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Február je zimný mesiac, je časom snehu, chladu a mrazu. 
Zima je časom pokoja a oddychu, vonku mrzne a svet stíchne. 
Krajina spí a sníva sen o krajšom živote, nikto neruší jej pokoj 
a pohodu. Veď komu by sa chcelo boriť sa v snehu a nečase? 
Kto nemusí, spokojne oddychuje doma. A ako je nám dobre vo 
vnútri našich vyhriatych príbytkov, spoza okien sa nám na svet 
pozerá lepšie. Sneh pokryje celú krajinu a mráz ju preleští 
belostnou čistotou. V skúpych lúčoch slnka sa svet vonku 
trblieta a ligoce, ale zimná rozprávka nemá dlhé trvanie. Slnko 
je mocný pán, stačí na chvíľku zosilniť žiaru a jeho lúče za 
malú chvíľku premenia utešenú idylku na realitu. Taký je celý 
mesiac február, nevypočítateľný!  Február je aj pomalý, dni sa 
lenivo vlečú a mnohí z nás by už radi robili niečo užitočné 
vonku. No musia vydržať, február, to je koniec zimy, koniec 
vysedávania pri peci. Voľnejší čas treba využiť na záľuby, 
čítanie, vyšívanie, maľovanie, pletenie, športovanie alebo        
na návštevu kultúrnych podujatí a zariadení. Človek sa 
potrebuje stretávať, potrebuje byť s ľuďmi, lebo iba 
v spoločnosti iných ľudí rastieme a meníme sa. Spoločnosť 
iného človeka je dotykom života, ktorý nás formuje, ohýna 
a posúva dopredu. To znamená, že aj mesiac február má veľa 
krás, veľa pozitív, len ich treba chytiť pevne do rúk a žiť nimi. 

Aj v našom meste je dostatok kultúrnych aktivít, ktoré 
mesto pripravuje pre svojich občanov. Dôchodcovia sa trikrát 
do týždňa stretávajú vo svojom klube, spevácka skupina 
Topľanky  každý utorok usilovne vylepšuje svoj široký spevácky  
repertoár. Športovci sa môžu venovať volejbalu, futbalu  alebo 
iným športovým činnostiam v telocvični. V knižnici je tiež 
dostatok literatúry, ktorú si môžu  občania požičať na dlhé 
zimné večery. Nezaostáva ani Centrum voľného času, ponúka 
širokú škálu kultúrnych aj športových podujatí. Čiže stačí si 
vybrať a zapojiť sa, hneď sa budeme cítiť lepšie a veselšie. 
Február je aj čas  fašiangov, kedy veselosť je v plnom prúde, je 
to čas bálov a plesov. Tak nezabudnime žiť v danom čase podľa 
svojho srdca tak, aby nás pohoda a dobrá nálada neopúšťali. 

 
d d d   Anna Mitaľová  d d d  
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Mestská polícia /MsP/  plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona 

SNR č. 564/91 Zb. o Obecnej polícii v znení neskorších noviel, kde 
sú presne a jasne definované jej úlohy a oprávnenia, úlohy uložené 
primátorom mesta, ako aj úlohy vyplývajúce zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.    

Celkový počet  protokolárne evidovaných  udalostí, ktoré nastali 
počas výkonu služby  v hodnotenom období, je 527. Udalosti 
evidujeme na základe vlastného zistenia príslušníkov MsP počas  
výkonu pochôdzkovej a hliadkovej služby -  102, zistenie 
nedostatkov 38x  a na základe podnetu občanov -167. 

V porovnaní s rokom 2011 je to  o  96 udalostí menej.         
Okrem riešenia priestupku vo forme uloženia blokovej pokuty    

na mieste  je možné priestupky riešiť formou uloženia blokovej 
pokuty nezaplatenej na mieste /šekom/, dohovorením, postúpením 
oprávneným orgánom na ďalšie konanie a odovzdaním na riešenie 
inému orgánu. Ak počas vyšetrovania bolo zistené, že vo veci nejde 
o priestupok, je možné vec odložiť  (prípadne uložiť, ak nie je známa 
osoba páchateľa). 

Samotný výkon služby bol orientovaný na preventívnovýchovné 
pôsobenie, predchádzanie trestnej činnosti, zamedzovanie 
a odhaľovanie trestných činov, priestupkov a inej protiprávnej 
činnosti  a  postupné znižovanie priestupkovosti a kriminality        
na území mesta.  

Mestská polícia je oprávnená v zmysle zákona použiť   
v odôvodnených prípadoch donucovacie prostriedky. Zákon 
o obecnej polícii ich definuje ako:  

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, 
b) slzotvorné prostriedky, 
c) obušok, 
d) putá, 
e) služobného psa a 
f) technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového 

vozidla. 
 O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje 

príslušník MsP podľa konkrétnej situácie.  
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Príslušníci MsP v hodnotenom období boli nútení využiť 
donucovacie prostriedky v 18-ich prípadoch, išlo o technický 
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla / tzv. 
papuča /. 

K fyzickému útoku na príslušníka mestskej polície počas 
kalendárneho roka nedošlo, k verbálnemu útoku  došlo  v jednom 
prípade.   

 
Rozdelenie  priestupkov : 
 

 

 § 
47-
48 

§ 
49 

§ 50 § 22 VZN Ostatné Spolu 

1 
Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou  
činnosťou 

73 2 9 240 2 0 326 

2 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
útvaru obecnej polície 

1 0 10 0 0 13 24 

3 
Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 9 0 0 0 9 

4 
Celkový počet odložených 
priestupkov 

1 2 5 191 0 0 199 

5 
Celkový  počet 
odovzdaných priestupkov 

1 0 0 0 0 10 11 

6 
Celkový počet 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

0 0 1 0 0 0 1 

Celkový počet priestupkov 
vybavených v blokovom 
konaní 

71 0 4 46 2 3 126 
7 

Výška finančnej hotovosti 
(€) 

559 0 345 447 20 70 1441 

Celkový počet priestupkov 
vybavených v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na 
mieste 

1 0 0 3 0 0 4 
8 

Výška finančnej hotovosti 
(€) 

20 0 0 85 0 0 105 
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Mestský kamerový systém – MsKS 
V súčasnej dobe kamerový systém obsluhujú traja operátori     

na pracovisku chránenej dielne. Ich činnosť riadi náčelník MsP. Nie 
sú v stave MsP, ide o pracovníkov mesta, zamestnaných 
prostredníctvom ÚPSVaR.  V kalendárnom  roku 2012 operátori 
mestského kamerového systému zaznamenali prostredníctvom 
kamier celkom  344 udalostí. Vo väčšine prípadov išlo o porušenie 
zákona na úseku dopravy, zvyšok  tvorili prípady narušenia 
verejného poriadku neprispôsobivými občanmi alebo porušenia 
verejného poriadku mladistvými a maloletými osobami. MsKS je 
využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu. Už len 
samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že mesto je            
pod stálym dohľadom kamier, odrádza potenciálnych páchateľov         
od protispoločenského konania.   

     Službukonajúcemu príslušníkovi MsP počas roku 2012 
operátori MsKS oznámili 45 x rôzne narušenie verejného poriadku. 
Išlo o  - pitie alkoholu na VP, 

- poškodzovanie majetku mesta a iné, 
- verejné pohoršenie, 
- vylepovanie plagátov a 
- znečistenie VP. 

 
Obrazový záznam v štrnástich  prípadoch využil Policajný zbor 

pri plnení ich  základných úloh (objasňovanie trestných činov 
a priestupkov). Takýto záznam sa poskytuje pre potreby Policajného 
zboru SR na základe písomnej žiadosti s uvedením zákonnému 
dôvodu. 

 
Ostatná činnosť mestskej polície počas roku 2012 
 
- asistencia pre pracovníkov  OU – SK /sociálna/............... 7x 
- asistencia pri výbere finančnej  hotovosti z banky ............ 12x 
- asistencia pri vyplácaní soc. dávok v hmotnej núdzi ........ 12x 
- asistencia pri usporadúvaní spoločenských a kultúrnych  

podujatí v meste .............................................................. 10x 
- besedy na tému návykové látky a závislosti  .................... 9x  
    účasť....................................213  žiakov 
- dozor pri  CP prechod pre chodcov  na zač. šk. roka ........ 19x 
- dozor VP .........................................................................  13x 
- dožiadanie pre iné MsP a prerokovanie priestupkov ........  11x 
- kontrola  osôb ................................................................  78 x 
- kontrola objektov  ........................................................... 20x 
- kontrola objektov ( na základe sigalizačného zariadenia)...  9x 
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- nález podnapitej osoby .................................................... 6x 
- nález veci : ......................................................................  37x 
- odvoz podnapitej osoby pre vlastnú bezpečnosť................  3x 
- osoby predvedené na MsP ...............................................  7x 
- oznámenie o strate veci  ..................................................  13x 
- oznámenia od občanov .................................................. 167x 
- písomná výzva  alebo upozornenie....................................  17x 
- poskytnutie záznamu z kam. systému pre potreby PZ  ..... 14x 
- potvrdenie o vrátení veci majiteľovi  .................................  12x 
- požiar -  asistencia s HaZZ............................................... 9x 
- prerokovanie priestupkov z OO PZ  /rieši mesto/ ............  14x  
- privolanie RZS  - asistencia..............................................  4x 
- rušenie nočného kľudu  ..................................................  5x 
- služobná cesta   ..............................................................  3x  
- úradné záznamy .............................................................  12x 
- vlastná činnosť ............................................................... 52x 
- zistenie nedostatku počas pochôdzkovej a hliadkovej služby 

