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Nádherná príroda, krásna a voňavá. 
Každý kvet iný je. Odetý do farieb. Odetý do vôni. 
To krása zatôni, zlatý jas prepychu. 
 
Pre pýchu nevidia, oči tú nádheru, 
prírody nevšednej, skromnej a nevinnej,   
ktorú tak ničíme, bez štipky rozumu, za cenu konzumu. 
 
Na krásu pozemskú, padá si kyslý dážď. 
Obloha deravá, znemožní kvitnúť, rásť. 
Ešte je ľudia čas! Ešte tu kvitne kvet!  
Prosím Ťa človeče, zachráň si ten náš svet!  
 
ooo  Gabriela  Spustová  
                                           
                   
 
 
22. apríl bol v roku 1970 po prvýkrát vyhlásený za Deň zeme. 

Táto iniciatíva prišla  od amerických vedcov a  ochrancov prírody, 
ktorí si po prezretí prvých snímok Zeme z vesmíru uvedomili, že 
žijeme na planéte, ktorá je našou domovinou, dáva život celému 
ľudstvu  a preto si ju musíme aj chrániť. Celosvetovo sa myšlienka 
oslavy Dňa zeme presadila až po roku 1990, keď vzniklo 
Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde 
(Kalifornia, USA). Odvtedy si tento deň pripomínajú ľudia v 166-tich 
krajinách sveta vrátane Slovenska. Pri tejto príležitosti organizujú 
rôzne hnutia a ekologickí aktivisti na celom svete množstvo 
podujatí, zameraných na ochranu životného prostredia a osvetu 
v tejto oblasti. Na Slovensku sú iniciátormi a organizátormi najmä 
školy a občianske združenia. Konkrétnymi aktivitami, ako sú napr. 
jarné čistenie trávnatých plôch alebo  zber odpadu a šrotu, tak 
v skromnej miere prispievajú k tvorbe a ochrane životného 
prostredia. Ochrana životného prostredia úzko súvisí okrem iného 
aj s motorizmom, mototuristikou, turistikou a cestovným ruchom. 
Známe sú aj výzvy aktivistov ku dňu bez áut či dňu bez elektrickej 
energie z dôvodu zníženia znečistenia prírody, ale aj šetrenia 
energetických surovinových zdrojov pre budúce generácie. 

ooooo   Zdroj: Internet 
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva - v poradí už 16-te - 
sa konalo 18. marca za účasti všetkých 11 poslancov.  
Program bol veľmi obsiahly. Po procedurálnych otázkach 
kontrolu uznesení predkladal Ing. Ján Čabala. Uznesenie 
č.205 odpredaj knižnice sa nezrealizovalo  pre nezáujem o kú-
pu, takisto neboli splnené uznesenia  č. 196 a  č.194 o od-
predaji pozemkov na Bardejovskej a Tehelnej ulici, opäť      
pre nezáujem. VZN č.1 o určení výšky príspevku v školách 
a školských zariadeniach predkladal Mgr. Jozef Kozák, 
v krátkosti vyberáme z predloženého materiálu. Materská 
škola – za pobyt dieťaťa 5 eur, Základná umelecká škola – 
prípravne štúdiu -  výtvarný, tanečný a hudobný odbor 
mesačne – 3 eurá, základné štúdium – 3 eurá, prípravné 
štúdium hudobný odbor - 2 eurá, individuálne – 5 eur, 
základné štúdium – skupinové – 3 eurá, individuálne – 5 eur, 
štúdium pre dospelých (žiaci, ktorí majú vlastné príjmy –
individuálne štúdium - 8 eur a pre zamestnancov – 5 eur, 
školský klub pri ZŠ – 3,50 eur mesačne, CVČ – 0-4 rokov –     
1 euro mesačne pri pravidelnej činnosti a pri nepravidelnej – 
0,50 centov, od 5 rokov – 0,10-2 eurá, 6 -15 rokov pri odov-
zdaní vzdelávacieho preukazu – 0 eur. O ďalších poplatkoch 
sa  môžete dozvedieť na webovej stránke mesta. Školská 
jedáleň – strava materská škola –do 6 rokov -1,05 €, diétna -
1,26 €, základná škola -6 -11 rokov -0,88 €, diétna – 1,06 €, 
od 11-15 rokov -0,95 €, diétna -1,14 €, dospelí, zamestnanci – 
1,26 €.    Návrh VZN č. 2 o určení výšky dotácie a mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území 
mesta predkladal  pán Kozák, ktorý podrobne informoval 
prítomných o zmenách. Výška dotácie pre materskú školu – 
1 556,10 €, školský objekt MŠ – 86,50 €, školský klub pri ZŠ 
– 91,20 €, školská jedáleň pri ZŠ – 102,60 €, školský objekt 
pri ZŠ – 88,50 €, Základná umelecká škola pri individuálnej 
forme – 649,80 €, pri skupinovej – 399 €, Centrum voľného 
času – 62,70 €, školská jedáleň pri Súkromnej   škole – 90,30 
€ a školský klub SZŠ - 80,30 €.  

