sa v pondelok a trvalo do piatku. 
Stretli sa tu zástupcovia všetkých zapojených krajín, sú to 
Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Česká republika, Taliansko, 
Rakúsko, Moldavsko... a mnohé ďalšie.  Naša krajina spolupracuje 
s Macedónskom a Čiernou Horou. Cieľom mítingu bolo dohodnúť sa 
na ďalších krokoch, úlohách a medzinárodných stretnutiach a získať 
rady od skúsenejších partnera, zdokonaliť sa v angličtine 
a upevňovať priateľské medzinárodné vzťahy.“  

 
Spolupráca ďalej  pokračovala v októbri návštevou Čiernej Hory 

a Macedónska, ktorú žiaci zhodnotili takto: 
 
Prežili sme týždeň, ktorý nám dal veľa. Posledný večer sme sa 

rozlúčili s krajinou a priateľmi, ktorých sme spoznali. Keď sme 
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odchádzali, mali sme rôzne pocity. Na jednej strane veľkú radosť, 
pretože sme sa nemohli dočkať našich rodín a domovov. A na druhej 
strane sme sa museli rozlúčiť s prekrásnou krajinou a hlavne veľmi 
dobrými kamarátmi, ktorí nám chýbajú a už sa tešíme na marec, keď 
oni navštívia nás. 

                                    Viktória Čengeriová 2.A 
 

Finálnym produktom projektu bude spoločné vypracovanie 
webovej stránky truthfinder.eu.org, kde sa pokúsime zdôrazniť silu 
pozitívnych správ v médiách a rovnako tvorba študentského filmu 
Three sisters či zorganizovanie školskej kampane na tému Médiá    
na Slovensku.  

Veríme, že práve toto je tá nová a efektívna cesta súčasného 
vzdelávania. Nie encyklopedické vedomosti, ale práve tie praktické, 
zažité na vlastnej koži, sú trvalé a využiteľné v ďalšom živote.  
A sprostredkovávanie práve takéhoto typu vzdelávania je cieľom 
našej školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci projektu v Čiernej Hore 
Text: Mgr. Andrea Kytíková 

SSOŠ Giraltovce, Foto: archív SSOŠ 
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Decembrovú činnosť sme v Centre  odštartovali  3. 

ročníkom Svetového pohára dorastu a juniorov 
v silovom trojboji a tlaku na lavičke. V Športovej hale 
I. Nováka sa zišlo 35 súťažiacich aj s trénermi   
z Maďarska, Poľska a Slovenska. V dvojdňovej súťaži 

získala titul absolútnej víťazky  Svetového pohára pre rok 2012 
naša  Júlia Kostúrová.  
Na  tretie miesto v ab-
solútnom  hodnotení sa 
dostala tiež naša pre-
tekárka, pätnásťročná 
Kristína Fečová, ktorá sa 
veľmi  tešila hlavne z pre-
konania 100 kg hranice 
v mŕtvom ťahu. Ostatné 
výsledky a foto z tohto 
turnaja nájdete na strán-
ke CVČ.  

Šiesty december 
nesporne patrí  oslavám sviatku svätého Mikuláša. Deti sa veľmi 
tešia na jeho príchod a my sme  im túto radosť umocnili návštevami 
v školách a školských zariadeniach nielen u nás, ale aj vo Svidníku. 
V podvečer prišiel Mikuláš so svojím sprievodom na námestie, kde 
ho už čakali deti s pripraveným programom a rodičia i starí rodičia 

so svojimi ratolesťami. 
Úlohou Mikuláša bolo 
nielen rozdať deťom 
sladkosti, ale aj 
rozsvietiť  mestský 
stromček. Deti sa veľmi 
potešili aj Betlehemu, 
ktorý sa nachádzal na 
pešej zóne, mnohé 
z nich si chodili pozerať 
Ježiška deň čo deň. 
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V našich podujatiach 
sme pokračovali ďalším 
ročníkom prírodovednej 
súťaže Rastlinky a zvie-
ratká našich lesov. Do jej 
prvého kola s názvom 
Farebný les sa prihlásili 
žiaci 4. ročníka zo 
Základnej školy Marhaň, 
Giraltovce, Želmanovce, 
Kračúnovce a  Okrúhle. 
Umiestnenie  trojčlenných 

súťažných družstiev bolo: 1. Želmanovce, 2. Giraltovce a 3. 
Kračúnovce. Všetci súťažiaci sa potešili pekným vecným cenám 
a sladkostiam. V ďalšom kole môžu byť iní výhercovia a tak sa deti 
veľmi snažia, čo je evidentné aj podľa krásnych herbárov, ktoré      
do tejto súťaže pripravujú. Finalisti  a najúspešnejší súťažiaci budú 
známi až na konci školského roka, keď sa uskutoční posledné kolo 
tejto peknej, ale náročnej súťaže. Všetkých účastníkov čaká aj 
spoločná odmena vo forme výletu za krásami našej prírody, ktorú sa 
oni už zapojením do tejto súťaže snažia ochraňovať a poznávať. 

V kultúrnej oblasti sme znovu zorganizovali návštevu  
divadelného predstavenia  Quo vadis v DJZ v Prešove. O tieto 
„kultúrne výjazdy“ je  medzi našimi členmi záujem a preto návštevy 
divadelných predstavení organizujeme pre deti, mládež a dospelých 
aspoň 2x mesačne. 