....................................................................................... 38x 
- zistenie poškodenia majetku mesta ................................. 8x  
- zistený pohyb psa  .......................................................... 18x 
- zistený pohyb psa  občanom a oznámenie MsP ............... 12x 
- žiadosť o spoluprácu  ..................................................... 19x 
     
- odchyt  túlavých psov  na území mesta v počte : ......   ks 
firmou Hunter  ................................................................... 20x 
vlastný odchyt  ................................................................... 13x 
vrátenie psa majiteľovi  ....................................................... 11x 
vybavenie dohovorením na mieste  ...................................... 9x 
v blokovom konaní  ............................................................. 4x 
 
Porušovanie VZN mesta na mieste hliadka MsP vybavila  

dohováraním 45x,  na úseku dopravy 191x. 
V bezpečnostnej situácii na území mesta sa vykonávajú 

preventívne a represívne akcie v súčinnosti s OO PZ v Giraltovciach.  
Boli zamerané na dodržiavanie zák. NR SR č. 219/96 Zb.             
na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov  - konzumácia 
alkoholických nápojov mladistvými, záškoláctvo a narušovanie 
verejného poriadku v meste, celkom šlo o  7 akcií .  

Samostatne MsP prekontrolovala reštauračné a pohostinské 
zariadenia  celkom 5x,  počas nich bolo skontrolovaných  21 osôb. 
Spolupráca mestskej polície s Obvodným oddelením PZ 
v Giraltovciach je na veľmi dobrej úrovni.  
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V oblasti prevencie sa mestská polícia bude v budúcom období 
snažiť o čo najefektívnejšie využívanie svojich právomocí 
a kompetencií tak, aby predchádzala páchaniu priestupkov 
a trestných činov.  

Doručovanie písomností mestskou políciou:  
- doručovanie -  okresné súdy ...................................... 38x 
- doručovanie -  obvodné úrady .................................... 36x 
- finančné odd. mesta .................................................. 684x 
- mestské zastupiteľstvo .............................................. 56x 
- mestská knižnica   .................................................... 62x 
- mestský úrad  ........................................................... 357x 
- oddelenie kultúry ...................................................... 84x  
- oddelenie správy majetku mesta  .............................. 380x 
- oddelenie výstavby  ................................................... 124x 
- previerka pre vojenské spravodajstvo ........................ 3x 
- spoločný obecný úrad ............................................... 303x 
Spolu mestská polícia počas hliadkovej a pochôdzkovej činnosti 

v roku 2012 doručila 2 146 písomností, pozvánok, listov, 
doporučených zásielok do vlastných rúk a pod. 

 
Zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí  
V roku 2012 zabezpečovala MsP verejný poriadok na týchto 

akciách: 
- kladenie vencov k pamätníku, dohľad na prechode              

pre chodcov (september), kultúrne leto, hasičské preteky,  
Topľanské folklórne slávnosti, začiatok a koniec školského roka, 
letné predajné a remeselnícke trhy, predvianočné trhy, vítanie 
Mikuláša, Silvester a iné podujatia, na ktorých  MsP zabezpečuje 
verejný poriadok.  

Mestská polícia Giraltovce aj v roku 2012 v plnom rozsahu 
zabezpečovala základné úlohy, vymedzené zákonom o obecnej polícii 
č. 564/1991 Zb., pričom prioritou  bolo zabezpečenie verejného 
poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb            
pred ohrozením ich života a zdravia. V týchto intenciách a službách 
pre obyvateľov mesta a v boji s protiprávnym konaním budeme 
pokračovať aj v roku 2013. Osobitnú  pozornosť bude MsP venovať  
ochrane majetku mesta a občanov, znečisťovaniu verejného 
priestranstva v meste,  neoprávnenému zabratiu verejného 
priestranstva a aj odhaľovaniu divokých skládok na území mesta. 

Náčelník MsP Giraltovce Juraj Šima 
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 počasie v januári by pokojne mohlo dosať prívlastok aprílové? 
Bohatú snehovú nádielku s mrazíkmi striedalo oteplenie 
s dažďom. Takéto počasie, bohaté na vlahu, však neprospieva 
poľnohospodárom, lebo ako vraví pranostika - ak v januári sneží  
alebo prší, bude zlá úroda.  

 zápis do školy je pre dieťa aj rodiča dôležitou udalosťou?          
15. januára mali možnosť budúci prváčikovia prejsť bránami 
základnej a súkromnej základnej školy po prvýkrát a pocítiť 
atmosféru školského prostredia počas slávnostného zápisu. 
Tohto roku sa ho zúčastnilo 43 budúcich žiakov základnej školy 
a Súkromnú základnú školu si vybralo 22 prváčikov. 

 mäso a mäsové výrobky si môžete zakúpiť v rozšírenej predajni 
MAKOS?  V obchodnom dome Jednota od polovice januára 
zriadili predajňu  s čerstvým mäsom a mäsovými produktami. 

 si opäť môžete prísť zacvičiť v rytme zumby? Po krátkej 
prestávke máte znovu možnosť spraviť niečo pre svoju postavu  
a prísť každý utorok do Domu kultúry. 

 mesto  podalo žiadosť o dotáciu na projekt Kamerový systém 
v meste Giraltovce? Po prípadnom schválení by sa súčasný 
kamerový systém rozšíril o ďalšie dve kamery z dôvodu 
bezpečnosti občanov a ochrany majetku mesta. Jedna bude 
nainštalovaná na križovatke pod cintorínom a druhá v Parku 
mieru pri amfiteátri.  

 sa stretli športuchtiví   zástupcovia z mestských úradov 
zo Sabinova, Hanušoviec a Giraltoviec, aby si v piatok 25. 
januára zmerali  sily počas športového  dňa? Súťažilo sa 
v mužskom a ženskom futbale a vo volejbale. Aj keď si každé 
družstvo odnieslo nejakú cenu, v prvom rade išlo o priateľsky 
strávený deň. 

 v stredu 2. januára  prijal primátor mesta Mgr. Ján Rubis spolu 
so zástupkyňou Mgr. Slávkou Vojčekovou a predsedníčkou MS 
SČK v Giraltovciach Mgr. Danielou Macákovou dvoch z troch 
darcov krvi, ocenených Janského plaketami? Pán Vladimír 
Maďoran, Bc. Antónia Čajková a PhDr. Mária Drabbová boli 
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pozvaní, aby si prevzali ocenenia s poďakovaním za ich 
šľachetný čin. Pani Macaková sa poďakovala slovami, že 
v dnešnom uponáhľanom svete, keď každý myslí na seba,  si oni 
našli čas, aby  pomohli iným. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenení darcovia krvi u primátora. 
d d d  Text a foto: Mária Osifová 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

V centre nášho mesta, na pešej zóne pred mestským 
úradom sa v piatok 18. januára 2013 uskutočnil pietny akt 
kladenia vencov. Touto akciou si prítomní účastníci          
pri soche Matka s dieťaťom, venovanej osloboditeľom 
a obyvateľom Giraltoviec, zapojeným do oslobodzovacích 
bojov, pripomenuli 68. výročie oslobodenia nášho mesta 
a okresu Svidník vojakmi Červenej armády a 1. česko-
slovenského armádneho zboru.   
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Oslavy, moderované Máriou Osifovou ml., sa začali štátnou 

hymnou, privítaním prítomných predstaviteľov mesta, 
poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov politických, 
spoločenských, školských a kultúrnych organizácií 
a obyvateľov. Nasledovala spomienková báseň, ktorú predniesla 
Alena Kmecová. 

Primátor mesta Ján Rubis v príhovore  vzdal úctu tým, ktorí 
za našu slobodu priniesli nemalé obete. Priblížil udalosti 
predchádzajúce oslobodeniu mesta pred 68-mi rokmi. Hovoril 
aj o partizánskom hnutí v okolitých horách a úlohe Ľudovíta 
Kukoreliho,  veliteľa partizánskeho štábu.  

K  účastníkom pietnej slávnosti sa prihovoril aj Milan Sidor 
zo Spoločnosti kapitána Jána Nálepku,  rozprával o bojoch          
na východe Slovenska, ktoré viedli k oslobodeniu dedín 
a miest. Priblížil  život, vojnové zásluhy a hrdinskú smrť Jána 
Nálepku, zdôraznil že je veľmi dôležité,  aby hlavne starší ľudia 
a pamätníci hovorili s mládežou o významných  dňoch našej 
histórie.  Mládež je totiž neraz nesprávne informovaná o tom, 
čo sa v rokoch vojny odohrávalo a kto mal aký podiel                
na oslobodení.  

Tajomník Základnej organizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Giraltovciach Ján Gdovin  sa 
poďakoval osloboditeľom a zvlášť miestnym odbojárom 
a priamym účastníkom vojny za ich podiel na našom dnešnom 
spokojnom mierovom živote. 