Záverečný účet mesta predkladala  vedúca ekonomického  
odd.  Ing. Iveta  Kurčová,  ktorá  zároveň  predkladala  úpravu 
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rozpočtu mesta na rok 2013, návrh na schválenie navýšenia 
úveru na rekonštrukciu polikliniky, schválenie dotácií 
z rozpočtu mesta na rok 2013 podľa VZN č.28/2007 
a rozpočty školských organizácií mesta. 

Z odborného stanoviska k záverečnému účtu a k navýšeniu 
úveru, ktorý predložila hlavná kontrolórka mesta Ing. Margita 
Pachová, vyberáme: Rozpočet mesta na rok 2012 bol 
schválený ako programovo vyrovnaný sumou 3 736 375 €    
na strane príjmov a výdavkov. Upravený bol päťkrát 
uznesením MsZ a dvakrát primátorom mesta. Spolu rozpočet 
bol vo výške 5 887 952 € čo je 98% v príjmoch a vo výdavkoch 
5 864 829 €, čo je 97%, rozdiel 23 123 €. Daňové príjmy boli 
splnené na 36% a sú najväčšou príjmovou položkou mesta. 
Nedaňové príjmy vo výške 1 695 769 € a suma 385 589 € bola 
nadobudnutá z príjmov z vlastníctva majetku, plnenie          
na 103%. Ide predovšetkým o nájomné z bytov a nebytových 
priestorov. V plnení sú zahrnuté aj uhradené nedoplatky 
z predchádzajúceho  obdobia. Mesto prijalo transfery vo výške 
1 190 192 €, finančné prostriedky z úverov, nevyčerpateľné 
položky z predchádzajúceho roka spolu teda vo výške 
1 083 247 €. Kapitálové príjmy boli splnené na 88 percent. 
Z predaja nehnuteľného majetku bola do rozpočtu získaná 
suma 35 514 €. Výdavky boli splnené na 97,26 percent. 
Celoročné hospodárenie vyjadrené v preloženom návrhu 
odporučila hlavná kontrolórka mesta schváliť bez výhrad. MsZ 
záverečný účet schválilo jednohlasne. 

K úprave rozpočtu na rok 2013, bežné príjmy, navýšenie 
1 062 323 €, zníženie na 1 004 885 €.    

Na základe ukončenia prác rekonštrukcie polikliniky sa 
vytvorilo 3. nadzemné podlažie v celkovej výmere 474,17 m2 
a spoločné priestory v celkovej  výmere 236,72 m2.  Pri plnom 
obsadení by sa ročne získalo 15 812 €. Mesto požiadalo 
o navýšenie úveru o 170 500 € pre dokončenie jednotlivých 
prác na poliklinike. Poslanci tento návrh odsúhlasili. 

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie dotácií vo výške 
36 000€ pre jednotlivé spoločenské organizácie, ktoré si podali 
žiadosti. Poslanci po prerokovaní schválili dotácie takto: TJ 
Slovan – 5 940 €, TJ Sokol – 2 200 €, DHZ – 2 000 €, pre 
organizáciu Mamut film Michala  Kočiša – 500 € a pre SČK  - 
200 €. O poskytnutých dotáciách ostatným organizáciám sa 
môžete dozvedieť na internetovej stránke mesta.    
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Poslanci na 16. zasadnutí jednohlasne schválili aj plat 

primátora mesta vo výške 2 446 € a odmenu hlavnej 
kontrolórky vo  výške 529€. 

