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Aspoň raz do roka, keď slnko už tak skoro zapadá, 
čistejší, lepší, bez hnevu, bez vzdoru, 
keď si nás slza aj sama vyhľadá, plamienkom sviečky 
vraciame mramoru teplo, spomienku, pokoj, mier... 
Darmo sa ovládaš, zradí ťa chvenie pier ... 
Aspoň raz do roka pri večných stretnutiach 
lepší sme na miestach aj našej večnosti, raz 
do smútku chryzantém napíšme tým,  
čo nepočujú náš hlas, neskoré ĎAKUJEM aj ODPUSŤ snáď ... 

 
eď rozkvitnú biele chryzantémy a padajúce lístie pokrýva 
zem, je tu november. Čas spomienok, čas stretnutí... 
Stretávame sa v tichých záhradách posledného 
odpočinku našich blízkych. Prídeme, postojíme, potichu 

sa modlíme a v duchu vedieme nemý dialóg. Je to rozhovor duší, 
vzácny čas stíšenia a uvažovania o zmysle ľudského života. 
Cesty života sú nevyspytateľné, jedni sa rodia a druhí zomierajú, 
ale zanechávajú za sebou svoje životné dielo. Zanechávajú stopu 
v čase, ktorý prežili so svojimi blízkymi, zanechávajú stopu 
v srdciach a mysliach ľudí, čo ich poznali. V tichom čase 
novembra ožívajú spomienky na našich zosnulých, pri hroboch 
sa nám vracia minulosť a my ticho spomíname. Je to vzácny 
čas, dušičkový čas, čas zamyslenia sa aj nad sebou, nad svojím 
životom. Memento mori – pamätaj na smrť! Všetci máme 
pamätať na smrť, lebo ľudský život je krehký ako kvet, vyrastie, 
zakvitne a napokon zvädne. Nikto z nás nevie dňa  ani hodiny, 
kedy skončíme svoju púť. Pri hroboch našich drahých  cítime 
dotyk večnosti a uvedomujeme si pominuteľnosť ľudského 
života. Oči sa zarosia a do duše sa  vkradne čosi mäkké a dobré. 
Zrazu vieme, že život treba žiť v láske a porozumení, že 
odpúšťanie patrí k životu a dobré slovo má vládnuť medzi ľuďmi. 
Iba tak spomienky na náš život budú v dušiach našich blízkych 
teplé a hrejivé. Lebo láska a dobro sú večné, nikdy sa nestratia, 
ale budú žiť v srdciach  našich potomkov. A opäť je tu čas 
novembra, čas návratov do minulosti, čas spomienok na našich 
drahých zosnulých. Zapáľme sviečky na hroboch, ale rozsvieťme 
láskou aj neviditeľné kahančeky dobra a ľudskosti vo svojom 
vnútri. 

 
ooo  Anna Mitaľová 

 

K 
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Poslanci  mestského zastupiteľstva začali svoje 21. zasadnutie 
v počte 8, neskôr došiel MUDr. Jozef Hrinko.  Rokovanie sa konalo 
30.septembra 2013 s programom, ktorý obsahoval 18 bodov.  

Prioritou boli monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta 
na rok 2013 k 30.6., úprava rozpočtu na rok 2013, návrh na prijatie 
úveru na prefinancovanie záverečnej platby k projektu Rekonštrukcia 
polikliniky a správa o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom 
poplatku k 31.7.2013, ktoré predkladala vedúca finančného oddelenia 
Ing. Iveta Kurčová. Poprosili sme ju o jej stanovisko k jednotlivým 
materiálom:  

MsZ prerokovalo Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta na rok 
2013 k 30.06.2013. 

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2013 bolo vo výške 
2 568 497,- €, čo predstavuje 65,02 % oproti rozpočtu. Bežné príjmy 
boli plnené na 57,76 %, kapitálové príjmy na 91,97 % a príjmy 
finančných operácií na 68,65 %. Najvýznamnejšou časťou príjmov 
mestského rozpočtu boli dane z príjmov a kapitálového majetku v sume 
724 414,- € a príjmy dotácií na Rekonštrukciu  a nadstavbu budovy 
polikliniky v sume 479 147,- €. 

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2013 bolo vo výške 
2 446 235,- € čo je 62,11 % oproti rozpočtu. Bežné výdavky boli 
čerpané na 52,57 %, kapitálové na 98,20 % a výdavky finančných 
operácií boli čerpané na 42,89 %. Najvýznamnejšou sumou, ktorá bola 
v I. polroku preinvestovaná bola úhrada výdavkov spojených 
s Rekonštrukciou budovy polikliniky v celkovej sume 543 897,- €. 

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach zobralo predloženú 
Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta na rok 2013 k 30.06.2013         
na vedomie. 

Ďalej MsZ schvaľovalo 2.úpravu rozpočtu, ktorá sa týkala zapojenia 
prijatých a predpokladaných grantov a transferov zo štátneho rozpočtu 
a od iných poskytovateľov do rozpočtu mesta a tiež potrebných 
presunov finančných prostriedkov v rámci rozpočtu medzi položkami. 

Schválenie úveru na pokrytie záverečnej refundačnej platby projektu 
„Rekonštrukcia a nadstavba budovy Polikliniky“ bolo predmetom 
ďalšieho bodu rokovania MsZ.  

Úver schválený v sume 79 406,61 € bude po prijatí dotácie 
uhradený jednorázovo mimoriadnou splátkou bez poplatku. 
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Mesto pripravuje dokončenie kanalizácie  ulice Na Serpentinách  
a vodovod a kanalizáciu v miestnej časti Francovce. Predmetom 
rokovania bolo schválenie zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy o prevode 
vlastníckeho práva  pozemkov,  dotknutých výstavbou vodovodu 
a kanalizácie, ktoré predkladal Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia 
výstavby a regionálneho rozvoja. Výstavba kanalizácie a vodovodu je 
podmienená vyhlásením výzvy  pre obce nad 2000 obyvateľov. Táto by 
má byť vyhlásená  na budúci rok.  Poslanci tento bod schválili.  

Materiály do ďalších bodov rokovania predkladal vedúci oddelenia 
správy majetku mesta Ing. Pavol Tchurík: 

- Návrh na zrušenie a zriadenie vecného bremena k pozemku      
na parcele C KN č-443/1 v k. ú Giraltovce v prospech spoločnosti 
RENT-INVEST, s.r.o. 

- Návrh na schválenie spôsobu predaja pozemku na parcele C KN 
č. 60/2 v k.ú. Giraltovce p. Milanovi Paľovi, na parcele C KN  č. 1022/2 
v k.ú. Giraltovce p. Jurajovi Gazdičovi a na parcele C KN č. 1132/2 
v k.ú. Giraltovce p. Jánovi Tchuríkovi. Tieto materiály poslanci 
schválili. 

Informatívnu správu z pravidelnej  ročnej inventarizácie majetku 
mesta za rok 2012 opäť  predkladal vedúci oddelenia správy majetku 
mesta Ing. Pavol Tchurík. Hodnota  majetku mesta je 25  362 398,72€.  
Nehnuteľný  a  hnuteľný majetok  mesta na vyradenie podľa zoznamov 
inventarizačných komisii má hodnotu 19 517,14 eur.  Materiál bol 
jednohlasne schválený. 

O dodržiavaní VZN o miestnych daniach informovala poslancov        
vo svojej správe  kontrolórka mesta Ing. Margita Pachová, ktorá          
po vykonaní  kontroly  o prenájme  terás jednotlivých podnikateľov        
v meste zistila, že nájmy nie sú vyberané rovnako. Je potrebné doriešiť 
tento problém a  všetky prenájmy podnikateľov zosúladiť so 
schváleným VZN. Poslanci správu odsúhlasili a na zosúladenie 
prenájmov stanovili termín do 31. 12. 2013. 

V interpelácii boli poslanci informovaní, že do pôsobnosti  Školského 
úradu v Giraltovciach bola pričlenená obec Chmeľov. Primátor mesta 
Mgr. Ján Rubis informoval poslancov, že vláda pripravuje projekty 
LEADER, vzniklo občianske združenie – Miestna akčná skupina – MAS 
pod názvom TOPOĽA. Projekt Poľsko -Slovensko – Revitalizácia Parku 
mieru je úspešný, v  roku 2014 by sa mala začať rekonštrukcia 
amfiteátra a budovy. Pozostáva zo štyroch mäkkých projektov 
v hodnote 800 tisíc eur. Pravoslávna  cirkev má záujem o dvojpodlažnú 
budovu /bývala knižnica/,  popisné číslo 158.  Budeme sledovať túto 
informáciu ďalej,  na tieto priestory bola vyhlásená obchodná súťaž, 
najnižšia hodnota 45 tisíc eur.   
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Poslankyňa Ing. Mária Digoňová pripomienkovala čistenie potoka    
na Fučíkovej ulici, skládku odpadu na Bardejovskej ulici oproti GIRE, 
odpadové kanály  pri predajni  AgroMilk, koše na cintoríne. Poslanec 
Ing. Ladislav Tomko navrhoval opraviť ulicu Na Serpentinách pri pani 
Murenkovej a mal pripomienku k mestským symbolom na webovej 
stránke mesta.  MUDr. Jozef Hrinko hovoril o hlavnom ťahu cez mesto, 
o mestskom obchvate, lebo občania a návštevníci mesta už majú 
problém  s prechádzaním cez cestu. Bolo by potrebné mať nejaký 
doklad, že sme už tento problém niekoľkokrát riešili. Poslanec RNDr. 
Stanislav Macák pripomienkoval priestory  pána Dulinu pri moste, ide 
o šachtu. Bližšie informácie o rokovaní mestského zastupiteľstva 
nájdete na webstránke mesta.    