V tvorivej dielni v predvianočnom období rozvoniavali medovníky, 
ktoré pripravovali matky s deťmi, členovia krúžkov pripravovali aj 
dekoračné vianočné ozdoby. Niektoré z nich putovali na výstavku 
týchto prác, ktorá je vo vestibule  mestského úradu. 

Decembrové dni prinášajú nielen veľa pekných sviatkov, ale aj 
prázdnin a voľna a samozrejme aj prejedania sa a sedenia pri 
počítačoch či televízoroch. Preto sme poskytovali v našich 
zariadeniach možnosť aktívneho športovania v posilňovni,             
na ihriskách a v ŠHIN. V nej prebiehali    MsVL a MsFL podľa 
rozpisov a  mesiac i rok sme v nej ukončili už tradičným 
Volejbalovým turnajom rodín, ktorý sa uskutočnil 29.12.2012 
a jeho výsledky nájdete na stránke CVČ. 

ooooo   CVČ 
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Knižnice sú kultúrne inštitúcie, bez ktorých 

vzdelaná spoločnosť nemôže napredovať. Majú svoje jedinečné 
poslanie uchovávať a sprostredkovať knižný fond svojim 
používateľom. Knižnica dnešných čias však nie je len miestom 
zhromažďovanie knižného fondu, ale je aj dôležitým informačným 
centrom. Napriek všetkým moderným nosičom informácii však 
kniha ako zdroj poznania má svoje význačné postavenie pri rozvoji 
osobnosti človeka.    

Aj naša mestská knižnica v roku 2012 slúžila svojim čitateľom. 
Mnohí prichádzali po knihy, či už na štúdium alebo si nimi chceli 
zmysluplne vyplniť voľné chvíle. Veľa hlavne tých mladších čitateľov 
zaujíma v našej knižnici najmä internet, ale po čase mnohí z nich 
siahnu aj po knihe. Dnešná doba je rýchla, informácie sú dôležité 
a osem počítačov v našej knižnici výdatne pomáha našim 
používateľom rýchlo sa zorientovať v záplave nových informácií. 
Základným poslaním knižníc je však zabezpečiť prístup občanov    
ku knižnému fondu, aby mali možnosť vypožičať si potrebnú 
literatúru. Pravidelnými nákupmi  zabezpečujeme našim občanom 
dostupnosť najnovšej literatúry. Nových kníh je na knižnom trhu 
veľmi veľa, sme však malá knižnica a samozrejme nie je možné 
kúpiť všetky nové tituly. Najmä v dobe, keď je  nedostatok financií 
viditeľný na každom mieste. Napriek zložitému obdobiu sme 
niektoré nové tituly kúpili a naši čitatelia si majú z čoho vyberať. 
V roku 2012 bola ukončená elektronizácia mestskej knižnice a boli 
vytlačené nové prírastkové zoznamy.  

Základné služby našej knižnice tvoria denne absenčné 
a prezenčné výpožičky. K špeciálnym službám patria práca 
s internetom, informačná výchova a rezervácia požadovaných 
dokumentov. Stav knižného fondu k 31.12.2012 je 18 838 
knižničných jednotiek, z toho 3911 titulov odbornej literatúry pre 
dospelých, 8931 krásnej literatúry pre dospelých, 547 náučnej 
literatúry pre detí  a 5 449 titulov  krásnej literatúry pre mládež. 
Tento knižničný fond slúži používateľom našej knižnice hlavne      
na absenčné výpožičky. Veľkej obľube sa u nás teší nová slovenská 
literatúra, ktorú si požičiavajú prevažne ženy. Naši čitatelia však 
milujú aj trilery a detektívky a veľa z nich siahne aj po klasickej 
literatúre. Už dávno neplatí nepísaná zásada, že najviac výpožičiek 
je z detskej literatúry. Naopak, dospelí čitatelia získavajú u nás 
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prím vo výpožičkách. Deti a mládež siahajú najmä po povinnej 
literatúre, ale aj z radov detských čitateľov je veľa takých, ktorí 
pravidelnú návštevu knižnice považujú za samozrejmosť. Naši 
čitatelia si môžu požičiavať aj periodiká, ktoré má naša knižnica 
k dispozícii - Pravdu, Život, PC a Spravodajcu nášho mesta. V roku 
2012 sme požičali 13 624 kníh, z toho 1047 odbornej literatúry,  
4926  titulov beletrie, 791 kníh z náučnej literatúry pre deti  
a 5 574 titulov  krásnej literatúry pre deti a mládež. Absenčných 
a prezenčných  výpožičiek periodík bolo 1 286. V zozname bolo 
zaregistrovaných 305 čitateľov, ktorí našu knižnicu v priebehu roka 
2012 navštívili 6669-krát. Táto vysoká návštevnosť  je hlavne vďaka 
internetu, ktorý denne využíva veľký počet mladých. 