Pietny akt pokračoval položením vencov predstaviteľmi 
mesta a členmi ZO SZPB. Osloboditeľom a padlým sa potom  
na vyjadrenie z vďačnosti za našu slobodu  poklonili postupne 
všetci prítomní účastníci. 

Vo vestibule Mestského úradu v Giraltovciach bola 
inštalovaná výstavka venovaná oslobodeniu Giraltoviec 
a zmenám v meste počas takmer sedemdesiatich rokov 
mierového života. 

Slávnosť vyvrcholila neformálnym 
stretnutím a besedou s Milanom 
Sidorom nad knihami o kpt. 

Jánovi Nálepkovi. 
 

ooooo  F. DŽALAI, 
preds. ZO SZPB 
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Predstavitelia mesta pri kladení vencov.      Foto: M. Osifová 
 

 
 
 
 
Nie každý deň je sviatok, tých sviatkov je v našom živote 

pomenej. Dovolím si však tvrdiť, že naša knižnica mala  
v dňoch od 21. do 30. januára 2013 sviatok. Taký 
výnimočný, neplánovaný, ale tie sú najvydarenejšie. 
A putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra, ktorá 
hosťovala v týchto dňoch v priestoroch našej knižnice, sa 
veru vydarila. Slávnostné otvorenie bolo naplánované 
v pondelok na 13.00 hodinu a presne v tomto čase bola 
knižnica zaplnená do posledného miesta. Najmladší, mladí, 
starší aj starí,  skrátka všetky vekové kategórie si našli čas 
na otvorenie  výstavy.  

V programe vystúpili žiaci ZUŠ, autorka náboženskej poézie pani 
Alžbeta Ondusková predniesla niečo z vlastnej tvorby, slová 
z Proglasu nám priblížila pani Margita Gazdičová a prihovoril sa  aj 
primátor Giraltoviec Mgr. Ján Rubis. Veľké poďakovanie patrí našej 
mládeži  nielen za precítené piesne a krásne slová na vernisáži, ale 
aj za veľkú pomoc pri inštalovaní tejto výstavy. Biblia je kniha kníh, 
najvzácnejšia a najčítanejšia kniha sveta, naši občania radi uvítali 
možnosť prezrieť si okolo 300 vzácnych exponátov Biblie v približne  
v 80-tich jazykoch. Putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra 
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Organizátor Petr Hamrozi 
ukazuje bibliu namočenú do 
vody. 

ponúka návštevníkom historické české a zahraničné Biblie. 
K dispozícii sú najstaršie Biblie z roku 1549 a 1556, spevníky, 
kancionály, modlitebné knižky, obrázkové Biblie a študijné 

materiály. Môžete tu vidieť Biblie 
ponorené do vody, Biblie pre väz-
ňov, novodobé Biblie a biblické 
materiály,  napr. ručný prepis 
Evanjelia podľa Marka, napísaný 
na cigaretovom papieri 
politickým väzňom v roku 1958, 
Mini Bibliu, ktorá meria iba 
33mm, zvitok Tóry /5 kníh 
Mojžišových/, Biblie v rôznych 
formátoch, úpravách, atlasy, 
mapy a pod. Putovná výstava 
Biblií je bohatá na rôznorodé 
exponáty, skrátka, treba prísť, 
vidieť a počuť. Návštevnosť  
výstavy prekvapila, školy, 
organizované skupiny ale aj 
jednotlivci prichádzali od rána  
do večera. Deň čo deň nás 
navštevoval veľký počet ľudí, 
záujem o výstavu bol nevídaný, 
ale pre hlavných organizátorov     
z kresťansky orientovaného ob-
čianskeho združenia I4U I for 
you /Ja pre Teba/ to nebol 

problém. Úplne prirodzene zvládali nečakaný nápor záujemcov, 
ukazovali, vysvetľovali, 
hovorili a čím viac ľudí 
prišlo, s o to  väčším 
zanietením vysvetľovali. 
Záujem ľudí ich tešil, 
bolo vidieť, že táto 
práca je záležitosťou 
ich srdca. Človek to 
musel vidieť a zažiť, iba 
tak pochopí, o čom táto 
výstava je. Je o viere 
a presvedčení, že vysta-
vovať Biblie a šíriť    Najmenšia biblia akú ste kedy videli. 
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o nich poznatky je pre niektorých hlavným poslaním ich života. Táto 
viera im pomáha zvládať enormný záujem ľudí o výstavu. 
Presvedčili sme sa o tom aj v našom meste, ľudia prichádzali a 
dvere knižnice sa nezatvárali. Zdalo sa, že v období putovnej výstavy 
sa knižnica stala centrom nášho mesta. Žiaci z našich škôl, ale aj 
z okolitých dedín húfne smerovali do knižnice. A že sa im výstava 
páčila, to bolo zjavné, podľa veku reagovali živo a prirodzene. Ich 
otázky svedčili o tom, že mládež premýšľa, že chce žiť zodpovedne 
a čestne. A to je veru dobrý signál! Nie často môžme vidieť unikátne 
Biblie a hodnotné biblické materiály, aké táto výstava ponúka. Je to 
rozhodne vzácna a nevšedná výstava. Jej organizátori sú predchnutí 
zmesou lásky, viery, ochoty a nádeje v krajšie a hrejivejšie ľudské 
vzťahy. Lebo iba z takýchto krásnych vízií mohlo vzísť toto dielo, iba 
na takom základe sa mohla dať dokopy takáto unikátna zbierka 
najvzácnejšej knihy sveta  - Biblie. Dni výstavy sú sviatkom pre ľudí 
žijúcich vierou, vidieť túto výstavu, byť na nej, počúvať týchto 
zapálených ľudí je nezvyčajný zážitok. Zážitok, ktorý v nás bude 
rezonovať ešte dlho po jej odchode do iných miest.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na slávnostnom otvorení bola knižnica zaplnená do posledného 

miesta. 
Text: Anna Mitaľová,   Foto: Mária Osifová 
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Na začiatku roku, na Trojkráľovú nedeľu 6. januára 2013,  

boli členky známej a populárnej giraltovskej ženskej speváckej 
skupiny TOPĽANKY v poľskom meste Wielopole Skrzyńskie.         
Na pozvanie organizátorov vystúpili ako exkluzívny zahraničný 
hosť v programe Novoročného stretnutia s názvom  CICHA NOC, 
ŚWIETA NOC. 

Vďačnému poľskému obecenstvu zaspievali niekoľko 
najznámejších ľudových piesní zo svojho bohatého repertoáru, 
s ktorým slávili nejeden úspech na našich  i zahraničných pódiách. 
Pochváliť sa môžu už aj prvým vydaným CD. Odmenou im boli 
ovácie domáceho obecenstva a program, ktorý  pre nich hostitelia 
pripravili. Keďže to nebolo prvé ich vystúpenie vo Wielopolu Skrz.,  
organizátori sa im odmenili poďakovaním a kyticami kvetov.  
Členkám  skupiny  Márií  Osifovej a  Alene  Kmecovej  ich  odovzdali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poďakovanie účinkujúcim zástupcami z družobného mesta.  
Foto: archív GOKIW (PL) 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku wo Wielopolu 
Skrz. Marcin Świerad, Wojt Gminy Wielopole Skrzyńskie Czeslaw 
Leja a Przewodniczacy Rady Gminy Wielopole Skrz. Robert 
Pieczonka. 

Hneď na druhý deň vystúpila ženská spevácka skupina Topľanky 
aj v giraltovskom Klube dôchodcov počas malej otváracej novoročnej 
oslavy. Aj tu im  diváci vyjadrili svoju vďaku za ich vystúpenie.  

ooo   F. DŽALAI   ooo 
 
 
 
 

V jednom peknom januárovom popoludní sa z Klubu 
dôchodcov v Giraltovciach ozýval veselý spev s harmonikou.  To 
spevácka skupina Topľanky  priniesla svojim priateľom v klube 
hudobnú gratuláciu do nového roku. Hlavne pre starších je 
veľmi dôležité zdravie a to im symbolickou kytičkou krásnych 
ľudových piesni  hostia popriali. Pekné slovo a pieseň vedia 
potešiť a pohladiť na duši každého z nás a pritom nezáleží       
na veku ani povolaní. Dôchodcovia boli milo prekvapení, ale aj 

úprimne 
dojatí z milej 
návštevy. 

 
 
 
 
 
 

Spevácka 
skupina 
Topľanky 
v klube 
dôchodcov. 