Alena Kmecová 
 
 

 
 
 
 

 
1. Mestská polícia 21. augusta 2013 vybavila v blokovom konaní 

O.G. z Kračúnoviec, ktorý sa dopustil obsadenie verejného 
priestranstva na Hviezdoslavovej ulici v Giraltovciach               
bez platného oprávnenia.  

2. Počas hliadkovej služby 29. augusta 2013 v nočných hodinách 
hliadka MsP vybavila na mieste dohováraním rušenie nočného 
pokoja, ktorého sa na Dukelskej ulici dopustili  M.K., J.M., D.M., 
J.K. a V.B. z Giraltoviec. 

3. 30. septembra 2013 v skorých ranných hodinách  hliadka 
vykonala dva služobné zákroky na Tehelnej ulici. V jednom 
prípade išlo rušenie nočného pokoja, ktorého sa dopustil  M.D. 
z Giraltoviec a hliadka jeho konanie vybavila napomenutím 
s poučením o možnosti ďalšieho postihu. V druhom prípade išlo 
o podozrenie z vlámania do garáží. Po preverení vyšlo najavo, že 
v jednej z garáží sa dlhšie bez dostatočného osvetlenia zdržiaval 
jej majiteľ. Tento zákrok bol iniciovaný  občanmi Tehelnej ulice, 
ktorí nezostali ľahostajní voči tomu, čo sa okolo nich deje.  

4. Hliadka MsP 8. septembra 2013 počas nočnej služby zistila 
poškodenie dopravného zrkadla na Dukelskej ulici neznámym 
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páchateľom na škodu mesta Giraltovce. Vec je v štádiu 
vyšetrovania. 

5. Hliadka MsP počas výkonu služby 13. septembra 2013 
v podvečerných hodinách na Dukelskej ulici zistila, že V.B. 
z Giraltoviec sa pod vplyvom alkoholu dopustil priestupku proti 
verejné poriadku tým, že svojím konaním u okoloidúcich občanov 
vzbudzoval verejné pohoršenie. 

 
ooo  Mgr. Ondrej Cina  ooo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľuďom z Giraltoviec a okolitých dedín začali zdravotnú 

starostlivosť  poskytovať od 21. októbra – dňa jej slávnostného 
otvorenia - vo vynovenej a zrekonštruovanej Mestskej 
poliklinike Dr. Jozefa Goldbergera. Nadstavbou tretieho 
nadzemného podlažia sa vytvorili priestory na otvorenie 
špecializovaných ambulancií, zameraných hlavne                 
na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5 
(ochorenia obehovej sústavy,  nádory, vonkajšie príčiny 
ochorení a úmrtí,  choroby dýchacej a  tráviacej sústavy). 
Čiastočne sa tak skončí zdravotná turistika pacientov, tzn. 
dochádzanie za odbornými vyšetreniami do okolitých 
okresných miest – Svidník, Stropkov, Prešov, Bardejov či 
dokonca Košice. Ordinovať sa už začalo v gastroenterologickej, 
urologickej, kardiologickej, chirurgickej, imunoalergologickej a 
dermatovenerologickej ambulancii a nie je vylúčené, že budú 
podpísané zmluvy aj s ďalšími odbornými lekármi, ktorých je 
v našom regióne nedostatok, prípadne chýbajú úplne. 
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Slávnostný akt odovzdávania polikliniky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas obhliadky ambulancií. 
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Primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis vo svojom 

príhovore objasnil genézu prípravy  rekonštrukcie  polikliniky, 
ktorá bola v roku 2005 na základe uznesenia VÚC Prešov 
zaradená do majetku mesta s prevzatím dlhu takmer          
50tisíc €. Ekonomickými úspornými opatreniami po 2-3 
rokoch poliklinika dosiahla takmer vyrovnaný rozpočet. 
V roku 2009 sa pripravoval projekt Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu, do ktorého bola zaradená aj 
rekonštrukcia polikliniky. Začiatkom nasledujúceho roka bola 
na základe výzvy MZ SR  upravená  projektová dokumentácia 
tak, aby splnila cieľ výzvy, a to konkrétne - podporiť 
komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie 
zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zariadení, vrátane 
zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním           
na ochorenia skupiny 5. Myšlienkou tohto projektu bola 
PhDr. Emília Filová s manželom Ing. Ľubomírom Filom spolu 
s MUDr. Jozefom Hrinkom. Po  schválení projektu bola  
vyčlenená suma 1. 631 810,90€ (v členení 95% z Ministerstva 
zdravotníctva SR – z toho zo štátneho rozpočtu 10% a z fondov 
EÚ 85%  - a 5% z mesta Giraltovce). Pre úplnú funkčnosť 
polikliniky mesto Giraltovce zabezpečilo aj nemalé finančné 
prostriedky na neoprávnené výdavky ako výťah, plošiny 
a vonkajšie úpravy. Stavebná firma R.A.S., s.r.o. Sveržov 
ukončila v letných mesiacoch tohto roku rekonštrukciu, ktorá 
prebehla za plnej prevádzky polikliniky, čo značne sťažovalo 
podmienky pre dodávateľov, ale aj prácu lekárov. 

Spolu s primátorom mesta J. Rubisom pásku pred 
budovou polikliniky prestrihli aj poslanec Národnej rady SR 
Mikuláš Krajkovič, splnomocnenec vlády SR pre rómsku 
komunitu Peter Polák a konateľ firmy R.A.S., s.r.o. Miroslav 
Hiščár. Po tomto akte sa spoločne s ďalšími významnými 
hosťami prešli budovou   a spokojnosť na tvárach lekárov aj 
pacientov naznačovali, že ťažká práca a peniaze, vydané          
na zdravie ľudí, nie sú nikdy vyhodené...  

ooo  Text: Mgr. Mária Osifová,  
foto: Ladislav Lukáč 
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Kollárovci sa prišli pokloniť vráskam našich 
seniorov. 
 

Vážme si starobu, vážme si životnú 
múdrosť, lebo všetci starší ľudia si 
zaslúžia úctu, ktorá by mala byť 
prirodzenou súčasťou nášho života. 
Koncert pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším zorganizovali v našom meste  
Centrum voľného času a mesto 
Giraltovce. Bola to krásna myšlienka,  
pretavená do reality a sála v Dome 
kultúry bola v stredu podvečer, 
23.10.2013, zaplnená do posledného 
miesta. Po milom privítaní 
konferencierky a príhovore pána 
primátora sa prítomným svojím 

vystúpením  poďakovali žiaci  ZŠ pod vedením pani  Anny 
Galíkovej. Naša spevácka skupina  Topľanky už tradične 
predviedla výborný výkon a potom predstavitelia mesta  -   
primátor  Ján Rubis, riaditeľ CVČ Ján Vook a riaditeľ ZŠ Peter 
Kimák-Fejko - odovzdali kytice trom seniorkám. Zlatým 
klincom tohto podujatia bol koncert Kollárovcov a veru to bolo  
nádherné vystúpenie. Kapela Kollárovci je ideálne zoskupenie 
mladých talentovaných hudobníkov a ich živá hudba, 
temperamentný spev a humorné slovo vytvorili v našej sále 
nezabudnuteľnú atmosféru. Nadšenie, úsmev a dobrá nálada 
sa zrkadlili v tvárach všetkých prítomných. Tí, čo prišli, si 
určite odniesli hlboko v duši prekrásny umelecký zážitok,          
na ktorý  tak skoro nezabudnú.  

Seniorom želáme ešte veľa krásnych a plnohodnotných 
rokov, prežitých v krásne starobe.  

ooo   /r/ 
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Milé vystúpenie žiakov ZŠ otvorilo večerný program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predstavitelia mesta kyticami obdarili tri seniorky. 
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Plynúci čas odnáša minulosť a cez dni 

súčasnosti nás vedie do budúcnosti. Berie 
nám spomienky, odchádzajú pamätníci a 
prichádza nová generácia. Čas už veľmi 
preriedil aj rady odbojárov, priamych 
účastníkov oslobodzovacích bojov                 
v 2. svetovej vojne. No niektorí sú ešte medzi nami. Patrí k nim  
jeden z najstarších občanov Giraltoviec, dlhoročný člen 
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov a priamy účastník oslobodzovacích bojov                    
v 2. svetovej vojne, Imrich Šramko. V kruhu svojej milujúcej 
rodiny sa 15. októbra tohto roku dožil 90 rokov. Pripájame sa 
ku gratulantom a želáme mu do ďalších rokov ešte mnoho 
spokojnosti, zdravia a šťastia.  

Imrich Šramko sa narodil         
v obci Jakubany v okrese Stará 
Ľubovňa. V jeseni v roku 1944 
ako mladý vojak, príslušník 12. 
delostreleckého pluku vojenskej 
posádky v Kežmarku, sa dostal 
pod Duklu do obce Nižný 
Komárnik. Odtiaľ sa spolu         
s jednotkami Červenej armády 
a I. československého 
armádneho zboru podieľal         
na oslobodzovacích bojoch, 
ktoré skončili v Liptovskom 
Mikuláši. 

Po skončení vojny sa dostal 
do nášho mesta, kde pracoval 
ako vyživovací referent  
bývalého Okresného národného 
výboru v Giraltovciach. Tu 
spoznal aj svoju celoživotnú 

družku - manželku Helenu, ktorá je rodená Giraltovčanka a 
pochádza z rodiny Verčimakovcov. Pani Helenu Šramkovú poznajú 
obyvatelia Giraltoviec veľmi dobre. Okrem iného aj preto, že bola 
dlhoročnou kostolníčkou, ktorá sa veľmi vzorne starala o poriadok  
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v rímskokatolíckom kostole.  Manželom Šramkovcom sa narodili 
štyri dievčatá a traja chlapci.  