Nezanedbateľná je aj kultúrno-výchovná činnosť našej knižnice, 
pravidelne návštevy žiakov z jednotlivých škôl na rôznych 
podujatiach sú samozrejmosťou. Žiaci tu majú možnosť osvojiť si 
základy informatickej výchovy. V roku 20l2 bolo zrealizovaných 22 
kultúrno-výchovných podujatí s cieľom dosiahnuť vyššiu 
knihovnícku gramotnosť našich čitateľov. Knižnice sú vizitkou 
kultúrnej spoločnosti a naše mesto knižnicu podporuje, preto je táto 
dôstojným kultúrnym stánkom, ktorý občania nášho mesta radi 
a často navštevujú.                                    ooooo   Anna  Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mladá speváčka Marianna Štefániková (18),  

pochádzajúca z Okrúhleho bola ocenená       
vo viacerých ročníkoch súťaže Giraltovský 
hudák. Lásku k spevu a hudbe dostala         
do vienka po svojom otcovi, s ktorým aj 
hrávala. Ich pokračovateľom je mladší Majkin 
brat, ktorý sa úspešne prezentoval aj 
v Hudákovi. V roku 2008 sa už ako dieťa 
predstavila v populárnej televíznej šou Môj 
najmilší hit, kde skončila na druhom mieste. 
Pre mnohých bola už vtedy víťazkou, 
predviedla nielen svoj talent, ale aj odvahu, 
chuť spievať a svoj hlas prezentovala v rôznych podobách, tóninách 
a farbách prostredníctvom rozličných typov piesní. Po tejto súťaži, 
ktorá výrazne odštartovala jej kariéru, nasledovalo množstvo 
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ďalších vystúpení a ocenení. Hoci si vyskúšala spievanie moderných 
piesní, „našla“ sa v ľudovej hudbe a v súčasnosti je členkou 
cimbalovej skupiny Primáš, kde sa cíti ako ryba vo vode. Hrajú 
šarišské, slovenské, rusnácke, cigánske piesne, ale aj moderné na 
podklady. 

Prezraď mi, odkedy sa venuješ spevu,  aké boli tvoje 
spevácke začiatky a aké sú tvoje ďalšie hudobné skúsenosti? 

-Už ako dieťa som rada spievala, predstavila som sa                 
na Giraltovskom hudákovi a súťaži Môj najmilší hit. Získala som 
množstvo skúseností a nových zážitkov. Stala som sa v tom čase 
verejne známou a dostala sa viac do povedomia svojmu okoliu. Bola 
to nová príjemná skúsenosť, potom som cítila väčší záujem o moju 
osobu. Bolo to niečo neopakovateľné. Je to jeden z mojich 
najkrajších zážitkov v živote. Okrem toho som pred rokom vyhrala 
Makovickú strunu v okresnom kole a nedávno som získala striebro 
v súťaži Hudobný folklór dospelých. 

Ako si vnímala úspechy v súťažiach Môj najmilší hit 
a Superstar a aká v nich vládla atmosféra? Čo nasledovalo       
po súťaži, pomohlo ti to naštartovať spevácku kariéru?  

- Do súťaže Môj najmilší hit ma prihlásila mama na poslednú 
chvíľu, dva dni pred kastingom. Vybrali sme sa do Košíc a vyšlo to. 
Všetko tam bolo vtedy úžasné – kolegovia, produkcia, réžia, 
dramaturgia. Bola som  ešte dieťa a súťaž mi pomohla rýchlejšie 
dospieť – hlasovo i rozumovo, získať viac skúseností, a to nielen 
s vystupovaním. Napriek detskému veku ma tam všetci brali ako 
seberovnú spoluúčinkujúcu a chovali sa ku mne pozorne, rýchlo 
sme sa  skamarátili. Zaujímavé je, že som vtedy nemala trému, bola 
som odvážna. Potom nasledovalo spoločné turné s ostatnými 
súťažiacimi, ale postupne ma volali aj na rôzne podujatia, ktoré som 
absolvovala individálne, či už v rámci nášho mesta alebo aj mimo 
neho v ďalších slovenských mestách. Vystupovala som na rôznych 
verejných akciách, festivaloch, dobročinných akciách, na súkrom-
ných oslavách, plesoch a pod. Po čase to trošku utíchlo 
a v pätnástich rokoch som sa prihlásila do 1. ČS Superstar. Tam 
som sa však, na rozdiel od Hitu, necítila veľmi dobre. Atmosféra  
bola iná, komerčná a napätá. Porota bola skvelá, správali sa ku 
mne milo, neboli vôbec nafúkaní, ale nebolo to ono. Mala som 
trému a z celého diania som mala strach, cítila som sa nesvoja. 
Postúpila som do stovky a dostala sa do divadla, no ďalej som sa už 
neprebojovala. V konečnom dôsledku to dobre dopadlo, neprišla 
som tam o svoje súkromie, ktoré mám rada. Bolo to o popovej 
modernej hudbe, ktorá sa mi páčila v tom čase. Teraz spievam 
v rámci ZUŠ a s našou folklórnou skupinou. 
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Kde momentálne pôsobíš, v akej skupine účinkuješ? Ako sa 
vyvíja tvoja hudba? 