 
 

d d d 
Text a foto: 

Helena 
Sušinková 

d d d  
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Dobrá myšlienka 
zriadiť v našom meste 
vývarovňu sa v septembri 
pretavila v realitu. Najprv 
sa varilo pre deti             
z materskej školy a      
pre dôchodcov. Od no-
vého roku sa však 
varenie rozbehlo naplno, 
pribudli stravníci z mest-
ského úradu a z centra 
voľného času. Cez obed je 
v priestoroch jedálne živo 
ako v úli, život sa tu 
rozbehol plným tempom. 
Jedni prichádzajú a iní 
sa práve dvíhajú             
na odchod, panuje tu 
ruch, ale taký družný. 
Mnohí z nás sa  stretnú 
iba vďaka obedu a 
úsmev, spojený s priateľ-

ským slovom, vždy pomôže človeku zlepšiť deň. Niektorí 
stravníci neobedujú v jedálni, ale obedy si berú domov 
v obedároch, no aj tak sa tu v priestoroch jedálne stretne 
človek s človekom. A ako im chutí? Všetci si pochvaľujú, 
skutočne treba pochváliť kuchárku, hovoria za ňu dlhoročné 
skúseností z varenia v školskej jedálni. Všetci si 
pochutnávame na dobrých obedoch a tešíme sa z vydareného 
projektu. Opäť sa ukázalo, že keď sa chce, všetko sa dá 
zrealizovať a dobre dielo slúži všetkým. Tak nech sa kuchyňa 
nezhorší, naopak, nech jej dobré meno pozve na obedy ešte 
viac stravníkov. 

ooo  Anna Mitaľová  ooo 
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V závere minulého roku 

pripravili pedagógovia a žiaci 
ZUŠ v Giraltovciach pre kultú-
rychtivých obyvateľov nášho 
mesta a záujemcov z okolia 
veľmi kvalitný koncert, ktorý 
v plnej miere naplnil očakáva-
nia obecenstva. Dve predsta-
venia  pod názvom  VIANOČNÁ 
POŠTA  potešili oko i srdce 
každého, kto sa uvedenej ak-
cie zúčastnil. 

Obsah vyše dvojhodinového  
koncertu  vyplnil pestrý kaleido-
skop vystúpení, v ktorých sa za 
réžie Ivety Zajacovej  prezento-
vali žiaci a učitelia všetkých od-
borov ZUŠ. Vo veľmi šikovne 
skĺbenom pásme hovoreného 
slova, spevu, hudby a tanca 
(k výslednému efektu prispela  aj 
výborná úprava  scény 
a koncertnej sály) sa prejavil vý-
sledok práce žiakov a učiteľov 
školy, ktorá má svoje vysoké re-
nomé medzi umeleckými ško-
lami rovnakého druhu na Slo-
vensku.  

Hovorené pasáže sa v myš-
lienkovo podnetne zaplnenom 
tvare zamerali na lyrický svet 
dieťaťa a jeho pohľad na rodinu 
a magický čas od Mikuláša po 
príchod malého Ježiška na svet.  
Vo vyvážene jednotnej umeleckej 
forme ich doplnili spevácke, hu-
dobné, tanečné a pohybové vy-

stúpenia žiakov, učiteľov 
a pozvaných hostí. 

Keď doplníme, že celok obo-
hatili aj audio a videosekvencie 
bez jedinej výraznejšej chyby, 
musíme konštatovať, že tvorco-
via môžu byť na výsledok svojej 
práce právom hrdí.  

Z jednotlivých vystúpení  
spomenieme  spevácke výkony 
Valérie Kašperovej, Dorotky Ci-
buľkovej, Júliusa Štefaníka, In-
grid Mešťanovej, Simony Golia-
šovej, Beáty Bakaľárovej, Petra 
Cypricha, Tamary Dikyovej, Ru-
dolfa Šťastného, Kataríny Cino-
vej, Marianny Štefaníkovej 
a Jaroslava Micenka a výborne 
výkony  sólistov na jednotlivých 
hudobných nástrojoch  Domi-
niky Šinaľovej, Jozefa Kovalčíka, 
Erika Chrzana, Alexandry Vaň-
kovej, Marcela Daňka, Daniela 
Kovalčíka a Jany Oravcovej. Po-
čas koncertu kraľovali aj  „esá“ 
ZUŠ – školské skupiny 
a hudobné telesá. Najväčšími, čo 
do kvality vystúpenia i do počtu 
členov, boli školský Sláčikový 
orchester pod vedením Barna-
báša Hangónyiho a Jaroslava 
Doležala a školský Spevácky 
zbor pod taktovkou Patrície 
Džalaiovej. Nezaostávali za nimi 
ani Akordeónový orchester ve-
dený  Katarínou Cinovou, Gita-
rový orchester s vedúcimi Vla-
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dimírom Vargom a Erikom 
Chrzanom, Detská ľudová 
hudba vedúceho Petra Zajaca, 
Ľudová spevácka skupina, ktorú 
vedie Veronika Kočišová a malí 
tanečníci vedúcej Evy Dávidovej. 
Vieme, že by sme mohli menovať 
aj ďalších účinkujúcich, no 
keďže v programe ich bolo okolo 
170, priestor a možnosti tohto 
príspevku nám to neumožňujú. 

Je však nutné spomenúť  ešte 
jedno meno - vydarené scénické 
prevedenie pódia a sály je 
výsledkom výtvarníkov pod 
vedením Beáty Daňkovej. 

Poďakovanie  vďačných divá-
kov za výrazný umelecký zážitok 
z koncertu patrí  všetkým meno-
vaným a nemenovaným organi-
zátorom a účinkujúcim. 

Ďakujeme !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto:  
Ladislav 

Lukáč 
 
 

 
 
 
 
 

   ooo 
F. DŽALAI  

ooo 
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Vianoce sú už minulosťou, 

rovnako rok 2012, ale dovolím si 
vrátiť sa k nim a oživiť aspoň 
jednu udalosť, ktorá umocnila 
toto obdobie a ktorá sa už 
z časových dôvodov nedala spo-
menúť v januárovom Spravodaj-
covi.  Áno, mám na mysli Via-
nočný koncert našej ZUŠ. 

Rad áut na ceste v oboch 
smeroch v deň koncertu ma 
uisťoval  o bohatej účasti 
a nebývalom záujme o program, 
ale vstupenka zaručovala aj 
miesto na sedenie, čo možno po 
organizačnej stránke len kvito-
vať. 

Pripravená scéna s viano-
čnými symbolmi, ale najmä 
blikotajúci oheň v kozube 
navodili atmosféru tepla do-
mova, ktorá k týmto dňom patrí 
spolu s ohľaduplnosťou, dob-
rom, dávaním, obdarovaním 
a láskou. A práve láska ako naj-
hlbší ľudský cit dominovala 
v programe celého večera. 

Nedá sa - a ani to nie je účel 
tohto textu - vymenúvať celý 
program. Chcem sa hlavne po-
ďakovať za seba a verím, že aj za 
všetkých, čo ste  prijali tento 
ponúknutý vianočný dar od žia-
kov a učiteľov našej ZUŠ. A že to 
bola ozaj pestrá ponuka!  Mys-
lím, že sa prezentovalo celé 
spektrum práce  ZUŠ - tance, 
zborový aj sólový spev, melódie 
vážnej hudby aj ľudové,  koledy, 

ľudová kapela aj orchester, gita-
rové aj akordeónové skladby, 
slovo hovorené, reprodukované 
z pera spisovateľa Daniela He-
viera, tiež poézia v podaní  ma-
lých recitátorov a za pomoci 
techniky sa na plátne dali pre-
čítať prosby a želania detí, tak 
ako ich len  ony cítia. 

Všetkému väčšinou predchá-
dza myšlienka, predstava, ale až 
pri realizácii sa ukáže jej nároč-
nosť.  A tu je nutné oceniť súhrn 
všetkých aktérov, ich spoločné 
úsilie  o konečný efekt, taký, aký 
sme mohli vidieť a zažiť. Diváci 
museli občas zapojiť všetky 
zmysly, aby dokázal naplno 
vnímať niekoľko zložiek súčasne. 
Alebo naopak, občas sa žiadalo 
privrieť oči a len počúvať... 
V závere programu aj učitelia 
akoby splynuli so svojimi žiakmi 
a tým  len umocnili celovečerný 
zážitok. Peter Cyprich, bývalý 
žiak a teraz študent konzervató-
ria v Bratislave, vo svojom po-
ďakovaní povedal, že táto škola  
v ňom zažala malý plamienok, 
ktorý sa rozhorel a ďalej rozhára  
do lásky k jeho súčasným  hod-
notám  (gesto rukou na hrudi 
len umocnilo jeho vyznanie). 
Spomínam to najmä preto, že 
tak ako on aj ďalší  len bývalí 
žiaci, teraz už študenti konzer-
vatória prijali pozvanie hosťovať 
v tomto programe. Naša ZUŠ už 
odchovala množstvo talentov, či 
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už v speve alebo v hudbe, ktoré 
pochopiteľne odišli za svojim 
ďalším vzdelaním a ja sa nesta-
čím čudovať, ako dokáže ZUŠ 
tak rýchlo vyplniť medzeru, 
napr. vychovať takú kvalitnú ľu-
dovú kapelu akou je už teraz tá 
najmladšia a rovnako vyhľadá-
vať a cibriť ďalšie talenty. 

Riaditeľ  školy Mgr. Peter Za-
jac sa v závere poďakoval všet-
kým, ktorí sa podieľali na tvorbe 
programu. Povedal, že každý si 
buduje svoju značku a toto bola 

značka kvality ZUŠ. A ja len do-
dávam, že táto kvalita je veľmi 
vysoká. 