Imrich Šramko bol za svoju účasť v oslobodzovacích bojoch 
ocenený mnohými vyznamenaniami a medailami, ktoré mu udelili 
rôzne organizácie a štátne a spoločenské orgány nielen naše, ale aj 
zo zahraničia. 

Pri príležitosti významného životného jubilea Imrichovi Šramkovi 
pozdravný a ďakovný list a malý spomienkový darček od  Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov                
v Giraltovciach odovzdal jej tajomník Ján Gdovin. Zároveň mu 
zaželal ešte mnoho rokov pevného zdravia a spokojnosti, aby sa 
okrem iného mohol podieľať na činnosti giraltovskej odbojárskej 
organizácie. 

 
PhDr. František  Džalai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 ročný Imrich Šramko (vľavo) preberá pozdravný list a gratuláciu        

od Jána Gdovina, tajomníka ZO SZPB v Giraltovciach. 
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aždé ročné obdobie je vhodné na určité aktivity, 
činnosti a naopak, určité podujatia sú charakteristické 
pre dané ročné obdobie. Jeseň sa spája s úrodou, 

zberom plodov celoročnej práce a celkom tak sa dá prirovnať 
aj k jeseni života, ktorého plodmi sú celoživotné skúsenosti 
a múdrosť prežitých rokov.  

V našej Jednote dôchodcov sme zaznamenali tiež v jeseni 
napohľad odlišné diania, ale rovnako hodnotné a prospešné. 
Prijali sme pozvanie, presnejšie ho prijala naša spevácka 
skupina, na účinkovanie v programe, ktorý organizovala 
Jednota dôchodcov okresu Bardejov na benefičnom koncerte. 
Tento sa konal za účasti širokej verejnosti v športovej hale 
v Bardejove a jeho vážnosť podporili svojou účasťou vedúci 
predstavitelia mesta a svojím programom početné miestne 
organizácie JD okresu Bardejov. Potiaľ by to bol program ako 
každý iný, ale prekvapenie /aspoň pre nás/ prišlo v závere      
pri odovzdávaní finančnej čiastky z koncertu pre tri sociálne 
zariadenia vrátane toho  nášho v Giraltovciach, ktorú prevzala 
riaditeľka Mgr. Slávka Vojčeková spolu s prítomnými klientmi 
a ich vychovávateľkami. Až vtedy sme si uvedomili, že naša 
účasť a vystúpenie /ináč vysoko hodnotené/ boli zároveň aj 
prejavom vďaky za túto mimoriadnu pozornosť.  

Už niekoľko rokov, tiež v tomto jesennom období, sa 
zúčastňujú naši členovia týždenných rekondičných pobytov 
v stále iných zariadeniach. Ukázalo sa, že tohtoročná voľba 
bola mimoriadne úspešná, vyplýva to z hodnotenia 
a spokojnosti zúčastnených členov. Boli to Bardejovské 
kúpele, konkrétne   kúpeľný dom Družba. 28 členov sa 
odrekreovalo v dvoch  turnusoch  so 14-timi účastníkmi. Ušlo 
sa nám mimoriadnej starostlivosti a profesionálneho prístupu 
zo strany personálu hotela, osobitne kvalitných liečebných 
procedúr, určených každému individuálne po dôkladnej 
vstupnej lekárskej prehliadke. 

 
ooo   Margita Gazdičová  

 
 
 

K 
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Cezhraničné školské projekty v SSOŠ v Giraltovciach 
 
Cezhraničné školské projekty sú možnosťou pre študentov 

i pedagógov stretávať sa s ľuďmi z rôznych prostredí, vzájomne sa 
poznávať a učiť sa jeden od druhého. Účasť v medzinárodných  
projektoch zvyšuje prestíž školy a dodáva jej európsky rozmer 
prostredníctvom výmeny nápadov i metód a nástrojov.  

 
Medzinárodná spolupráca Súkromnej strednej odbornej školy 

v Giraltovciach sa v ostatných rokoch dostala na vysokú úroveň. 
Participácia v medzinárodných projektoch Comenius, Leonardo 
a ACES umožnila študentom navštíviť mnohé európske krajiny, 
rozvinúť medzikultúrny dialóg a spoluprácu. 

V projekte Comenius sa v rokoch 2011-2013 stretli mladí ľudia 
z desiatich  európskych krajín -  Španielska, Portugalska, Poľska, 
Litvy, Nórska, Talianska, Rumunska, Islandu,  Estónska a 
Slovenska. Spájala ich  spoločná téma  Predátori v prírode a kultúre 
i spoločná reč -angličtina. Okrem posilnenia jazykových 
kompetencií prispel projekt s názvom Big Bad Wolf /Veľký zlý vlk/ 
k spoznávaniu predátorov i prírodných ekosystémov všetkých 
zúčastnených krajín a  ku komparatívnemu štúdiu folklóru, kultúry 
či mytológie.  

Účasť na projekte prinášala dvadsiatim spolupracujúcim 
študentom nielen príjemné a pekné zážitky, ale aj množstvo 
usilovnej práce a odhodlania najmä v situáciách, keď  bolo treba 
použiť iný ako materinský jazyk. Komunikačným jazykom celého 
projektu bola  totiž angličtina. Odmenou za poctivo vykonávanú 
prácu bola pre každého študenta možnosť vycestovať minimálne         
do jednej z partnerských krajín a aktívne sa podieľať na práci        
na medzinárodnej úrovni. Táto skutočnosť predstavovala 
neoceniteľný prínos pre ďalší praktický život študentov.  

  Obrazy nádhernej prírody, nové priateľstvá, krásne zážitky – 
toto všetko si priniesli giraltovskí študenti  a pedagógovia z mobilít 
v Španielsku, Taliansku, Portugalsku, Poľsku a na Islande. Mladí 
Európania navštívili aj Slovensko a v rodinách slovenských  
študentov  spoznávali slovenčinu i spôsob nášho života.  

Projektové aktivity často pripomínali dobrodružstvo.                 
Na stretnutie v Liptovskom Hrádku spomína  študent SSOŠ 
Giraltovce takto...V pondelok ráno nás naši učitelia rozdelili              
do skupín spolu s Poliakmi. Po raňajkách sme dostali jasný pokyn: 
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„Oblečte sa teplo!“. Začali sa prípravy na dlhú päťhodinovú túru            
po zasnežených lesných chodníkoch Nízkych Tatier. Avšak skôr ako 
sme vyrazili, naša sprievodkyňa nás formou prezentácie zoznámila           
s predátormi vyskytujúcimi sa na Slovensku. Potom sme sa už mohli 
vybrať na dlhú „prechádzku“. Často sme na krajoch chodníkov 
spozorovali stopy tunajších lesných obyvateľov - zajaca, veveričky, 
ale mali sme šťastie aj na vlčie stopy. Po piatich hodinách sa dlhé 
brodenie polmetrovým snehom skončilo. Sme doma! Premrznutí, no 
stále s úsmevmi na tvárach, sme pridali do kroku, keď sme v diaľke 
a zbadali Janoškov dom, našu ubytovňu. Táto únavná, no 
bezpochyby úspešná,  cesta nás vyčerpala.  

 
Po dvojročnej práci projekt Big Bad Wolf  v roku 2013 skončil. 

Ostali skúsenosti, zážitky, poznanie toho, akí podobní sme si aj 
napriek tomu, že žijeme v rôznych krajinách. 

Vzdelávací program ACES vyzýval školy v roku 2012, aby svojich 
žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu, rozvíjaní 
svojich analytických a komunikačných zručností a tvorbe  vlastných 
mediálnych produktov. Téma Odraz reality – Ako vnímame 
a vytvárame svet prostredníctvom médií  bola zameraná na rozvoj 
kritického myslenia žiakov vo svete médií. Partnerskou školou tohto 
projektu sa stala aj Súkromná stredná odborná škola Giraltovce, 
zapojilo  sa doň dvanásť študentov. 

Študenti školy navštívili Slovinsko, Chorvátsko, Albánsko, 
Macedónsko a Čiernu Horu, prešli takmer 2500 kilometrov a videli  
atraktívne turistické mestá ako Bar, Kotor či Skopje. 

Začiatkom marca 2013  naopak na Slovensku privítali  partnerov  
z Macedónska a Čiernej Hory. Hostia si prezreli historické centrá 
Bardejova a Prešova,  welness centrum na  Delni a Bardejovské 
Kúpele. V priestoroch SSOŠ Giraltovce  si zas žiaci mohli vyskúšať 
prácu  reportéra alebo moderátora pri príprave televíznych novín. 
Okrem toho sa na chvíľu stali aj hercami pri natáčaní filmu Three 
sistres, v preklade Tri sestry. Obe videá je možné pozrieť si 
kliknutím na link na webovej stránke SSOŠ Giraltovce 
http://www.zssgiralt.edu.sk/.   

 
Projekt Leonardo priniesol štyrom žiakom školy  možnosť overiť 

si  vedomosti a skúsenosti na ďalšom medzinárodnom stretnutí 
v Giraltovciach a vycestovať do Grécka a  Portugalska.   

 
Školský rok 2013–2014 priniesol nové projekty  a možnosti.   
Hlavnou témou tohtoročnej výzvy na predkladanie cezhraničných 

školských projektov sa stala ROZMANITOSŤ. Organizátorom súťaže 
je ACES – Akadémia stredoeurópskych škôl, jedna z najväčších 

http://www.zssgiralt.edu.sk/
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medzinárodných sietí škôl v regióne. Slovensko je jednou z 15 
zúčastnených krajín.  