- Folklór je moja srdcovka, predtým som spievala s  ockom v inej 
formácii. Momentálne sa venujem cimbalovke, som členkou ľudovej 
hudby Primáš. Fungujeme dva roky, každý z nás sa venuje ľudovke 
intenzívne, naši členovia sú zo súborov. Všetci pochádzame           
od Giraltoviec a jedna naša členka k nám chodí z Prešova. Už som 
nechcela robiť popové komerčné veci, zamerala som sa na to, čo je 
mi blízke a tradičné slovenské. Som od koreňov a celým srdcom 
východniarka a to sa nezaprie. Hráme pravý folklór, prezentujeme 
sa prostredníctvom cimbalovej hudby. Ľudová hudba je však u nás 
podľa mňa nedocenená, pretože tých skupín je viacero. Cimbalovke 
sa dnes nevenuje veľa ľudí a k svojim tradíciám by sme sa mali 
vracať. 

Čo všetko pre teba znamenajú folklór a cimbalová skupina, 
v ktorej spievaš? 

- Všetko – je to moja láska, či už k spevu, hudbe, nástrojom. Celý 
život sa v podstate stále učím spievať, pokúšam sa v tom postupne 
zlepšovať. Nemôžem vyhlásiť, že som už výborná speváčka, ono sa 
to totiž formuje cvikom. Je to aj o správnej technike spievania, 
ktorú treba zapojiť a cibriť svoj hlas. Stále sa učíme nové veci a 
snažíme sa hrať tak, aby to ľudia ocenili a zabavili sa. Cimbal je náš 
tradičný nástroj a nie je ľahké dať všetko dokopy. Ak už raz niekto 
miluje folklór, nevzdá sa ho a človeka hreje príjemný pocit pri srdci. 
Pevne verím, že sa dostaneme ďalej do popredia na základe našej 
cimbalovej hudby. Som šťastná, že som jej súčasťou, veľmi ma to 
napĺňa. Tomuto ľudovému umeniu sa venujem s vášňou. 

Kde všade sa s cimbalovkou prezentujete a čo najbližšie 
chystáte? 

- Vystupujeme v okolí, často chodievame do iných miest a obcí. 
Predstavili sme sa už prostredníctvom akcií  ako sú trhy, ľudové 
zábavy, rôzne oslavy či plesy. Účinkovali sme spolu so súborom 
Bystrovčan, ktorý sme sprevádzali aj na zájazde v Rumunsku. Bolo 
tam super, pretože sme spoznali ľudí z rôznych krajín a iných 
kultúr. Nedávno sme s nimi hrali aj na podujatí Katarínska veselica, 
sami sme vystupovali aj na súkromnej oslave jednej päťdesiatky      
v Bartošovciach. Radi spolupracujeme s inými súbormi a vzájomne 
sa niečím inšpirujeme. Páčia sa mi Šarköziovci a skupina Cigánski 
diabli,. Hráme pomalšie ťahavejšie a rýchlejšie dynamickejšie 
piesne, ale aj rómsku hudbu. Pripravujeme aj CD, ktoré by sme 
chceli vydať v najbližšom čase. Snáď sa nám to čoskoro podarí, aj 
keď si ešte k tomu potrebujeme našetriť nejaké financie.  

Majke ďakujeme za rozhovor a držíme palce jej aj skupine 
v rozvíjaní kariéry Na Facebooku má cimbalová hudba Primáš svoju 
stránku, môžete sa tam o nich dočítať viac.  

ooooo   Martina Štofková 
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ALOBAL – okrem balenia potravín, varenia a pečenia ho môžeme  

využiť napríklad: 
Vrátenie lesku strieborným príborom – 

hrniec vyložíme alobalom, naplníme ho 
studenou vodou s 2-3 lyžičkami soli. Príbory 
necháme ponorené v tomto roztoku 2-3 
minúty, potom ich opláchneme a utrieme. 
Budú opäť lesklé. Čerstvo vyčistené 
predmety uložíme do zásuvky vyloženej 
alobalom, zabránime tak opätovnému vzniku 
povlaku. Pri dlhodobom skladovaní 

zabalíme každý kus osobitne čo najtesnejšie do celofánu, balíček 
zavinieme do alobalu a konce pevne zalepíme. 

Čistenie šperkov – ľahko ich vyčistíme v miske vyloženej alobalom.     
Do misky nalejeme horúcu vodu a rozpustíme  v nej 1 polievkovú lyžicu 
prášku na pranie bez bieliacich účinkov (napr. TIDE). Šperky necháme 
v tomto kúpeli asi 1 minútu, potom ich dôkladne opláchneme a necháme 
uschnúť. Táto procedúra je založená na chemickom procese, ktorý sa 
nazýva iónová výmena a hliník tu pôsobí ako katalyzátor. 

Brúsenie nožníc – môžeme použiť alobal, ktorý sme už predtým použili 
na zabalenie potravín. Vyhladíme ho, viackrát  preložíme a začneme strihať 
pásiky. Nožničky by sa mali nabrúsiť po prestrihnutí asi ôsmich pruhov 
alobalu. 

Leštenie chrómovaných plôch – pochrómované časti kuchynských 
spotrebičov, chróm na kočíkoch, bicykloch alebo nárazníky starších 
automobilov môžeme vyčistiť kúskom pokrčeného alobalu. Keď alobal 
poriadne pritlačíme, zbavíme sa dokonca aj hrdze. 

Vyčistenie žehličky od nánosov škrobu – niekoľkokrát prejdeme horúcou 
žehličkou po alobale.  