Zaželajme teda učiteľom 
a žiakom ZUŠ veľa dobrých ná-
padov, veľa  síl a trpezlivosti pri 
svojej práci a divákom potešenie 
pri ďalších stretnutiach. Chcem 
v závere vysloviť úprimné 
poďakovanie ZUŠ za ústretovosť 
a dobrú spoluprácu s našou 
Jednotou dôchodcov a ZPCCH 
v uplynulom roku 2012. 

o o o   Margita Gazdičová  
 
 
 
 
Tradície sú múdrosťou a bohatstvom každého národa.  
Týmito slovami sa začalo slávnostné odovzdávanie cien v poľskej 

Dukle, kde sa 4.januára 2013 stretli všetci tí, ktorých očarili 
betlehemy. Po úspešnom 1. mieste na okresnom kole súťaže O naj-
krajší betlehem 2012 - organizovalo ju Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku - sa žiačky Súkromnej základnej školy 
v Giraltovciach Emma Baranová a Dominika Kovalčíková (obe z 5.A) 
zúčastnili medzinárodnej súťaže 
v poľskej Dukle. Zo 115 súťažiacich 
betlehemov v medzinárodnej kategórii 
obsadila Emma Baranová 2.miesto. 
Cenu si osobne prevzala od prednostu 
okresného úradu v Krosne p. Jána 
Juszczaka. Slávnostnú  atmosféru celej 
akcie doplnil originálny program 
poľských žiakov so živým betlehemom. 
Po obdivovaní mnohých výtvarných 
techník, nápaditosti kompozície a do 
detailu prepracovaných jasličiek 
môžme už teraz rozmýšľať o našom 
novom betleheme, pretože sa veľmi radi 
zúčastníme aj na 14. ročníku tejto 
zaujímavej súťaže. 

vvv  Text a foto: PaedDr. Silvia Baranová 
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Jedného pekného chladného dňa  - a nebolo to až tak 
dávno - sa na našej škole od rána nezatvárali dvere. 

Prečo? Pretože sme pre žiakov, deviatakov  zo ZŠ Giraltovce, 
Kurima, Kračúnovce, Okrúhle a 
Hanušovce pripravili super deň 
– DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Deviataci mali možnosť vi-
dieť, ako sa pripravujú miešané 
nápoje, flambuje ovocie, čokolá-
dové fondue, šálaty  a tiež si 
mohli prehliadnuť  učebne sto-
lovania a technológie. Okrem 
toho si v školskej jedálni mohli 
pozrieť prestreté tabule - Sva-
dobnú, Farmársku nedeľu 
a trocha netradičnú no o to viac  
zaujímavú tabuľu s netradičným 
názvom – „Čakám na kamoša.. 
reper“  Návštevníci mali možnosť 
aj súťažiť, a to vo vyplňovaní 

tajničiek so zábavnými slovíčkami, ktoré vystihovali 
gastronómiu a konkrétne odbor – hostinský. Úspešných 
lúštiteľov čakali malé darčeky. Žiakom sa tento deň veľmi páčil 
a my sme mali super pocit, že sa nám aj za pomoci MOV 
vydaril.   

vvv   Text a foto: Žiaci  SSOŠ Giraltovce 
 
 
 
 
 

Každý z nás má v pamäti zakódované dni, ku ktorým sa 
v spomienkach rád vracia. Spomienka je to, čo nám nikto nemôže 
vziať, zmeniť. Je len na nás, ako dlho si čo budeme pamätať, ako 
často sa budeme k tomu vracať, ako dlho budeme o tom rozprávať. 
Zápis do školy je jedným zo životných míľnikov, spája 
sa nedočkavosťou,  radosťou,  očakávaním a v neposlednom rade  
so spomienkou.  
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Žiaci, ktorí sa spolu s rodičmi rozhodli zapísať do Súkromnej ZŠ 
v Giraltovciach už ráno 15.1.2013 vedeli, kam nasmerujú svoje 
kroky. Museli ale čakať do 13.00 hod., keď sa to všetko začalo. 

Hneď pri vstupe do školy ich privítala Snehulienka v rozprávkovo 
bielych šatách, s úsmevom na tvári previedla nedočkavcov piatimi 
stanovišťami. Každé stanovište sa spájalo so známymi rozprávkami 
so zimnou tematikou. Starší štvrtáci sa v kostýmoch zbojníkov         
z Mrázika, Popolušky, Rudolfa s červeným nosom, Snehuliakov 
a Pyšnej princeznej prihovárali k novým spolužiakom a formou 
básničiek predstavili seba a úlohu, ktorú mali títo na jednotlivých 
stanovištiach splniť. Po potulkách rozprávkou sa mohli presunúť  
do jednej z tried, kde na nich čakali učiteľky s pripravenými 
pracovnými listami. Po absolvovaní aj tejto poslednej úlohy dostali 
noví adepti školy malý darček na pamiatku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budúcich prvákov čakali v škole rozprávkové bytosti.  
 

Text: Emília Tchuríková, 
  foto: Fero Eliaš 
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Tentoraz v obvodnej súťaži vo Svidníku v streľbe zo vzduchovej 

pušky. 
V kategórii mladších žiakov získali 2.miesto: 

Patrik Gurčík (6.A), Patrik Nazarej (7.A) a Tomáš Pališin (7.A) 
V kategórii mladších žiačok získali 2. miesto: 

Soňa Čižmárová (6.A), Klára Michlíková (6.A) a Bianka Baranová 
(7.A) 

V kategórií starších žiačok sa umiestnili na 3. mieste: 
Nikola Gurčíková (8.A), Kristína Michlíková (8.A) a Patrícia 
Vašková (8.A) 

V súťaži jednotlivcov sa žiakom darilo ešte lepšie. 
Prvé miesta vo svojich kategóriách získali: 

Bianka Baranová a Patrícia Vašková, 
Patrik Nazarej obsadil 2.miesto a  Soňa Čižmárová skončila tretia. 
Spomenúť musíme aj pekné 5. miesto Tomáša Pališina a             
6. miesto Patrika Gurčíka. 

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu 
našej školy. 

Veríme, že rovnako krásne úspechy nás budú sprevádzať počas  
celého nového roku aj v ostatných športových súťažiach. 

 
vvv  Mgr. Michal Žarnay 

 
 
 
 
 
 
  
Po roku sa žiaci Súkromnej strednej odbornej školy zúčastnili 

školskej akcie pod názvom Viedeň - Bratislava 2013, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 24. – 25. januára 2013 v spolupráci s Centrom 
voľného času Giraltovce. Tento rok sa na akcii zúčastnili aj žiaci 
Zespol szkol agro-technicznych - Ropczyce, z Poľska spolu              
so svojimi pedagógmi.  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
23 

Autobus mal naplánovaný odchod vo štvrtok ráno o druhej.         
Po siedmich hodinách sme vystúpili na Schwedenplatz vo Viedni, 
tam  sa totiž  začala exkurzia do historického centra mesta.             
Po nahliadnutí do Stephansdom sme sa presúvali po trase Hofburg, 
Naturhistorisches Museum, Österreichisches Parlament až 
k radnici. Žiaci si urobili zopár fotografií, mali možnosť aj voľného 
pohybu po Stephansplatz, kde v obchodoch mohli uplatniť svoje 
vedomosti z nemeckého jazyka v praxi. 

Ubytovali sme sa v školskom hoteli Súkromnej strednej odbornej 
školy v Šamoríne, kde si žiaci po náročnom dni oddýchli. Na druhý 
deň nás totiž čakala exkurzia do sídla Národnej rady Slovenskej 
republiky.  

Privítala nás zamestnankyňa odboru komunikácie NR SR, 
ukázala nám vestibul budovy, kde sa nachádzajú všetky štátne 
symboly SR. Po krátkej prezentácii sme sa presunuli na balkón 
a následne aj do rokovacej sály NR SR. Z nej si žiaci mohli na chvíľu 
užiť výhľad na Bratislavu od Bratislavského hradu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po exkurzii v NR SR na žiakov čakal vrchol celej tejto školskej 

akcie. Bola to výstava v Inchebe s názvom Danubius Gastro 2013 
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a ITF Slovakiatour 2013. Na tejto výstave sa žiaci mohli stretnúť 
s rôznymi vystavovateľmi z oblasti gastronómie, cestovného ruchu, 
poľovníctva atď. Okrem získania cenných skúseností a informácií 
z daných oblastí mohli žiaci ochutnať rôzne výrobky, ponúkané 
vystavovateľmi. 

Do Giraltoviec sme sa vrátili po dlhej ceste krátko pred 22:00 
v piatok večer. Žiaci boli síce unavení, ale plní zážitkov.  

 
vvv  Text a foto: Mgr. Martin Škutka, SSOŠ Giraltovce 

 
 
 

 
 
 
 
Počas januárových studených dní naši 

členovia hľadali teplo hlavne pri športe, súťaže  
vo volejbale a futbale prebiehali v Športovej 
hale I.N. 

Tí odolnejší sa zišli na klzisku vo Svidníku 
a bola to pre nich aj forma odmeny za polročné vysvedčenie. 

Svoje vedomosti si zmerali aj 15-ti členovia počítačového 
krúžku a prví traja,  Patrik Jurč, Dominik Vaľany a Dávid 
Vojček, si vybojovali pekné vecné ceny. 