Téma výzvy na rok 2013 znie Ja a tí druhí: objavujem 
a spoznávam inakosť tých druhých a moju vlastnú. Participovať           
na  projekte budú aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy 
Giraltovce. Opäť dostali príležitosť  stretávať sa s ľuďmi z iných 
krajín, odbúravať predsudky, rozvíjať tvorivosť.  

Individuálna mobilita žiakov v rámci programu Comenius je 
ďalšou atraktívnou aktivitou SSOŠ Giraltovce. Ide o európsku 
iniciatívu, ktorá umožňuje žiakom stredných škôl stráviť tri až desať 
mesiacov v hostiteľskej škole v zahraničí. O pár dní sa študentom  
SSOŠ Giraltovce stane taliansky študent a  žiak  4. ročníka odíde 
na trojmesačné štúdium do Talianska. Zmyslom tejto akcie je 
prehlbovať poznanie európskych kultúr, jazykov a rozvíjať 
osobnostný rast študentov.  

 
Spolupráca študentov a pedagógov SSOŠ Giraltovce s partnermi 

z iných krajín bude pokračovať i v tomto školskom roku. Je predsa 
ešte veľmi veľa toho, čo o sebe navzájom nevieme, je veľa vecí, ktoré 
nepoznáme.  

Mgr. Anna Kalafová 
učiteľka SSOŠ Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na návšteve v Portugalsku 
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 období od 30.septembra do 04. októbra 2013 sa v Bukurešti 
uskutočnilo stretnutie účastníkov medzinárodného vzdelávacieho 
projektu ACES – Akadémia stredoeurópskych škôl. Zúčastnilo sa        

na ňom takmer 250 žiakov a učiteľov z 15 krajín, vrátane delegácie žiakov 
a učiteľov zo Slovenska. Sme šťastní, že aj naša SSOŠ v Giraltovciach 
bola opäť súčasťou tohto medzinárodného stretnutia. 

Témou tohtoročnej súťaže partnerských  ACES projektov je diverzita 
a jej objavovanie okolo a v nás. Tohtoročná téma otvára študentom priestor 
na vyjadrenie ich vnímania kultúrnych a spoločenských rozdielov, ktoré nás 
obklopujú. Školský projekt s názvom You and I: Differentlyalike, ktorý 
študenti a pedagógovia SSOŠ pripravili tento rok, nám umožní stretávať sa 
s ľuďmi z rôznych prostredí, vzájomne sa poznávať a jeden od druhého  sa 
učiť. Spoločnými silami sme si našli partnerskú školu v Rumunsku, s ktorou 
budeme  skúmať všetky aspekty diverzity- našu mentalitu, spôsob 
myslenia, životný štýl, kultúru, tradície a zvyky. Súčasťou projektových 
aktivít bude aj vzájomná výmena žiakov partnerských škôl, počas ktorej si 
budeme mať možnosť naše poznatky aj reálne overiť. 

Na úvodnom projektovom stretnutí v Bukurešti sa zúčastnili Mgr. Ján 
Kopčák a žiačka 4.A triedy Simona Cerulová. Celý týždeň sa niesol 
v duchu pracovných stretnutí, v ktorých sa všetci zamýšľali                          
nad rôznorodosťou z ľudského, politického, finančného a sociálneho 
hľadiska. Projektové aktivity boli obohatené aj o prehliadku hlavného mesta 
Rumunska, mali sme možnosť pozrieť si jeho najzaujímavejšie pamiatky.  

Simona o stretnutí hovorí takto: „Strávili sme tam pár dní, každý s iným   
programom. Aby sme lepšie spoznali naše vzájomne názory na túto tému, 
organizátori si pre nás prichystali rôzne aktivity, či už zábavnejšieho typu 
alebo diskusie, či interaktívne workshopy. Program bol naozaj veľmi pestrý. 
Z vlastnej skúsenosti môžem len potvrdiť, že formou takýchto projektov sa 
študenti môžu zdokonaľovať v angličtine, ale taktiež to prináša aj nové 
kontakty, priateľov, iný pohľad na dnešný svet. Teším sa na ďalšie 
pokračovanie tohto projektu s našou partnerskou školou z Rumunska, 
dúfam, že sa navzájom spoznáme a  bude sa nám dobre spolupracovať.“ 

Vzdelávací program ACES vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie 
Erste. Koordinátormi programu sú neziskové organizácie 
InterkulturellesZentrum (Rakúsko) a Včelí dom (Slovenská republika). Jeho 
cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých 
ľudí a vytvoriť sieť na vzájomnú výmenu informácií a poznatkov.  

 
ooo  Simona Cerulová, študentka SSOŠ Giraltovce 

V 
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Gymnázium Giraltovce bolo v dňoch 29. septembra - 4. 
októbra 2013 hosťujúcou školou v rámci projektu Comenius – 
Školské partnerstvá.  21 žiakov a 12 učiteľov z Cypru, Poľska, 
Rumunska, Litvy a Turecka slávnostne privítal na pôde 
Mestského úradu v Giraltovciach aj primátor mesta Mgr. Ján 
Rubis. Naši hostia ocenili krásu mestečka Giraltovce, ako aj 
našu spoluprácu s mestom a miestnymi organizáciami, ktoré 
nám pri realizácií našich aktivít  pomáhali. Vďaka vzájomnej 
podpore a spolupráci sme mohli prezentovať prácu nášho 
Hasičského zboru, záchranárov ASSR, folklórneho súboru 
Topľan a ľudovej hudby. Počas spoločného večera  sme ocenili 
profesionalitu našich folkloristov z Topľanu a ich schopnosť 
zapojiť  nás všetkých do spoločného tanca v rytmoch slovenskej 
ľudovej hudby. Svoju kultúru však predstavili aj naši hostia. 
Spoločným tancom s choreografiou, ktorú pripravila litovská 
partnerská škola, sme prezentovali projekt, ktorý nás všetkých 
spája. 

Do projektu sa aktívne zapojili žiaci gymnázia, ale aj ich 
rodičia, ktorí prijali študentov zo zahraničia do svojich rodín 
a boli nám oporou. Samostatnosť našich žiakov a ich znalosti 
sme využili aj pri príprave workshopu s GPS a geocachingom 
a športových aktivít. Svoju športovú zdatnosť potvrdili žiaci 
víťazstvom nad družstvom učiteľov vo volejbalovom turnaji. 

Históriu a kultúru Slovenska sme našim hosťom predstavili 
prostredníctvom prehliadky mesta Bardejov a Bardejovských 
kúpeľov. Projekt V zdravom tele zdravý duch sa nezaobišiel bez 
návštevy našich veľhôr.  Splav Pienin a desaťkilometrová  túra  
boli pre našich hostí iba prípravou na turistický pochod 
v Tatrách. Chladné, ale slnečné Tatry nás všetkých očarili 
a odmenou za vysokohorský výstup nám boli prekrásny výhľad 
a pocit, že sme prekonali samých seba. Po spoločnom 
pracovnom stretnutí, počas ktorého sme prezentovali  výsledky 
našich aktivít vo vlastnej krajine, nasledovala ešte prehliadka  
Belianskej jaskyne. 
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Zahraniční hostia ocenili pripravenosť aktivít, ako aj ich 

náročnosť. S uznaním sa vyjadrovali o slovenskej 
pohostinnosti. Odmenou pre nás boli aj ich slzy z nášho 
spoločného lúčenia. Vďaka projektu Comenius sme všetci 
získali nových priateľov, nové životné skúsenosti 
a, samozrejme, zlepšili sme si svoje komunikačné schopnosti  
nielen v anglickom jazyku, ale aj v jazyku ruskom a poľskom. 
Spoznali sme to, čo nás rozdeľuje, ale aj to, čo nás spája  
v kultúre, náboženstve, myslení.  

Príprava spoločného medzinárodného stretnutia je veľmi 
náročná, preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám 
akýmkoľvek spôsobom pomohli.   

 
Za realizačný tím projektu „V zdravom tele zdravý duch“  

 
ooo   Ing. Ingrid Meščanová   ooo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jakub Ďuraš 

Spoločná fotografia 
koordinátorov a zahraničných učiteľov 
s primátorom mesta, Mgr. J. Rubisom 
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Šesťdňový pobyt, ktorý trval od 7. do 12. októbra 2013, sa začal 

príchodom do Školy v prírode v Kysaku. Nevedeli sme si reálne 
predstaviť, čo môžeme od tohto pobytu čakať. Keďže to bol projekt 
v rámci vyučovania nemeckého jazyka, mali sme obavy z jazykovej 
bariéry, ako sa však ukázalo,  úplne zbytočné. Po príchode nás 
čakalo zoznámenie sa s našimi lektormi, či skôr  budúcimi priateľmi 
aj  exotického pôvodu. V rámci inštitútu Kommende to boli Andris 
Jaksis (Lotyšsko), Mark Radtke (Nemecko), z Fazenda de Esperanca 
Luiz Fernando Braz (Brazília) a Daniel Heiduk (Nemecko). Slovensko 
zastupovali pán kaplán Fedorko zo Solivaru, pán kaplán Vrchovský 
z Ružomberka a naša triedna učiteľka, pani Viera Vargová. Počas 
tretieho dňa pobytu nás navštívila aj hlava sociálneho inštitútu 
Kommende, duchovný otec Peter z Dortmundu, z Nemecka.  