Zvýšenie hrejivosti starého liatinového radiátora – zhotovíme si 
jednoduchú stenu odrážajúcu teplo, nalepíme pevný alobal lesklejšou 
stranou navrch a umiestnime ju za radiátor. Teplo sa od alobalu odrazí    
do miestnosti a nebude zohrievať stenu za radiátorom. Ak máme               
nad radiátorom kryt, polepíme ho zospodu alobalom.  Usporíme tak          
na účte za kúrenie. 

ooooo   Spracovala: Emília Kucharíková 
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Súčasťou živej prírody v záhrade sú 
rôzne druhy vtákov. Väčšinou sú 
vítanými hosťami, pretože  užitočné 
vtáctvo je najlepším pomocníkom 
záhradkára v boji proti škodcom. Keďže 
počas tuhej zimy často hynú hladom 
a zimou, snažíme  sa ich chrániť pravidelným kŕmením a tým 
ich prilákať do záhrady i v čase vegetácie. Pamätajme však, že 
je lepšie vtáctvo vôbec nekŕmiť, než kŕmiť nepravidelne. Vtáky 
si zvyknú na dopĺňanie potravy, trpezlivo čakajú okolo 
kŕmidiel, slabnú a nakoniec hynú. Dôležité je vedieť, ako 
a čím vtáctvo kŕmiť. Nikdy sa nedáva do kŕmidiel voda. Tiež 
nedávame zvyšky slaných, kysnutých a korenených jedál.      
Po nich vtáky dostávajú bolesti, ktoré môžu spôsobiť ich 
uhynutie.  Chlebové a žemľové zvyšky necháme najprv usušiť 
a potom ich rozdrvíme. Pre sýkorky je dobrým krmivom loj, 
ale aj slanina. Dbáme na to, aby slabšie vtáky, napr. sýkorky 
neboli utlačované robustnejšími druhmi. Preto lojové gule 
zavesíme voľne – drozd a vrabec na kolísavé krmítko nesadne, 
naopak, sýkorke to vyhovuje.   

  Január v záhrade 
Pokračujeme v kontrole uskladnených hľúz a cibúľ. Keď 

nemrzne, polievame rastliny v nádobách. Otestujeme klíčivosť 
starších zásob osív a semien, ktoré sme nazberali. 
Zaobstaráme si kvalitné krmivá, substrát a dostatok 
výsevných nádob. Pri veľkej snehovej nádielke striasame  
sneh z konárov stromov a krov.  Dni bez mrazu využijeme na 
rez ovocných drevín. V čase vegetačného pokoja môžeme 

presadiť dospelé dreviny.  
Odoberáme vruble na jarné 
štepenie ovocných stromčekov 
a krov. 

                                                            
ooooo   Ľubomír Krupa 
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História giraltovského futbalu pozná mnoho 

výborných futbalistov, ktorí sú v nej zapísaní 
zlatými písmenami. Do tejto kategórie určite patrí 
aj pán Jozef ŠTRUS, ktorý prišiel pracovať           
do jedenásťročnej strednej školy v roku 1955      
po ukončení vysokoškolského štúdia. A to bolo pre 
futbal v Giraltovciach veľké šťastie. Rodák zo Sečoviec prišiel          
zo Slávie Prešov  a hral za Slovan celých 10 rokov, väčšinou           
na poste ľavého záložníka. Skvelý futbalový technik bol dlhoročnou 
oporou, jeho spoluhráčmi boli A. Kaľavský, bratia Scirankovci,        
L. Dreveňák, J. Kusek,  P. Semančík,  J. Ličák, J. Sabol a ďalší. 
Veľmi rád spomína na zápas v Sabinove, keď delovkou z 35-tich 
metrov v závere zápasu rozhodol o cennom víťazstve Giraltoviec. 
Pán Jozef ŠTRUS ukončil aktívnu kariéru v roku 1965 a dal sa      
na trénerskú dráhu. V neľahkých časoch vydržal na tomto 
rizikovom poste vyše 10 rokov a stal sa trénerskou stálicou a veľkou 
osobnosťou, bol giraltovským Alexom Fergusonom. Vybudoval silný 
tím, ktorý úspešne účinkoval v I.A triede dlhé roky. Jozef Štrus 
svojim zverencom rozumel a oni rozumeli jeho futbalovej filozofii. 
Jadro jeho mužstva tvorili M. Hrabovský,  M. Harčarík, T. Končár, 
A. Kovaľ,  J. Pališin, bratia E. a P. Matiovci,  M. Baličák, M. Koco,   

J. Hlavinka, J. Švač st., J. Švač 
ml. a ďalší. J. Štrus však 
pomáhal aj na funkcionárskom 
poste a nakoniec sa venoval 
žiakom nielen ako učiteľ, ale aj 
ako tréner. Jeho vzťah k Slovanu 
je obdivuhodný a aj v súčasností 
fandí mladému giraltovskému 
mužstvu každý domáci zápas         
zo svojho tradičného miesta         



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
32 

na tribúne. Pán Jozef Štrus sa  v závere decembra dožil krásneho 
jubilea - osemdesiatky. Jubilantovi prajeme hlavne veľa zdravia, 
lásky, porozumenia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších a za 
to, čo urobil pre giraltovský futbal, mu patrí obrovské: ĎAKUJEME! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Štrus na snímke z roku 1957 horný rad  tretí zprava. 
Foto: L. Lukáč, archív                         ooooo   Miroslav Deutsch 