V tvorivej dielni sa realizujú matky  na materskej 
dovolenke spolu  s deťmi. Každý mesiac si tam vždy niečo 
nové  nájdu, teraz to boli snehuliaci a háčkované čiapky. 
Hlavne  sa však môžu porozprávať,  vymeniť si nápady a  
zmysluplne využiť voľný čas. 

V januári už tradične centrum pripravuje pri príležitosti 
výročia oslobodenia nášho mesta súťaž pre starších žiakov. 
Teraz sme ju rozšírili o novú, zábavnú časť, ktorej sa účastníci  
vynikajúco zhostili. 

Svojim členom sme poskytli možnosť návštevy divadelných 
predstavení v DJZ Prešov podľa ich výberu. Najväčší záujem je 
stále o historickú divadelnú hru Quo vadis.  

vvv  CVČ 
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Dych vyrážajúci výkon hercov v divadelnej hre ZLOČIN 
A TREST od Dostojevského prekvapil snáď každého študenta 
nášho gymnázia.  

Jednoduchá scéna vytvorená z bielych stien a kontrastného 
čierneho piesku pôsobila zaujímavo. Aktéri na nej dokonale 
využili svoj herecký talent. Výber kostýmov potvrdil pravidlo, že 
v jednoduchosti je krása a hudobný podklad podčiarkol celú 
atmosféru tohto diela.  

Základnou myšlienkou celej hry je psychické trápenie vraha 
a jeho neistota. Od začiatku do konca nás dejom sprevádzal aj 
rozprávač, ktorý bližšie predstavoval prostredie, v akom sa dej 
odohráva. Protiklad medzi obyčajným človekom, ktorý si 
nedovolí nič a medzi niekým neobyčajným, komu sa odpustí aj 
vražda obyčajného človeka, tvorí jadro hry. Toto všetko sa nesie 
v pochmúrnej atmosfére a vyjadrovaní aj tých najhlbších 
pocitov.  

Zdieľať tieto pocity spolu s hlavným hrdinom v podaní 
Mariána Geišberga, sa nám podarilo v Štátnom divadle 
v Košiciach 11. 01. 2013. Dlhotrvajúci potlesk v závere bol 
dôkazom našej spokojnosti.  

vvv  Žiaci 2. A Gymnázia v  Giraltovciach 
 
 
 
 
 
Základná škola na Budovateľskej ulici v Giraltovciach 

realizuje  v tomto školskom roku projekt pod názvom SLNKO 
SVIETI PRE KAŽDÉHO. Keď v roku 2012 vyhlásilo Ministerstvo 
školstva SR ( MŠ SR) v Bratislave výzvu na podávanie žiadostí  
o financovanie rozvojových projektov Podpora vytvárania 
pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych 
triedach základných škôl 2012, neváhali a reagovali - 
pripravili spomenutý projekt a požiadali o finančnú podporu. 
Boli úspešní a z MŠ SR im poskytlo finančné prostriedky         
vo výške 2508 €. 

Tieto finančné prostriedky im v zmysle podmienok výzvy  navýšil 
zriaďovateľ - mesto Giraltovce - o ďalšie financie, konkrétne o 170€. 
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To škole umožnilo začať realizáciu zámerov projektu, ktorého 
hlavným cieľom bolo vytvorenie multikultúrnych tried v prvých 
ročníkoch. V týchto triedach vytvárajú dostatok podnetov na zažitie 
mnohorakosti sveta a žiakov vedú k pochopeniu a rešpektovaniu 
kultúrnej rozmanitosti medzi ľuďmi. Žiakom z rómskej komunity 
zabezpečujú rovnocenné učebné prostredie a vzdelávacie obsahy, 
ako majú ostatní žiaci a v neposlednom rade sa zameriavajú        
na rozvoj poznania tradičnej rómskej kultúry a akceptovateľnosti 
kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality. Pri týchto 
činnostiach rozvíjajú toleranciu, rešpekt a prosociálne správanie sa 
a konanie vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Získané financie z MŠ 
SR a zriaďovateľa škola  použila  na zaobstaranie tovarov 
a zabezpečenie služieb pri plnení zámerov projektu. Zakúpili 
klávesy, rádiomagnetofón, rôzne CD s aktuálnou tematikou a iné 
potrebné učebné pomôcky. Financovali vystúpenie detského 
divadelného predstavenia divadla ROMATHAN. 

Pri projektovaní a realizácii jednotlivých zámerov autori projektu 
vychádzali z podmienok školy. Navštevuje ju 469 žiakov 
z Giraltoviec a 16-tich okolitých obci. V tomto počte evidujú 181 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,  väčšinou 
z marginalizovaných rómskych komunít. Pri realizovaní 
konkrétnych výchovných a vzdelávacích činností sa rozvíja 
spolupráca  s ďalšími školskými inštitúciami, ktoré tiež pracujú 
s rómskymi deťmi a mládežou, hlavne s  Centrom voľného času, 
Materskou školou a Spojenou školou v Giraltovciach. Veľkú pomoc  
poskytujú aj dobrovoľníci,  združení v občianskom združení ANGEL. 
Pedagogickí pracovníci boli v súvislosti s úlohami a opatreniami 
preškolení  a pred začiatkom školského roka bol kladený dôraz         
na prípravu extra triedy na vyučovanie etiky, zameranej na túto 
problematiku.  V tejto triede prebieha vyučovanie  predmetu etická 
výchova s dotáciou jednej hodiny týždenne. Konali sa aj Dni 
rómskej kultúry, v rámci nich sa v škole o.i. predstavilo aj divadlo 
ROMATHAN.  

V prvých ročníkoch vznikli multikultúrne triedy, ktorá tiež plnia 
úlohy vyplývajúce z projektu. Integrujú v nich rómskych žiakov 
a vytvárajú im čo najlepšie podmienky na vyučovanie a život. Autori 
projektu pripravili výstavu výtvarných prác žiakov z týchto tried 
a pravidelne informujú vhodnými prostriedkami o plnení úloh 
a výsledkoch projektu. Škola plnením zámerov projektu veľmi dobre 
zviditeľňuje základnú ideu projektu - robí všetko, aby slnko vždy 
svietilo pre každého. 

vvv   F. Džalai   
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Pohľad do jednej z multikultúrnych tried ZŠ v Giraltovciach      Foto: archív ZŠ 
                                                                                                             
 
  
 

Na začiatku nového roku si zvykneme dávať 
predsavzatia. Iste to  tak  bolo aj tentoraz a navyše sme si 
v roku 2013  želali  mnoho zdravia, šťastia a lásky. 
Zastavím sa len pri týchto prianiach. „Malých“ a veľmi 
vzácnych, dôležitých nielen vtedy, keď ich máme. Želáme 
si ich navzájom  v rodine, medzi priateľmi a ja ich želám 
všetkým ľuďom. Ich nedostatok prináša  neduhy, slabosť 
ľudskej mysle či tela, ktorý doľahne po čase aj na okolie. 
Preto nech sa každému podarí dosiahnuť z ich plného 
mešca aspoň toľko, aby sme nezabudli na veľkosť ich 
moci, vplyvu  na nás.  

Prvý mesiac roku máme za sebou a s ním aj preskúša-
nie našich predsavzatí. V tom druhom doháňame pre-
hrešky a hovoríme si, že najdôležitejšia  je láska. Valentín 
sa udomácni v obchodoch, telefónoch a valentínkach. Mne 
práve tento prichádzajúci  a čoraz viac  oslavovaný  deň  
pripomenul  koncoročné  hodnotenie a novoročné  želania. 
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Hovory so sebou samým, ktoré nás vedú byť lepšími, 
ochotnejšími, pokornejšími i obetavejšími. Tými, ktorých 
úspech je šťastím pre vnútorné naplnenie samotného 
človeka a zároveň obohatením pre ľudí navôkol. 

Súzvuk hodnotenia i naplnenia na konci roku prebehol 
pri  oceňovaní darcov krvi z okresov Svidník a Stropkov. 
Primátor Giraltoviec usporiadal pre Giraltovčanov - darcov, 
stretnutie v januári. A práve v ich mene by som chcela 
poďakovať. Za prácu, ktorú robia pracovníci SČK 
Giraltovce, vedenie polikliniky a predovšetkým samotní 
darcovia. V ich darovaní krvi sa snúbia všetky hodnoty 
človeka – človek ako hodnota sama, najdôležitejšia 
a najvzácnejšia. Prinášanie zdravia a šťastia, spojenie 
človeka s človekom láskou nezištnou, úprimnou, ničím 
neohraničenou, neobmedzenou. Dávanie pre pocit, že to 
robíme s radosťou, že pamätáme na seba navzájom, na 
neznámych a nikdy nepoznaných, na chorých, zranených, 
skúšaných chorobou – nešťastím. A už len myšlienka 
vzájomnosti, že niekto „daruje“ cez seba zdravie, mne... , 
tebe... , neznámemu, nás spája a napĺňa predsavzatia 
o lepšom a krajšom roku v nás.  

Počas Valentína sú organizované mnohé podujatia. 
Valentínska kvapka krvi je možným začiatkom prianie 
zdravia, šťastia a lásky osobne nielen deklarovať, ale aj 
naplniť skutkom. Rozširovať hranice, kde dobro nie je 
priznané a dovolené len niekomu, ale komukoľvek. 
Zabudnúť na seba a vidieť sa v iných, v miere, akou 
obohacujeme ich životy.  