Náš bežný deň sa začínal rannou modlitbou, pri ktorej bolo 
vyslovené motto dňa, ktorým sme sa mali riadiť. Každé ráno malo 
nové motto, výborne zapadajúce do programu. Potom nás čakali 
raňajky, pred ktorými sme sa pomodlili a  to isté nasledovalo pred 
a po každom spoločnom jedle, čo pre mňa bolo nezvyčajné, no 
celkom príjemné. Po raňajkách nás čakala cesta za zážitkami, ktoré 
mi ostanú v pamäti do konca života. Počas jednotlivých dní sme 
navštívili múzeum a kostol v Hanušovciach, hospic v Košiciach  
a detský domov v Košickej Novej Vsi, Inštitút Krista Kráľa 
v Žakovciach, rómsku osadu v Jarovniciach a na záver Gymnázium 
v Levoči, kde sme sa stretli so žiakmi, ktorí túto akadémiu 
absolvovali v apríli tohto roku. Každý z týchto dní mi priniesol veľmi 
veľa otázok na zamyslenie, no i veľa ponaučení. Pre mňa osobne 
bola najsilnejším zážitkom návšteva hospicu, až tam sme si totiž 
uvedomili, akú má vlastne život cenu a prečo si ho treba vážiť. 
Pozerali sme sa na ľudí, ktorí pred prednedávnom sršali energiou 
a teraz čakajú na svoj koniec so spolubývajúcim, ak ho ešte vôbec 
majú. 

Na každom z týchto miest boli kostoly či kaplnky, v ktorých sme 
mali spoločné sväté omše. Okrem návštev týchto miest sme mali 
workshopy, počas ktorých sme sa v skupinkách otvorene rozprávali 
o sociálnych problémoch v našej krajine a taktiež nás veľmi zaujala 
prednáška o chudobe v Afrike.   

Večery sme trávili pri zábavných hrách. Zaujímavou bola reflexia 
dňa, keď sme pri sviečke otvorene rozprávali o svojich pocitoch z 
celého dňa, o tom, čo deň priniesol, čo sa nám páčilo alebo naopak, 
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nepáčilo. Len tak na okraj, po návšteve hospicu táto reflexia pri 
tridsiatich ľuďoch trvala približne dve hodiny. Mnohí z nás zmenili 
svoj pohľad na svet a uvedomili si, že materiálne veci sú naozaj iba 
materiálnymi a nespočíva v nich zmysel života.  

Aj keď bol tento týždeň veľmi náročný na psychiku, užili sme si 
kopec zábavy pri hrách a rozhovoroch. Upevnili sa vzťahy v našej 
triede a uvedomili sme si, že ako celok dosiahneme 
nedosiahnuteľné. Spoznali sme štyroch nových a skvelých ľudí, 
s ktorými zostaneme v kontakte. Naučili nás prinášať radosť a nádej 
tým, ktorí ju nemajú. Projekt pre nás týmto týždňom nekončí a my 
sa budeme snažiť pokračovať  v tom, čo sme začali v našom okolí.  
Ďakujeme za tento nádherný týždeň všetkým organizátorom, ale 
predovšetkým našej triednej pani učiteľke, ktorá je pre nás druhou 
mamou. Odteraz sa budeme snažiť, aby sme radosť vo svojich 
srdciach preniesli na každého človeka, ktorého stretneme.  

Posledný deň bol plný lúčenia a sĺz. No ako je známe bez vody 
loď neodpláva... Tento týždeň bol pre nás jedným z najlepších 
podujatí, ktoré sme doteraz ako trieda  absolvovali a dúfame, že sa 
takéto podujatia budú v našej škole konať častejšie. 

 
Kristína Kaňuchová a Martin Hirňák sexta, 

Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia skupiny v Žakovciach                         Foto: Daniel Heiduk 
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Oddychový raj 
pre hendikepované 
deti v ZŠ v Giral-
tovciach bola vízia, 
ktorá dlhé mesiace 
i roky žila 
v mysliach nás 
i našich detí. Sme 

neskutočne 
vďační, že jeden 
z mnohých snov 
detí sa mení na 
nádhernú skutoč-
nosť, a to i vďaka 

Karpatskej nadácii, ktorá sumou 6000,- Eur podporila krásnu 
myšlienku a tak  sa podarilo vybudovať našej základnej škole 
oddychovú zónu pre žiakov so zdravotným postihnutím. 
Zmyslom celej myšlienky bolo nielen skrášlenie dosť 
zanedbaných externých priestorov školy, ale zároveň 
i vybudovanie priestoru, ktorý by obsahoval herné prvky,  
slúžiace pre zlepšenie fyzických a psychických síl  žiakov 
s rozličnými hendikepmi. I keď  - ako sa hovorí  -  na začiatku 
všetkého je dobrý nápad, predsa realizácia tohto projektu by 
nebola úspešná, nebyť pomoci mesta Giraltovce a občianskeho 
združenia ANGEL, ktoré zabezpečovalo dobrovoľnícku prácu. 
Spustenie projektu Oddychový raj pre naše deti bolo  stanovené 
na skorší termín, z dôvodu či už zlého počasia alebo oneskorenia 
dodávky stavebného materiálu  sa však slávnostné otvorenie 
areálu uskutočnilo 8. októbra 2013 v priestoroch Základnej 
školy v Giraltovciach.  Na otvorení  sa zúčastnili pozvaní hostia 
i zástupcovia mesta Giraltovce, pre ktorých si žiaci pripravili 
príjemný kultúrny program. Svoju radosť dávali všetkým 
prítomným najavo nielen vrelými úsmevmi, ale i dobrou 
náladou, ktorou, veríme,  nakazili ostatných prítomných. Veď sa 
ani nečudujme, predsa jeden z ich snov dostal zelenú...  

 
PhDr. Tatiana Majerová, 

ZŠ Giraltovce 
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któber je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr 
narodeným. Starých rodičov každoročne pri tejto príležitosti 
privítajú deti i zamestnanci našej materskej školy. Je to 

prejav úcty a vďaky za pomoc pri výchove ich vnúčat. Svojim starým 
rodičom sa deti poďakovali tým najkrajším spôsobom – zaspievali 
piesne, zarecitovali básne a nakoniec im aj s radosťou zatancovali 
veselý tanček. Týmto krásnym vystúpením deti zo srdiečka vyjadrili 
babičkám a dedkom VEĽKÉ ĎAKUJEM  za všetko krásne a dobré, 
čo títo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. Starí 
rodičia si tak v materskej škole dopriali pár nezabudnuteľných 
okamihov v prítomnosti svojich milovaných vnúčat. Posedenie bolo 
spríjemnené chutným občerstvením a teplým čajom. Na záver deti 
obdarovali starých rodičov milými darčekmi a prianím: Želáme Vám, 
starí rodičia, veľa zdravia, sily, aby ste nás svojou prítomnosťou 
ešte dlho tešili...                                       ooo  Text:  Beáta Miňová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri spoločnom občerstvení po programe.           Foto: Anna Jurčová 

O 
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Haló, haló, máte telegram! 
Haló, haló, narodilo sa vám bábätko! 
Haló, haló, prídeme k vám v sobotu! 
A tak ďalej.... 
Viete, ako sa volá ten, kto bol šíriteľom správ? 
Možno teraz by sme odpovedali mobil, internet, televízia, ale 

v minulosti to bol poštár. Remeslo, ktoré tu je od nepamäti. 
Najšťastnejší bol ten poštár, ktorý nosil len dobré správy, tie, ktoré  
vyvolali úsmevy v tvárach príjemcov. 

To všetko sa mohli naši najmenší, prváci, dozvedieť priamo 
z prvej ruky. Na Svetový deň pošty, 9. 10., sa vybrali  do pobočky 
Slovenskej pošty v našom meste a vyspovedali tam jej vedúcu, p. 
Fignárovú. Žiakom s úsmevom na tvári odpovedala rad radom na 
ich otázky. Privítala nás oboznámením, čo to vlastne pošta je, na čo 
slúži a kto ju využíva. Dozvedeli sme sa, ako pracovníci pošty 
oslavovali tento deň, ako sa niekedy roznášala pošta, ako sa volajú 
a na čo slúžia jednotlivé priehradky, skrátka, otázok bolo naozaj 
dosť. 

V závere sme sa poďakovali odovzdaním originálnych poštových 
známok, ktoré žiaci vyrobili práve pre túto chvíľu. Na každej sa 
vynímalo logo našej školy.  

 
Vieme, že október je známy predovšetkým ako mesiac úcty 

k starším. My sme si v jednu z októbrových sobôt vyšli na školskú 
túru.  Chceli sme začať niečím nezvyčajným a pamätným a keďže 
13. 10.  je Deň starých rodičov, vybrali sme sa netypicky na 
návštevu k najstaršej obyvateľke nášho mestečka, p. Zuzane 
Kucharíkovej, ktorá sa v novembri dožije svojich krásnych  97.  
narodenín. Som veľmi vďačná za to, že ide aj o moju babku, starú 
mamu, mamu môjho ocka a ja som spolu so svojimi žiakmi mohla 
prispieť  návštevou k radosti z ďalšieho prežitého dňa, dňa, ktorý 
bol naplnený slnkom a spevom. O ten sa postarala naša žiačka Ivka 
Koreňová, ktorá sa tento raz priklonila k ľudovke blízkej jej 
srdiečku.  

PRAJEME VEĽA ZDRAVIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

ooo  Text a foto: E. Tchuríková 
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Na návšteve u najstaršej žijúcej občianke p. Z. Kucharíkovej.  
 