 
 
 
 

Slušnosťou je na začiatku sa  pozdraviť. Tak 
teda - starším dobrý deň a tým mladším 
ahojte.  Mnohí, ktorí okolo nás denne kráčate, 
ani neviete,  kto sme a čo sme zač. Voláme sa 
Športový klub Centrum Giraltovce.  Poviete si- 
dobre, ale akému športu sa venujete? 
Venujeme sa aktívne volejbalu. Volejbal je       
pre niekoho iba hlúpou hrou, v ktorej nevidia 
žiadny význam. Veď prehadzovať si loptu        

zo strany na stranu nemusí byť pre každého až také zaujímavé, no 
pre nás je to viac ako len zaujímavé. Je to pre mnohé z nás veľká 
súčasť nášho života.   

V našom klube trénujeme trikrát do týždňa, zúčastňujeme sa 
mestskej volejbalovej ligy, navštevujeme mestskú posilňovňu 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
33 

a hráme majstrovstvá Slovenskej republiky v oblasti východ.            
V mestskej lige sa nám nie vždy darí, veď predsa len sme mladšie 
ako ostatní. No a čo sa týka majstrovstiev, snažíme sa najviac ako 
vieme. Naším mottom nie je len zúčastniť sa, naším mottom je 
nechať na ihrisku  srdce, bojovať za naše mesto a ukázať, že aj malé 
mestečko Giraltovce má dobré a krásne hráčky. Keď už spomíname 
tie krásne hráčky, tak sa aj predstavíme. Kapitánkou a zároveň 
najstaršou hráčkou nášho klubu je Jarmila Vaňková. Spolu 
s Adrianou Hajdukovou  sú vysokoškoláčky,  takže trénujú len        
v rámci možností školy. Našimi maturantkami sú Eva Čabalová, 
Júlia Šimová a Mária Digoňová, gymnazistky sú aj  Beáta Šimková, 
Viktória Paľová a Kristína Pavliková. Máme aj začínajúce hráčky 
Dominiku Šimoňakovú a Ivanu Pavúkovú.  Nakoniec ostáva hviezda 
tohto článku, náš tréner, na ktorého nemôžeme povedať zlé slovo. 
Každý tréning začneme veselou príhodou, potom sa pustíme          
do tvrdého trénovania a nakoniec vždy dostaneme sladkú odmenu 
v podobe cukríkov. Náš tréner nám už aj napiekol koláčiky, proste, 
najlepší tréner je Dávid Havira.  

Odteraz keď uvidíte pekné dievčatá,  budete vedieť, že to sme my, 
volejbalistky, ktoré reprezentujú síce malé, ale krásne mestečko 
Giraltovce. Hráme  nie len za seba, ale aj za vás. Chceme ukázať, že 
aj tu je veľa možností, ako sa stať aj vrcholovým športovcom.  

S pozdravom reprezentantky vášho malebného mestečka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volejbalistky, ktoré reprezentujú naše mesto. Foto: L. Lukáč 
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    4. liga D 22 
Poradie  
Por. č. Družstvo Partie  +   =   -  TB1  TB2  TB3  
1 1 BŠK CVČ Bardejov 8 7 0 1 21 27.5 0 
2 8 BŠK CVČ Bardejov juniori 7 6 1 0 19 29.0 0 
3 5 ŠK OcÚ Drienov B 7 6 1 0 19 26.0 0 
4 3 CVČ Sabinov A 7 4 1 2 13 22.0 0 
5 13 PŠK Prešov B 7 4 0 3 12 16.5 0 
6 12 ŠK Lipany B 7 3 0 4 9 14.5 0 
7 14 ŠK CVČ Giraltovce - Kračúnovce 7 3 0 4 9 12.5 0 
8 11 Slávia PU Prešov E 8 2 2 4 8 17.5 0 
9 2 Športový klub priateľov šachu Prešov 7 2 2 3 8 15.5 1 
10 6 BC Haniska 7 2 2 3 8 15.5 1 
11 9 Slávia PU Prešov juniori B 7 1 3 3 6 15.5 0 
12 7 ŠK TJ Elán TP Prešov 7 1 2 4 5 14.0 0 
13 4 Slávia PU Prešov D 7 1 1 5 4 13.5 0 
14 10 CVČ Sabinov B 7 0 1 6 1 10.5 0 
 

4. liga D22 súťažný ročník 2012/2013 
 
ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce 

kolo Dátum Zápas 
Výsle-

dok 

Poradové číslo šachovnice 
bodoval: 

meno, body 
1 5.10.2012 

17:00 
 

BŠK CVČ Bardejov – ŠK 
CVČ 

4:1 1- Michalčík -0,   2- Kozák -1, 
 3- Mikula -0,   4- Diky -0,  
 5 -Tkáč Matúš -0 

2 12.10.2012 
17:00 
 

ŠK CVČ – BŠK CVČ BJ 
juniori 

0,5:4,5 1- Michalčík – 0,  2-Tkáč – 0 
3- Šavy – 0,   4- Mikula – 0 
5- Diky I. – 0,5 