Veľa, veľa dní v zdraví a spokojnosti. 
vvv   Mária  Drabbová  vvv 

 
 
 
 
 
 

Banán – Ak chceme, aby mäso pri pečení skôr zmäklo, 
pridáme do pekáča zrelý ošúpaný banán. Banánová šupka nám 
poslúži na odstránenie prachu z listov izbových rastlín, ktorým 
navyše dodá pekný lesk.  
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Môžeme ju tiež 
použiť na vyleštenie 
striebra i kože.  Naj-
prv zo šupky od-
stránime všetky 
vlákna a potom 
vnútornou stranou 
vydrhneme kožené 
topánky či strie-
borné predmety. Na-
koniec ošetrený po-

vrch pretrieme papierovým obrúskom alebo mäkkou handričkou. 
 Táto metóda sa dá použiť aj  na údržbu koženej sedacej súpravy. 

Prv než sa pustíme do celého kresla, vyskúšame účinky na malom 
kúsku, ktorý nevidieť. Banánové šupky (rovnako ako banány) 
obsahujú draslík a fosfor, ktoré sú dôležité nielen pre ľudský 
organizmus, ale aj pre rastliny. Nevyhadzujeme ich teda, ale teraz 
v zime ich sušené odkladáme, aby sme ich v jarnom období zomleli 
a pridali ako hnojivo do pôdy.  

Môžeme tiež banánové šupky vylúhovať vo vode, ktorou polejeme 
izbové rastliny. Živiny, nachádzajúce sa v banánových šupkách, 
prospievajú mladým rastlinám, sadeniciam, kultivarom ruží 
a mnohým ďalším rastlinám. Ak nejakú rastlinu napadnú vošky, 
zahrabte okolo nej pokrájanú banánovú šupku do hĺbky 3-5cm 
a vošky sa onedlho presunú inam.  

Pleťová maska. Stopercentne prírodnú pleťovú masku si 
vyrobíme z banánovej dužiny, ktorú roztlačíme a nanesieme na pleť 
tváre a krku. Po 10 -20-tich minútach opláchneme studenou vodou. 
Pleť bude vláčnejšia a hebkejšia. Ešte výživnejšia môže byť pleťová 
maska, pripravená zo štvrtiny šálky bieleho jogurtu, dvoch lyžíc 
medu a jedného stredne veľkého banánu. 

vvv  Spracovala: Emília Kucharíková 
 
 
 
 
 
 * Fašiangové posedenie – Dom kultúry - 12. 2. 2013 

 
* Kolaudácia Polikliniky Dr. J. Goldbergera 
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V zime si v prírode dvojnásobne ceníme každý 

zelený lístok, každý skromný kvietok. Dobrá správa 
je, že kto sa pozerá pozorne na prechádzkach, vždy 
objaví niečo pekné. Vo vlastnej záhrade sa o to 
môžeme postarať  sami: 
Ø vypracujte plán zeleninového záhonu, aby ste mali 

čerstvú zeleninu ako hrach, cukety, petržlen, 
cibuľu a podobne, 

Ø keď poľavia mrazy, prezimované prenosné rastliny presúvajte               
na svetlejšie miesta a postupne zvyšujte závlahu (daturu, ibištek, 
hortenzia, oleander). Rastliny ostávajú v bezmrazovom prostredí, 

Ø skontrolujte uskladnené hľuzy georgín a gladiol, plesnivé a hnijúce 
odstránime, 

Ø koncom februára zvýšte frekvenciu polievania izbových rastlín, 
Ø môžete tvarovať okrasné kríky kvitnúce v lete: tavoľníky, budleja, 

hortenzia, 
Ø pravidelne čistíme izbové rastliny, kontrolujte výskyt chorôb a škodcov, 

včas zasiahnite proti strapkám, moliciam a pukliciam prípravkom 
v spreji. 
Nastal čas na vysievanie letničiek s dlhým obdobím počiatočného rastu. 

Patria medzi ne šalvia, netýkavka, lobelka, papuľka, petúnia, surfinia 
a muškát. Prácu si uľahčíte, ak použijete rašelinové  zakoreňovanie.  
Rastlinky budú  mať optimálne podmienky na rast koreňov a nebudete ich 
musieť neskôr pikírovať (rozsádzať). 

 
V zime dostáva váš organizmus zabrať nielen preto, že nemáme toľko 

prirodzeného pohybu, ale trpí aj nedostatkom vitamínov a minerálnych 
látok. Zimné obdobie veľa ľudí najradšej prežíva podľa vzoru medveďov, to 
znamená, že sa prejedia a zalezú do brlohu. Na rozdiel od medveďa , ktorý 
to urobí jednorázovo , sa však mnohí z nás na zimný spánok, ktorý         
pre človeka nikdy nenastane, pripravujú vlastne denne.  Navyše konzumuje 
skôr hustejšie a tučnejšie pokrmy než zeleninu a ovocie, ktoré obsahujú 
cenné mikroživiny a tak nečudo, že veľa ľudí s príchodom najkrajšieho 
obdobia v roku prepadne jarná únava, sú náchylní na chrípku aj na prejavy 
peľových alergií.  Na vine sú predovšetkým oslabený imunitný systém 
a preťažená tráviaca sústava. Aj vy môžete pre svoje telo urobiť veľa, ak 
budete dbať na racionálnu výživu s dostatkom celozrnného pečiva, ryže, 
strukovín, zeleniny, ovocia, plnohodnotných bielkovín ( jogurty, zakysané 
mliečne výrobky) rastlinných olejov a rýb. Oplatí sa rozšíriť jedálniček 
o bylinkové čaje a bylinky v potrave. Vhodná bylinka na záhradu je 
medovka, nechtík, pestrec mariánsky aj palina. V prírode rastú praslička, 
stavikrv, hluchavka a ľubovník. 

vvv  Ľubomír Krupa 
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Tatianu Bakalárovú 
 
 
 
Anna Juhasiková  - 80     Ewa Kurečajová - 60 
Margita Kmecová  - 75     Mgr. Ján Čižek - 60 
Michal Savka      - 75     Ján Vojček   - 55 
Mária Vojteková   - 70     Emília Goliašová - 55 
Anna Gočová     - 70     Tomáš Šoltýs   - 55 
Elena Juhasová   - 65     Anna Onuferová  - 55 
Božena Imreová   - 60     Ján Pivovarský  - 50 
Miroslav Kmec   - 60     Tibor Makula    - 50 
Helena Mašlejová  - 60   

 
 
 
P.č.   Meno     Rok narodenia    Dátum úmrtia 
  Eliášová Mária     1938      23.01.2013 
 

 
 
 
 
P.č. Meno Rok narodenia  Dátum úmrtia 
1 Anna Štefaníková 1928   05.01.2012 
2 Tomáš Kmec 1945   09.01.2012  
3 Andrej Mašlej  1921   10.03.2012 
4 Zuzana Handzušová 1920   17.03.2012 
5 Zuzana Juhásová  1929   14.04.2012 
6 Adrián Janovič 1977   25.04.2012 
7 Júlia Hajdová  1929   30.04.2012  
8 Ján Saraka 1953   02.05.2012 
9 Michal Krajňak 1953   17.06.2012 
10 Mária Kruľová 1938   22.06.2012  
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11 Mária Hudáková 1941   22.06.2012 
12 Štefan Bilý  1959   01.07.2012 
13 Július Fedák  1952   31.07.2012  
14 Anna Cvelihárová 1925   01.08.2012 
15 Mária Kristiňáková 1941   20.08.2012 
16 Ondrej Bakaľár 1942   26.09.2012 
 
 
 
 

 
Rozdelenie podľa pohlavia: 

Muži Ženy Spolu K 31.12.2012 
2045 2043 4088 

 
Priemerný vek občanov nášho mesta je 35  rokov. 
K 31.12.2012  
Najmladší obyvateľ:  

Alexandra Kurejová, nar. 25.12.2012 
Najstarší obyvateľ:  

Zuzana Kucharíková, nar. 24.11.1916 
 
Počet sobášov k 31.12.2012 
Spolu 32 
  
Krstné mená, ktoré v našom meste stále najviac dominujú sú: 
Anna  - 217   Ján  - 205 
Mária  - 214   Jozef  - 125 
Zuzana - 63    Peter  - 116 
 
Za posledné roky sa u nás stali najobľúbenejšie mužské mená: 

Samuel, Alex/Alexander a Michal, ženské Michaela, Barbora a 
Alexandra 

Pohyb obyvateľov v roku 2012 
Stav 

k 31.12. 
2011 narodenie úmrtie prisťahovanie odsťahovanie 

stav 
k 31.12.