 
 
 
Je utorok 15.10.2013, sedem hodín ráno. Všetky deti Súkromnej 

základnej školy v Giraltovciach s napätím čakajú na príchod 
autobusov. Dnešný deň bude iný ako ostatné školské dni, 
o niekoľko hodín sa totiž začne vytúžený koncert Integrácia 2013 
v košickej Steel Aréne. 

 ,,Slnko svieti pre všetky deti rovnako´´, týmito slovami otvárala 
koncert Katka Brychtová a zároveň privítala vyše 9000 detí                 
v hľadisku. Hneď na začiatku vytvorila úžasnú atmosféru skupina 
I.M.T. Smile, ktorá roztancovala celú halu, po nej náladu udržiavali  
Peter Bič Projekt, Ewa Farna, Helenine Oči, Majk Spirit, Ego, Bacil 
& Rakby, Sisa Sklovská a mnoho ďalších hudobníkov a tanečných 
skupín.  

Naša škola prišla do Košíc nielen kvôli kultúrnemu zážitku, ale 
aj ako podpora pre výherkyňu Blaženku Jankuvovú. Táto žiačka 
5.B triedy v minulom školskom roku nazbierala najviac viečok SABI 
v projekte firmy MILK-AGRO Recykluj a vyhraj, za čo na konci 
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školského roka získala notebook. Neskôr bola vyžrebovaná zo 
všetkých najlepších zberačov a bola jej udelená špeciálna cena, 
ktorú si mala prevziať práve na koncerte Integrácia 2013. Veľkým 
prekvapením pre všetkých bol skúter, ktorý si Blaženka odviezla 
domov. 

Málokedy sa v dnešnom uponáhľanom svete človek stretne 
s prepojením takých nádherných myšlienok, akými sú na jednej 
strane súťaž firmy MILK-AGRO, ktorá chráni životné prostredie, učí 
deti separovať odpad a vychováva ich k zdravému životnému štýlu 
a na druhej strane spájanie hendikepovaných detičiek so zdravými. 
Všetky deti našej školy zažili úžasný deň vďaka firme MILK-AGRO 
a projektu INTEGRÁCIA, ktorý je dielom p. Slavomíra Krafčáka. Im 
patrí naše veľké ďakujem. NECH NAĎALEJ SVIETI SLNKO PRE 
VŠETKY DETI ROVNAKO !  

ooo   PaedDr. Silvia Baranová, SZŠ Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tu sú pocity výherkyne: 
 
V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do zberu viečok 

zo Sabi výrobkov. Hneď na začiatku roka som požiadala mamku, 
krstnú a celú rodinu, aby mi ich pomohli zbierať. Podarilo sa. Bola 
som najlepšia zo školy. Dostala som sa do žrebovania. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
26 

Koncert bol plný prekvapení, hlavne keď som zistila, že som 
vyhrala skúter. Bola som strašne rozklepaná, keď som sa mala 
postaviť na pódium pred vyše deväťtisíc detí. Keď sa ma Katka 
Brychtová niečo pýtala, mala som takú trému, že ani neviem, čo 
som odpovedala. Potom mi všetci spolužiaci blahoželali k výhre. 

Počas koncertu zhora púšťali balóny. Všetky deti ich chytali. 
Bolo to nádherné. 

Na koncerte mali deti zdravé i tie na vozíčkoch na lícach 
pomaľované slnká – čo je symbol integrácie, že všetky deti sú 
rovnaké, nie sú medzi nimi žiadne rozdiely. 

Teším sa už na tento ročník Integrácie a súťaže v zbere viečok 
a tetrapakov výrobkov firmy MILK-AGRO. 

 
ooo   Blažena Jankuvová, 5.B trieda 

 
 
 
 
  

edagogicko–organizačné pokyny na školský rok 2013/2014 
zameriavajú pozornosť aj na zlepšenie vzdelávacieho 
prostredia materiálno-technickým vybavením škôl, 

predovšetkým s digitálnou podporou. Zabezpečiť by to mal nový 
program Digipedia, zastrešujúci digitalizáciu najmä regionálneho 
školstva, v rámci ktorého školy od septembra začnú využívať 
digitálny vzdelávací obsah. Naďalej sa bude podporovať kvalitné 
jazykové vzdelávanie žiakov, ich zručnosti v informačno-
komunikačných technológiách, ale aj praktické zručnosti, ktoré sú 
dôležitou súčasťou ich všestrannej prípravy.  

Za obzvlášť dôležité sa považuje spustenie pilotného overovania 
Testovania 5, ktorým sa spravia prvé kroky k získaniu spätnej 
väzby o úrovni vedomostí našich žiakov aj na výstupe z ISCED 1. 
Doteraz sme totiž vedeli zmerať tieto výstupy iba prostredníctvom 
Testovania 9 a externej maturitnej skúšky z úrovne vzdelávania 
ISCED 2 a ISCED 3. Testovanie piatakov nám prinesie informáciu      
o vedomostiach a kompetenciách žiakov, získaných na 1. stupni 
vzdelávania.  

Zmeny, ktoré prinesie nasledujúci školský rok, dokážu naplniť čo 
najviac našich spoločných očakávaní. Bez spolupráce s riaditeľmi 
škôl a školských zariadení by to nebolo možné.  

Školstvo musí veľmi rýchlo reagovať na mnohé aktuálne zmeny, 
ktoré vývoj spoločnosti so sebou prináša a rovnako je potrebné 

P 
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často riešiť úpravu niektorých zle nastavených a neefektívne 
fungujúcich prvkov v systéme. V dôsledku zmien prechádzajú         
na samosprávu miest a obcí nové povinnosti pri riadení školstva, 
ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení podmienok pre zvýšenie kvality 
vo výchove a vzdelávaní. 

Aj v pôsobnosti Školského úradu Giraltovce nastali zmeny oproti 
minulému školskému roku. Zo siete škôl bola vyradená Základná 
škola v Železníku a do obvodu pribúda nová Základná škola 
v Chmeľove, tým sa zvýši počet žiakov z 1008 na 1029. Do tohto 
údaja nie sú započítaní žiaci zo Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach. 

Počet detí v materských školách je vyšší o 21 oproti minulému  
školskému roku,  je v nich celkom 362 detí. Taktiež je vyšší o 12 aj 
počet detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. 

V dôsledku zmeny financovania školských klubov je v nich 
v tomto roku  o 11  žiakov menej. Do Základnej umeleckej školy 
v Giraltovciach je pre tento školský rok prijatých 590 žiakov, čo je 
oproti minulému školskému roku pokles o 38, ale oproti 
predminulému roku je to ešte stále nárast o 17 žiakov. 

Najviac sa zmena financovania dotkla počtu detí a žiakov  Centra 
voľného času v Giraltovciach. Finančné prostriedky od 01.01.2013 
sú poskytované v podielových daniach obciam, kde majú deti od 5 
do 15 rokov trvalý pobyt. Obce tieto prostriedky čerpajú podľa 
uznesení obecných zastupiteľstiev a nie sú povinné ich zasielať 
CVČ, hoci  štát ich poskytuje  na mimoškolské aktivity. V tomto 
školskom roku doposiaľ evidujú 1349 žiakov a študentov, ktorí 
odovzdali vzdelávacie poukazy, čo je pokles oproti minulému 
školskému roku o 2 132. Školské strediská záujmovej činnosti boli 
legislatívou zrušené k 31.12.2012 a prešli od 1.1.2013 na CVČ. 
V tomto kalendárnou roku bolo zrušené CVČ v Okrúhlom.  

Na území mesta vzdelávanie zabezpečujú aj  súkromné a stredné 
školy. V Súkromnej základnej škole je 166 žiakov čo je o 18 viac 
oproti minulému školskému roku a tým sa škola stala plne 
organizovanou s deviatimi ročníkmi. 

V Gymnáziu Giraltovce znížil sa počet  študentov o 25,  
ich terajší počet je 206. V Súkromnej strednej odbornej škole je 
v tomto školskom roku prihlásených 195 študentov, čo je o 14 
menej ako v minulom školskom roku. Spojenú školu v Giraltovciach 
navštevuje 67 žiakov a študentov, o jedného menej oproti minulému 
školskému roku. 
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V priloženej tabuľke sú uvedené počty žiakov a detí od školského 
roku 2007/2008. 

 

Školský rok/ 
počet 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

Základné 
školy 

1 186 1 095 1 085 1 044 1 027 1 008 1 029 

Materské 
školy 

302 303 270 290 300 340 362 

Školské kluby 314 275 295 277 331 398 287 

ZUŠ  517 532 530 478 473 628 590 

CVČ 2 989 4 462 9 220 5 941 4 625 4 457 1 349 

ŠSZČ 0 0 335 117 113 108 0 

 
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2013/2014 
 

Termíny 
školských 
prázdnin 
2013/2014 
Prázdniny  

Posledný 
deň  
vyučovania 
pred 
začiatkom 
prázdnin  

Termín 
prázdnin  

Začiatok 
vyučovania  
po prázdninách  

jesenné  29. október 
2013  
(utorok)  

30. október –  
1. november 
2013  

4. november 2013 
(pondelok)  

vianočné  20. 
december 
2013  
(piatok)  

23. december 
2013 –  
7. január 2014  

8. január 2014  
(streda)  

polročné  31. január 
2014  
(piatok)  

3. február 
2014  
(pondelok)  

4. február 2014  
(utorok)  
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jarné    

Banskobystrický kraj,  
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

14. február 
2014  
(piatok) 

17. február –  
21. február 
2014 

24. február 
2014  
(pondelok) 

Bratislavský kraj,  
Nitriansky kraj,  
Trnavský kraj  

21. február 
2014 
(piatok)  

24. február –  
28. február 
2014  

3. marec 
2014 
(pondelok)  

Košický kraj,  
Prešovský kraj  

28. február 
2014 (piatok)  

3. marec –  
7. marec 
2014  

10. marec 
2014 
(pondelok)  

veľkonočné  16. apríl 2014  
(streda)  

17. apríl –  
22. apríl 
2014  

23. apríl 
2014  
(streda)  

letné  27. jún 2014  
(piatok)  

30. jún –  
29. august 
2014  

2. 
september 
2014  

 
V novom školskom roku 2013/2014 prajem všetkým žiakom, 

študentom a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom 
pevné zdravie, radosť z nadobudnutých nových vedomostí, tvorivé 
myslenie, pracovný elán, dobre medziľudské vzťahy a úspešné 
zvládnutie vytýčených výchovno – vzdelávacích cieľov. 