3 26.10.2012 
16:30 
 

ŠKPŠ Prešov - ŠK CVČ 4:1 1- Sabol– 0,5, 2-Michalčík– 0 
3- Kozák- 0,5   4 -Mikula – 0 
5- Diky E. - 0 

4 9.11.2012 
16:30 
 

ŠK CVČ – Slávia PU PO B 
juniori 

3,5:1,5 1-Michalčík– 0,  2- Tkáč – 0,5 
3- Kozák – 1,  4- Mikula – 1 
5 Diky I. 1 
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5 23.11.2012 
16:30 
 

CVČ Sabinov A – ŠK CVČ 4,5:0,5 1- Sabol– 0,  2- Michalčík – 0 
3- Kozák 0,5,   4- Mikula – 0 
5- Diky I. - 0 

6 30.11.2012 
16:30 
 

ŠK CVČ – CVČ Sabinov B 3:2 1-Michalčík – 1, 2- Tkáč – 0 
3- Kozák – 0, 4- Mikula – 1 
5- Tkáč Matej - 1 

7 14.12.2012 
16:30 
 

Slávia PU PO D - ŠK CVČ 2:3 1- Michalčík – 1, 2 - Mikula -0 
3 - Diky I.-0, 4 - Tkáč j. -1 
5 - Diky E. - 1 

8 11.1.2013 
16:30 

ŠK CVČ – Slávia PU PO E   

9 25.1.2013 
17:00 

ŠK OcÚ Drienov B - ŠK 
CVČ 

  

10 8.2.2013 
16:30 

ŠK CVČ – ŠK Lipany B   

11 22.2.2013 
16:30 

BC Haniska - ŠK CVČ   

12 8.3.2013 
16:30 

ŠK CVČ – PŠK PO B   

13 22.3.2013 
16:30 

ŠK TJ Elán TP PO - ŠK 
CVČ 

  

 
Spolu 
 

  

 
Poradie hráčov po 7. kole podľa počtu získaných bodov 
 

P. č. Meno a priezvisko Počet zápasov Počet bodov 
1.  Jozef Kozák 5 3 
2.  Vladimír Michalčík 7 2 
3. Martin Mikula 7 2 
4. Igor Diky 5 1,5 
5. Matej Tkáč 1 1 
6 - 7 Emil Diky 2 1 
6 - 7. Ján Tkáč 2 1 
8. Marian Sabol 2 0,5 
9.  Marcel Tkáč 3 0,5 
10. Jakub Šavy 1 0 
Spolu 12,5 

V Kračúnovciach 17.12 .2012.   Spracoval: Mgr. Jozef Kozák 
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Tobiaša Cigana 
Michaelu Barnovú 
 
 
 
 
 
 
Zuzana Kmecová  - 80   Ján Cigán    - 55 
Mária Krupová   - 75   Peter Kusek   - 55 
Alžbeta Žultaková  - 70   Mária Marková  - 55 
Anna Hanková   - 70   Antónia Kočišová  - 55 
Juraj Sukovský   - 65   Helena Šoltysová - 55  
Ján Onufer    - 60   Helena Repková  - 55 
Mária Marcinová  - 60   Milka Ondečková - 55 
Jolana Bolvanová  - 60   Emília Vaľanyová - 55 
Anna Kaňuková  - 60   Anna Kaňuchová - 55 
Ľudmila Sabolčíková - 60   Štefan Juha   - 50 
Dušan Šváč    - 55   Tatiana Birošová - 50 
Jozef Fenič    - 55   Anna Makulová  - 50 
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K pýche nášho 

mesta nesporne 
patrí aj niekoľko 
storočí starý dub. 
Okolie zákonom 

chráneného 
stromu bolo 
v tomto období   
v  poľutovania-

hodnom stave.  Firma R.A.S Sveržov, s.r.o mala súhlas na dočasné 
uskladnenie výkopovej zeminy pri budovaní teplovodov.        
Po ukončení prác má uviesť priestor do pôvodného stavu. 
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Turistov už tri roky  mylne láka tento pútač.  
                                                      Text a foto: Mária Osifová 
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praktická ambulancia pre dospelých: MUDr. Miheličová  Ingrid   
054/7364447, 054/4888228    MEDMIH, s.r.o.   

pondelok – piatok  
Ordinačné hodiny: 8.00-13.00 

 
 praktická ambulancia pre dospelých: MUDr. Deutsch Jozef    
 054/7322316, 054/4888243    APOLON, s.r.o.  

pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny: 8.00-14.30 

 
praktická ambulancia pre deti a dorast:  MUDr. Hrinko Jozef     
054/7364730, 054/4888234                    NZZ ESKULAP, s.r.o. 
                                                                pondelok – piatok 
                                                                Ordinačné hodiny: 8.00-13.00 
                                                                utorok – poradňa: 13.00-14.30  
 
praktická ambulancia pre deti a dorast:  MUDr. Harčaríková Viera     
054/7364730, 054/4888233                    NZZ ESKULAP, s.r.o.   
                                                                pondelok – piatok 
                                                                Ordinačné hodiny: 8.00-13.00 
                                                                utorok – poradňa: 13.00-14.30  
 
stomatologická ambulancia:    MUDr. Líšková Branislava 
054/7322032        pondelok – štvrtok  

Ordinačné hodiny: 8.00-14.30 
piatok – ZŠ Kračúnovce  
Ordinačné hodiny: 8.00-13.00 

 
stomatologická ambulancia:    MUDr. Prazňák Jozef 
054/7322887        EuPra , s.r.o. 

pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny:8.00-15.00 

 
 
stomatologická ambulancia:    MUDr. Hrinková Anna  
054/7322167, 054/4888213    NZZ ESKULAP, s.r.o. 

pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny: 8.00-14.30 
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gynekologická ambulancia:    MUDr. Bača Peter 
054/7322860, 054/4888235    MV-PANAKEIA, s.r.o. 

Pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny: 7.45-15.00 

 
interná ambulancia:      MUDr. Bujňák Stanislav  
054/4888217        Zdravcentrum – SLB,  s.r.o 

utorok, piatok 
Ordinačné hodiny: 7.30-11.30 

           
diabetologická  ambulancia:    MUDr. Ligusová Ľudmila  
054/4888216        Lek-TOP, s.r.o. 

štvrtok 
Ordinačné hodiny: 7.30-16.00 

 
ORL (krčná) ambulancia:     MUDr. Želizňáková Nadežda  
054/4888216        ZENMED, s.r.o. 

streda 
Ordinačné hodiny: 8.00-15.00 

 
očná ambulancia:       MUDr. Pribula Ondrej 
054/4888215        MEGA LENS, s.r.o. 

utorok, piatok 
Ordinačné hodiny: 7.00-15.30 

 
neurologická ambulancia:     MUDr. Digoň Daniel  
054/4888236        NEURODAN, s.r.o. 

pondelok, streda 
Ordinačné hodiny: 7.30-16.00 

 
neurologická ambulancia:     MUDr. Čunderlíková Mária               
054/488244         NeuroAmbulancia, s.r.o. 

štvrtok 
Ordinačné hodiny: 9.00-17.00 

 
logopedická ambulancia:     Mgr. Čabiňák Ivan 
054/4888217        streda             

Ordinačné hodiny: 7.30-16.00 
 
protetika – ortop. pomôcky:    Protetika  a.s.  
054/4888217        utorok, štvrtok                                           

Ordinačné hodiny: 8.00-14.00 
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zubné laboratórium:     Koreň Štefan, Verešpej Ondrej 
054/4888212       Katuščáková Marta, Vavreková Marta  

pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny: 7.30-16.00 

 
očná optika:        Ing. Pribula Ondrej  

GIRAOPTIK 
utorok, piatok                                   
Ordinačné hodiny: 7.30-16.00 

 
stomatologická ambulancia:   MUDr. Hutňanová Jana 
0907901744        KORAL DENT, s.r.o. 

pondelok – štvrtok 
piatok – Okrúhle 

 
kožná ambulancia:      MUDr. Paňková Tatiana 
054/7322793       DERMPAN s.r.o. 

pondelok, streda, štvrtok 
 
 

Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o. 
ROZPIS ORDINAČNÝCH HODÍN 
budova polikliniky: 
 
neurologická ambulancia      MUDr. Kuchtová Katarína  
054/4888226            utorok 

MUDr. Papirek Martin  
                                                                                 piatok 
 
 ortopedická ambulancia      MUDr. Kňazovický Peter  
054/4888226                                                            štvrtok 
 
chirurgická ambulancia      MUDr. Fotta Ján  
054/4888230                                                            pondelok 

MUDr. Mihaľ Patrik  
                                                                                 piatok 
 
pľúcna ambulancia        MUDr. Leščišinová Helena   
0907/554987                                                           streda 
 
fyz.-rehabilitačná amb.      MUDr. Kumičáková Alena 
054/4888238                                                           utorok, štvrtok 
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infúzne stredisko, plynové injekcie        pondelok - piatok 
0907/554987  
 
biochemicko-hematol. laboratórium       pondelok - piatok 
054/4888225  
 
röntgenové pracovisko       pondelok - piatok 
054/4888225 
 
 rehabilitačné pracovisko       pondelok - piatok 
054/4888238 
 
 
BUDOVA LEKÁRNE DAMILA: 
 
 interná ambulancia      MUDr. Slivka Marián, PhD.  
054/7322292                                               utorok 
 
 diabetol.-interná amb.     MUDr. Dobránsky Radoslav  
054/7322292                                              štvrtok 
 
 očná ambulancia       MUDr. Michlíková Erika  
054/7322292                                             streda 
 
 ultrazvukové pracovisko     MUDr. Guľa Ľubomír  
054/7322292                                               štvrtok 
 
 gynekologická amb.      MUDr. Ľuník Ladislav  
054/7322292                                                pondelok, streda, štvrtok, piatok 
                             MUDr. Stošeková Zuzana 
                                                                    utorok 
 
 praktická amb. pre dospelých   MUDr. Maťaš Milan 
054/7781287                                                 pondelok, utorok, streda, piatok 

MUDr. Bzík Miron  
štvrtok 

 
praktická amb. pre dospelých   MUDr. Vlček Ján  
pre dospelých 054/7364030                       pondelok, štvrtok 

MUDr. Bzík Miron  
                                                                     utorok, streda, piatok 
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