2012 
 

      
Spolu   
4079 54 24 53 77 4088 
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V prvú januárovú sobotu sa uskutočnil v Športovej hale Mier                

v Bardejove halový turnaj futbalistov nad 50 rokov. Toto nevšedné 
podujatie už bolo siedme v poradí s atraktívnym názvom Majstrovstvá 
okresu (starého) Bardejov. Na tomto turnaji sa pravidelne zúčastňuje aj 
futbalový výber internacionálov MFK Slovan Giraltovce. Tento tím bol         
v predchádzajúcom ročníku veľmi úspešný, keď po výborných výkonoch 
obsadil prvú priečku. Manažérovi Milanovi Varganinovi sa aj v tomto roku 
podarilo zostaviť veľmi kvalitné mužstvo, ktoré sa na silne obsadenom 
turnaji opäť prezentovalo skvelou hrou a tá ich vyniesla až na najvyššiu 
priečku. Giraltovčanom sa tak podaril husársky kúsok, keď prvenstvo        
z roku 2012 obhájili a svojmu klubu urobili veľmi dobré meno. Účastníci 
boli rozdelení do dvoch skupín, ktorých víťazi sa stretli vo finálovom zápase. 
Výsledky v skupine:  SLOVAN - Zborov 1:0,  gól: P. Matis 

                        SLOVAN - Bard. Nová Ves 1:0,  gól P. Matis 
                          SLOVAN - Bardejov A 1:0,  gól J. Dudič 

FINÁLE:    
SLOVAN - Dlhá Lúka 1:1, na strely zo značky pokutového kopu 3:2,  

gól v hre Š. Bačkay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horný rad zľava: M.Varganin - manažér, M.Sopko, A.Kanuščák, J.Kuziak, 

J.Kokoška, P.Kovalčík, J.Eliáš, L.Mati, J.Krajčík – tréner 
Dolný rad zľava: P.Matis, F.Bandžák, J.Dudič, J.Babjak, J.Gnap, V.Michalčík, 

Š.Bačkay, E.Mati st. - vedúci mužstva               vvv (md) 
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce nezaháľajú ani v zime, pretože 

na odvetnú jarnú časť je potrebné sa dobre pripraviť. Jarná časť 
štvrtej futbalovej ligy sa začne až v polovici marca a tak si dlhú 
zimnú prestávku musia hráči „odmakať" a niekedy je to až príliš 
náročné. Kormidelník mužstva dospelých Richard Gábor nám           
o príprave svojich zverencov povedal: "S prípravou na jarnú časť 
súťaže sme začali 12. januára. Celá príprava prebehne v domácich 
podmienkach. Prvé dva týždne sme venovali rozvoju všeobecnej 
vytrvalosti a sily a postupne prechádzame už na rozvoj špeciálnej 
vytrvalosti. Preto sme vo februári naplánovali väčší počet 
prípravných zápasov s kvalitnými súpermi. Na tréningy využívame 
hrádzu okolo štadióna, ihrisko s umelou trávou pri ZŠ a 
navštevujeme aj posilňovňu. Na regeneráciu vyžívame priestory a 
saunu na štadióne. V kádri veľké zmeny nenastali, akurát sme ho 
doplnili o štyroch končiacich dorastencov E. Tomka, P. Čurlíka,    
B. Haleka a F. Čverhu. Škoda, že z programu prípravných zápasov 
nám vypadli prvé dva pre nespôsobilé hracie plochy." 

Program prípravných zápasov:  
06.2.  Bardejov U 19 – Slovan 
09.2.  Michalovce U 19 – Slovan 
13.2.    T. Prešov B – Slovan 
16.2.    MFK Košice B – Slovan 
23.2.    Snina - Slovan (Hrať sa bude v Stropkove) 
02.3.     Stropkov – Slovan 
 
S prípravou začali aj dorastenecké družstvá MFK Slovan pod 

vedením trénera Štefana Bačkaya. Aj tie sa pripravujú v domácich 
podmienkach, ale v dňoch 31.1 - 3.2.2013 absolvovali krátke 
sústredenie na Sigorde. V kádri druholigového staršieho dorastu 
zmeny nenastali, aj keď sa spomínaná štvorica najstarších chlapcov 
v súčasnosti pripravuje s mužstvom dospelých. Aj dorastenci hrajú 
prípravné zápasy. Zatiaľ hrali v Stropkove nerozhodne s (gól dal     
P. Hrabovčíkom 1:1 Kuriplach) a v prehrali Kračúnovciach s muž-
stvom dospelých 1:8 (jediný úspech zaznamenal J. Kažimír 
z jedenástky). 

 
vvv  (md)  vvv 
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Organizátor: ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce, Mgr. Jozef Kozák  

Garant súťaže: PhDr. Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce 

Miesto:  Dom kultúry, Dukelská ul. č.57,  Giraltovce 

Termín: 22.02.2013 (piatok), začiatok turnaja  09.05 hod. 

Rozhodcovia: Mgr. Jozef Kozák, PhDr. Marcel Tkáč 

Prezentácia: 08.15 – 08.50 hod. ( 1. poschodie) 

Systém:  Hrá sa podľa pravidiel FIDE,   

 švajčiarskym systémom .            

 Hodnotenie: Body, Bucholtz, Počet výhier 

Turnaj A:  roč. 1998 a starší  (9 kôl - 2x10 min) 

Turnaj B: ( 7 kôl  - 2x15 minút)  

D14     (G14)  (dievčatá narodené 1.1.1999 a mladšie) 

CH14  (B14)  (chlapci narodení   1.1.1999 a mladší) 

D11     (G11)  (dievčatá narodené 1.1.2002 a mladšie) 

CH11  (B11)  (chlapci narodení 1.1.2002 a mladší) 

D8       (G 08)  (dievčatá narodené 1.1.2005 a mladšie) 

CH8    (B 08)  (chlapci narodení 1.1.2005 a mladší) 

Ceny:     pre prvých troch v každej kategórií 

Cestovné:    náklady na dopravu hradí vysielajúca zložka 

Štartovné:  1,00- € za hráča, hráči prihlásení po termíne 
dvojnásobok uvedenej sumy 

Prihlášky:         do 15.2.2013 
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Adresa: Mgr. Jozef Kozák, Školský úrad, Dukelská 75,     
087 01 Giraltovce 

            e-mail: sugiraltovce@post.sk,  
tel.: 0544706587, mobil: 0905554833  

 
Do prihlášky uveďte: 

meno, priezvisko, dátum nar., klub, ELO,  a bydlisko. 
 
Upozornenie:  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny 

v propozíciách 
 
Poznámka: Každá šachová dvojica je povinná doniesť šachovú 

súpravu a funkčné hodiny  (platí aj pre jednotlivcov). 
Inak usporiadateľ negarantuje zaradenie do turnaja. 

 
V Giraltovciach  dňa 15.01.2013 
  

Mgr. Jozef Kozák           PhDr. Ján Vook 
hlavný rozhodca                                           riaditeľ CVČ 
 
 
 
 
                                         
 

Rodičovské združenie pri Základnej škole v Giraltovciach je 
zaregistrované k poberaniu 2% dane z príjmu. Prosíme rodičov, 
priateľov školy, občanov mesta, známych a milých ľudí, aby sa 
zapojili do tohto projektu. 

IČO:       17319617459 
Subjekt:  Rodičovské združenie pri Základnej škole Giraltovce 
Adresa:   Budovateľská 20, 08701 Giraltovce 
Právna forma: Občianske združenie 
 
Tlačivá, ktoré je potrebné nechať potvrdiť v mzdovej učtárni 

u svojho zamestnávateľa, si môžete vyzdvihnúť u pani Sukovskej 
(predajňa kvety na pošte) a u pani Evy Verčimakovej  
(kníhkupectvo MIMI), alebo v kancelárií ZŠ Giraltovce.  

Zároveň sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli 
a darovali 2% zo svojej dane v minulom školskom roku 
2011/2012. Vďaka týmto ľuďom sa nám podarilo vyzbierať 
veľmi peknú sumu, ktorú naši žiaci ZŠ Giraltovce využívajú     
na rôzne kultúrne, vzdelávacie i športové účely.  

Ďakujeme 
ZŠ Giraltovce 

mailto:sugiraltovce@post.sk
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Svetový unikát - Večný kôš na smeti. 
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Po zime sa aj cesty prvej triedy „pýšia“ nemalými výtlkmi.  

Motoristov čaká slalom na cestách nielen v Giraltovciach. 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

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

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP SVIDNÍK V 
GIRALTOVCIACH 

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

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

 
FEBRUÁR 2013 

 
5. 2. 2013   /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
6. 2. 2013   /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, 
              špec.pedagóg-logopéd 
7. 2. 2013   /štvrtok/  -  Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
12. 2. 2013  /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
13. 2. 2013  /streda/   -  PaedDr. Vladislav Artim, 

špec.pedagóg-logopéd 
14. 2. 2013  /štvrtok/  -  Mgr. Jana Ducárová, 

sociálna pedagogička 
20. 2. 2013  /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, 

špec.pedagóg-logopéd 
26. 2. 2013  /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, 

psychologička 
27. 2. 2013  /streda/   -  PaedDr. Vladislav Artim, 

špec.pedagóg-logopéd 
28. 2. 2013  /štvrtok/  -  Mgr. Jana Ducárová, 

sociálna pedagogička 
 

PaedDr. Vladislav  Artim 
riaditeľ 

 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 

Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo 
konzultácie možný na t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 828 377, 

email: centrum102sk@centrum.sk. 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 

 MRAZNIČKY, 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

 KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
 

Kontakt: 0908/452497 
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