 
Mgr. Jozef Kozák 

odborný zamestnanec ŠÚ Giraltovce 
 
 
 
 
 

V  JEDNOM  DUCHU 
Nestáva sa často, aby človek bol pozvaný na jedinečné stretnutie, 

akým nesporne bolo stretnutie umelcov evanjelikov, ktoré malo 
výstižný názov - V jednom duchu. Toto nádherné podujatie malo 
jedinečný cieľ, a to vrátiť krásnu literatúru do vydavateľstva 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
30 

Tranoscius a združiť časť evanjelickej komunity, ktorá by sa 
zamyslela nad úlohou cirkvi v tomto postmodernom 21. storočí. 
Najmä preto, že to boli slovenskí evanjelickí intelektuáli, ktorí vždy 
mali čo ponúknuť národu.  

Z nášho mesta bola pozvaná aj pani Alžbeta Ondusková, 
pochopiteľne, obe nás pozvanie potešilo a pokladali sme  za česť 
stretnúť našich slovenských spisovateľov a výtvarníkov.  

Veľké nádeje a očakávania, ale aj trocha neistoty z nečakanej 
pocty, rezonovali naším vnútrom v sobotu 19. októbra 2013. Všetky 
očakávania sa naplnili do poslednej bodky a neistota sa rýchlo 
rozplynula po milom privítaní pracovníkmi vydavateľstva 
Tranoscius. Ochota, úsmev a dobrá nálada neschádzali z tvári  
redaktoriek Tranoscia, ktoré sa v tento deň zmenili na dokonalé 
hostiteľky. Riaditeľ Tranoscia  Mgr. Ľubomír Turčan sa podujatiu 
venoval celou dušou, čas a energia, ktoré vložil do tohto stretnutia,  
sa zrkadlili v jeho spokojnej tvári. Bolo to nádherné dvojdňové 
stretnutie umelcov evanjelikov na pôde vydavateľstva Tranoscius  
v Liptovskom Mikuláši. Prítomný bol generálny biskup ECAV         
na Slovensku PhDr. Miloš Klátik, PhD., riaditeľ generálneho 
biskupského úradu Ing. Dušan Vagaský a  tlačové oddelenie 
zastupovala PhDr. Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu 
komunikáciu, všetci ochotní priložiť ruku k dielu, informovať 
a odpovedať v tvorivom dialógu na kladené otázky. Musím 
konštatovať, že zúčastniť sa takého stretnutia je zážitok,  na aký sa 
ľahko nezabúda. Odznelo veľa informácií, veľa faktov, ale hľadali sa 
aj východiská ako oživiť prácu Tranoscia a ako pomôcť autorom          
pri vydávaní ich diel. Možností nie je veľa, lebo financií je pomenej, 
ale účelom takýchto stretnutí je porozprávať sa, nadviazať kontakty 
a duchovne sa posilniť. Duchovný rozmer tohto podujatia je 
nezmerateľný, lebo iba stretnutia zoči-voči a praktická konfrontácia 
skúseností v tvorbe  dávajú človeku možnosť vytvoriť si vlastné 
závery. Vysokú úroveň tohto podujatia podčiarkla účasť 
významných slovenských majstrov pera a kresby, ktorí sa hlásia 
k evanjelickej cirkvi. Nenadarmo sa hovorí, človek veľký duchom 
býva skromný a nenápadný a takto sa mi javili aj prítomní umelci - 
Andrej Hajduk, Ladislav Fričovský, Ján Beňo, Jaroslav Rezník, 
Juraj Sarváš, Milan Stano, Ondrej Hronec, Daniela Hroncová- 
Faklová, Slavomíra Očenášová, Daniela Horínková, Vladimír Petrík, 
Jaroslav Uhel a iní. 

Anna  Mitaľová 
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Neviem si predstaviť bez cesnaku 

hrianky či držkovú polievku... ale zožeňte 
dobrý aromatický cesnak. Tie 
napodobneniny zo supermarketov mu 
nesiahajú ani pod príslovečné kolená. 
Neostáva nič iné, len si dobrý cesnak vypestovať svojpomocne. Je 
ale pravda, že pestovanie cesnaku je trochu náročnejšie, než by sa 
zdalo. Cesnak ohrozujú škodcovia, ale i rôzne choroby. Tiež je 
potrebné dodržať odporúčané termíny pre výsadbu. Ale poporiadku. 
Cesnak sa vysadzuje  neskoro v jeseni, keď teplota klesne pod 9 
st.C, ideálne tesne pred mrazom.  Na výsadbu si vyberieme zdravé 
strúčky cesnaku, ktoré treba ochrániť pred háďatkom.  Na to slúži 
Sulka – K. Morenie sa vykonáva tak, že sa strúčky máčajú v tomto 
4  roztoku (40 ml na 1 L vody) po dobu 12 hod.  a po odkvapkaní 
sa vysádzajú do záhonu.  Vyberte vhodné stanovište – slnečné, 
suché a vzdušné, s dostatkom živín.  

Pred výsadbou aplikujte Cererit v dávke 6-8kg/100m2. Zvoľte 
spor 8-12 x 20 -40 cm v hĺbke asi 6-8 cm. Dôležité je, aby zemina 
bola asi 4 cm kyprá aj pod strúčkami.  Po výsadbe pozemok utlačte. 
Behom vegetácie je potrebné rozrušovať pôdny prísušok.  Na jar 
prihnojte len dusíkom - najlepšie  liadkom vápenatým - v dvoch 
dávkach spolu 0,5 až 0,6kg N/100M2.  Ak je sucho, polejte cesnak 
hneď po výsadbe. Zvýšené nároky na vodu sú od polovice mája        
do polovice júna. Vrcholy s pacibuľkami odštepujeme ihneď ako sa 
objaví kvetný stol. Paličiaky zberáme v dobe, keď im ostáva 
5dužinatých listov, môžu byť aj žlté. Nepaličiaky sa zbierajú, keď asi 
polovica rastlín má vňať položenú na zemi. V dobrých podmienkach 
trvá sušenie cesnaku jeden mesiac. 

Začiatkom novembra u nás zvyčajne  končia aj posledné krásne 
jesenné dni. V tom čase máme mať už všetku teplomilnú zeleninu 
pozbieranú, lebo nočné mrazíky sú čoraz častejšie. Pravda, 
pomocou fólie alebo iného krytu môžeme zber ešte odložiť, je však 
otázne, či sa takáto námaha s prikrývaním vyplatí. Plody rajčiakov 
nepotrebujú ani slnko a zelené dozrejú aj v byte. Ale mali by byť 
odtrhnuté aj so stopkami. Takto uskladnené vydržia až                 
do decembra. Petržlen môže zostať vonku v zemi aj cez zimu. Jeho 
koreňová sústava je dostatočne odolná voči mrazu. 

 
Ľubomír Krupa 
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Aliu Elhusseiny   Jakuba Čabalu 
Slávku Kopčákovú  Veroniku Jurčovú  
Andreu Kurejovú     Damiána Šamka 
 
 
 
Tomáš Jurč           - 85   Agnesa Drabová       - 55 
Zuzana Brenišová   - 80   Anna Imrichová       - 55 
Mikuláš Lazor          - 80   Milan Kostik         - 55 
Andrej Mikula       - 75   Božena Hajdová    -  50 
Bartolomej Katriňák- 70   Ing. Jaroslav Harajda   -  50 
Mária Končarová  - 70   Jozef Jacko          -  50 
Mária Paľová     - 70        Marta Janošková    - 50 
Anna Partilová  - 65   Gabriela Kurejová   -  50 
Jozef Vaňuš   - 65   František Maťaš     -  50 
Mária Gajdošová  - 60   František Schvarz    -  50 
Terézia Jurčová  - 60   Jozef Šimoňak    - 50 
Jozef Končár   - 60   PhDr. Blanka Vaľovská -  50 
   

  
 
 

Mgr. Peter Motyľ  -  Jana Čigašová 
Marhaň            Giraltovce  

Lukáš Hudák -  Bc. Mária Bartošová     
   Giraltovce                         Dukovce  

Pavol Černický  -  Magdaléna Dudová  
      Matiaška                    Giraltovce  

Martin Kruľ  -  Jana Magerová 
     Mičakovce                       Giraltovce   
Patrik Grundza   -  Adriána Fedáková 

Kolbovce         Giraltovce 
 
Vypracoval: Ing. Tatiana Mitaľová, Evidencia obyvateľstva 
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S ľútosťou sme prijali upozornenie, že v skoršom vydaní 
Spravodajcu mesta Giraltovce sme v rubrike ZPOZ neuverejnili 
jubilanta PhDr. Františka Džalaia (60)  a v októbrovom čísle sme 
uviedli nesprávne dve mená.  Je ním p. František Cigľár a p. 
Verona Krupová. Za vzniknuté chyby sa ospravedlňujeme.  

 
 
 
 
 

  Oslava životného jubilea je čas, 
keď treba zastať a poďakovať sa       
za všetko krásne a dobré, čo sme 
spolu prežili. Dlhoročná učiteľka,  
pani ALŽBETA  ŠKURLOVÁ,  sa 19. 
októbra 2013 dožila krásnych 70. 
narodenín. K vzácnemu výročiu jej 
prajeme pevné zdravie, veľa lásky 
a mnoho pokojných rokov v kruhu jej 
blízkych. 

   V mene celej redakčnej rady jej 
ďakujeme za roky, strávené v našej 
spoločnosti. Spravodajca bol jej 

srdcovou záležitosťou a ona dlhé roky napĺňala jeho stránky 
svojimi článkami. Dnes, v čase jej významného životného 
jubilea, sa nám vracajú spomienky na spoločnú tvorivú prácu 
pri zostavovaní jednotlivých čísel nášho časopisu.  

   Milá oslávenkyňa, v duchu kladieme pomyselnú kyticu 
nádherných ruží na Tvoj stôl  a  ďakujeme nielen za významný 
podiel pri formovaní Spravodajcu, ale aj za Tvoj ľudský prínos 
v našom kolektíve. Prajeme Ti z úprimného srdca všetko 
najlepšie k  sedemdesiatinám a teplé slnečné lúče nech 
osvetľujú všetky Tvoje dni. 

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



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futbalový september zakončili futbalisti MFK Slovan Giraltovce 
vo veľkom štýle. Víťazstvo 2:0 a výkon proti Spišskej Novej Vsi 
vyvolali v tábore Slovana veľkú eufóriu a samozrejme aj spokojnosť. 
Tabuľkové postavenie bolo vynikajúce a nič zlé sa rozbehnutému 
mladému tímu nemalo stať. No, nakoniec to  bolo celkom inak... 

Spomínali sme, že základná jedenástka je silná a bude hrať         
v pohode dovtedy, kým niečo - alebo niekto - nenaruší jej pevnú 
štruktúru. Nuž a tak sa aj stalo, prišli zranenia troch kľúčových 
hráčov,  P. Partilu, J. Filakovského a M. Digoňa a vzniknuté trhliny 
sa prejavili na hre aj výsledkoch. Treba ale povedať, že remíza           
v Stropkove ( 1:1 ) je výsledok, ktorý sa v Giraltovciach vždy bude 
ceniť, bez špekulovania, či Tesla je v súčasnosti silná alebo slabá. 
Pre tento zápas platil ten druhý prívlastok a je predpoklad, že             
v kompletnom zložení mohli Giraltovce dosiahnuť ešte lepší 
výsledok. Ďalšie stretnutia na domácej pôde potvrdili, že súperi 
Giraltoviec Snina a Sabinov sú pre modrobielych doslova nočnou 
morou a je jedno, ktorá generácia hráčov proti nim hrala  alebo hrá. 
Posledné výsledky to len potvrdzujú. So Sninou (1:1) videli diváci 
výborný futbal počas celého stretnutia. Slovan viedol, ale súper sa 
nevzdal a nakoniec si odniesol z Giraltoviec opäť bodový úlovok. 
Ešte šťastie, že nasledujúci zápas sa hral v Spišskom Podhradí a 
tam sa naopak cítia Giraltovčania ako ryba vo vode. V slabom 
zápase Slovan domácim nič nedovolil a spod Spišského hradu bral 
aj bod, hoci po Kuriplachovom brvne to mohlo byť ešte radostnejšie. 
Ak september zakončili slovanisti famózne, tak za októbrovým 
koncom treba dať tri výkričníky. Súper zo Sabinova nepatrí medzi 
tých, ktorí by sa nedali zdolať, ale na konečný úspech sú potrebné 
okrem bojovnosti aj rozvaha, šťastie a veľký futbalový kumšt. To 
všetko Slovanu chýbalo a prehra rozdielom triedy bola frustrujúca  
pre hráčov a realizačný tím,  ale hlavne pre fanúšikov. Ukázalo sa, 
že toto mladé mužstvo sa ešte nevie popasovať s nepriaznivým 
stavom, nemá dostatok skúseností s podobnými situáciami. Navyše 
sa dá ovplyvniť nervóznou atmosférou. Tak to bolo v závere zápasu 
so Sninou a aj proti Sabinovu. Mužstvu chýba vodcovská osobnosť 
s bohatými skúsenosťami, ktorá by zodpovednosť v takýchto 
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vypätých situáciách vzala na svoje plecia. Vešať hlavy však netreba 
a v zostávajúcich stretnutiach sa treba pokúsiť o zisk ďalších 
dôležitých bodov, veď Slovan už nečakajú žiadni strašiaci. Chce to 
len zachovať  si chladnú hlavu, lebo panika je to najhoršie, čo tento 
klub môže postihnúť. 

ooo  Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 

 
Pred mesiacom som  sľúbil,  že ak  zistím,  komu patrí  

"územie nikoho" (ja som si ho tak nazval sám)                        
v Giraltovciach medzi Fučíkovou a Družstevnou ulicou              
na brehoch  Radomky,  ktorá touto časťou nášho mesta 
preteká, tak  to prezradím aj vám - čitateľom nášho 
periodika.  Priznám  sa, že ani dnes nie som si istý tým,  čo 
už viem.  No zistené poznatky potvrdzujú predpoklad  
hraničiaci s istotou, že je to tak a moje zistenia sa veľmi 
približujú pravde. To, čo som zistil, vám prezradím v závere 
tohto príspevku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Územie nikoho" (na snímke vľavo od chodníka) je dnes, na rozdiel     

od situácie spred mesiaca, vykosené. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
36 

 
No ešte predtým by som rád pochválil rýchlu reakciu 

pracovníkov útvaru malých obecných služieb. Ako mi potvrdil 
prednosta MsÚ Ján Čabala, mesto súhlasilo s vykosením          
vo vlastnej réžií úseku, o ktorom som písal v predošlom vydaní 
SPRAVODAJCU MESTA GIRALTOVCE. Vďaka Gabriele 
Maliňakovej a Jozefovi Kočišovi boli dané pokyny pracovníkom 
malých obecných služieb, ktorí prácu vykonali... a pritom stačilo 
tak málo, iba trochu nefalšovanej aktivity. Myslím si, že za to 
málo im patrí poďakovanie. Kým iní mali ruky založené, oni 
urobili,  čo bolo potrebné urobiť. 

Výsledok dokumentujú naše snímky. Tam, kde sme pred 
mesiacom videli vysokou trávou a burinou zarastené brehy, je 
dnes upravený priestor. Vykosené a upravené boli aj brehy 
kanála, ústiaceho do Radomky zo smeru od Kukučínovej ulice. 
Stačilo naozaj tak málo, ale keď si porovnáme  snímky spred 
mesiaca   a   dnes,   rozdiel    je    viditeľný.    Aktivitou   MsÚ   a 
pracovníkov jeho útvaru bolo promptne urobené to, čo možno 
mal urobiť niekto iný. 

A teraz niekoľko slov o tom, čo sa mi podarilo zistiť o „území 
nikoho". Pracovníci mesta mi potvrdili, že neupravené „územie 
nikoho" mestu nepatrí. To potvrdilo aj niekoľko majiteľov 
nehnuteľností v uvedenom úseku, ktorí ma informovali, že pred 
nejakým časom odpredali pozemky Povodiu Bodrogu a Hornádu,  
firme, ktorá je správcom vodných tokov na východe Slovenska.  
A ďalej som sa vo svojom zisťovaní nedostal. No keďže nikto iný, 
kto by mohol byť majiteľom „územia nikoho", už nie je, tak mi     
z toho logický vyplýva, že majiteľom je spomenutá firma. Alebo 
nie? 

Pravda sa ukáže po zime, ktorá je pred nami. Aj potom bude 
treba burinu na brehoch Radomky znova odstrániť a urobiť 
poriadok. Verím spolu s vami, že to urobí ten,  komu táto 
povinnosť náleží a nie nejaký „dobrovoľník" ako to bolo teraz. 
Veď stačilo tak málo.... 

Alebo že by sme sa všetci mýlili a veci sa odohrajú celkom 
inak ???!!! 

ooo  Text a snímky: PhDr. František  D ž a l a i  
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 Aj kanál zo smeru od Kukučínovej ulice dostal nový, krajší vzhľad. 
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Rýchle upratovanie nepotrebných vecí hodených za plot 
v záhradkárskej oblasti. 

Foto: Martin Končár 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

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

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

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
 

NOVEMBER  2013 
 

5. 11. 2013  /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
6. 11. 2013  /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
7. 11. 2013  /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
12. 11. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
13. 11. 2013 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
14. 11. 2013 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
19. 11. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
21. 11. 2013 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
26. 11. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
27. 11. 2013 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
28. 11. 2013 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
 

DECEMBER  2013 
 
3. 12. 2013  /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
4. 12. 2013  /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
5. 12. 2013  /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
10. 12. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
11. 12. 2013 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
18. 12. 2013 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

 
PaedDr. Vladislav  Artim 

riaditeľ 
 

POZNÁMKA: Zmena stránkových dní vyhradená. 
Pracujeme na základe objednávok, ktoré je možné uskutočniť 
na t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 828 377,  

 email: centrum102sk@centrum.sk.      
NA  VYŚETRENIE  JE  NUTNÉ  OBJEDNAŤ  SA! 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
http://www.cpppapsk.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 

 MRAZNIČKY, 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

 KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
 

Kontakt: 0908/452497 
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