V interpelácií poslanci odhlasovali zmenu v zložení 
kultúrnej komisie  namiesto  Alici Pivovarníkovej v nej bude 
pôsobiť   Alena Kmecová. Primátor mesta navrhol zvolanie 
mimoriadneho mestského zastupiteľstva o dva týždne, 
rozprával o lokálnej stratégii so zameraním, že okrem prác, 
ktoré sa realizujú na rekonštrukcií polikliniky,  čakajú nás 
separácia odpadu a biomasa, dokončenie úpravy rieky 
Radomka, úprava cesty smerom na Furčaku, osada 
Francovce, kanalizácia, individuálna bytová výstavba, koncom 
roku 2013 zriadiť,  aby tu bolo stredisko správy   a údržby 
/R4/, právna subjektivita pre ZUŠ a  CVČ, úspora 
elektrických rozvodov a v budove poľnohospodárskeho 
družstva firma  navrhne dvoj- až trojizbové byty o rozlohe asi 
60 m2. Po predložení návrhu na uznesenie bolo zasadnutie  
mestského  zastupiteľstva ukončené. 

Bližšie informácie o rokovaní MsZ sa môžete dozvedieť zo 
zápisnice na webovej stránke mesta. 

ooooo   Alena Kmecová 
 
 
 
 
 

Mgr. Jána Rubisa na  projekty, ktoré chce mesto 
realizovať v najbližšom období. Mesto má vypracovaných 6 
pilotných projektov. Najbližšie po odovzdaní polikliniky sa 
bude realizovať projekt Rekonštrukcia výstavby komunitného 
centra v priestoroch bývalej kotolne, ďalej projekt  Zberný dvor 
Giraltovce  - separácia odpadu, kde čakáme na ďalšie  kolo 
výzvy. Bude sa pokračovať v projekte Regulácia rieky 
Radomka na uliciach Družstevnej a Fučíkovej, ktorý realizuje 
SVP. V júni 2013 sa predpokladá dokončenie projektu na pro-
pagáciu mesta Podpora rozvoja cestovného ruchu, a to 
vydaním publikácie o meste a  propagačných materiálov.  
Ďalším projektom je Slovensko poľská cezhraničná 
spolupráca pod názvom Ľudový festival v meste Giraltovce, 
ktorý nám pomôže k organizovaniu Ťopľanských  slávností.  

ooooo    /ak/ 
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 marcové počasie bolo naozaj pestré? Po výrazných otepleniach sa 
k nám v strede mesiaca   vrátila zima s poriadnymi, až 
rekordnými mrazmi a snehovou nádielkou.   

 prvý jarný deň svojím počasím vôbec nenasvedčoval, že sa blíži 
toto očakávané ročné obdobie? Avšak nasledujúci víkend  k nám 
jar priletela v podobe prvého bociana, ktorý sa vrátil späť do svoj-
ho hniezda. Na ďalší deň však jeho príbytok skrášlil nečakaný 
sneh, dúfajme len, že komín, na ktorom má hniezdo, bol v tom 
čase funkčný...  

 12. apríla môže pomôcť každý?  Aj tento rok sa uskutoční verejno 
prospešná  finančná zbierka Deň narcisov. Aj takouto formou 
zbierky môžete  pomôcť mnohým, ktorí s rakovinovým ochorením 
bojujú.  

 kraslice, vyrobené v DSS v Giraltovciach, ohúrili Poliakov? 
Regionálne centrum kultúry pohraničia v Krosne usporiadalo 
podujatie Veľkonočné tradície pohraničia, ktoré bolo zamerané 
na prezentáciu veľkonočných tradícii a prípravu veľkonočnej 
tabule s regionálnymi kulinárskymi špecialitami, ako sú 
veľkonočné jedlá, koláče, nápoje, dekorácie a pod. Z Giraltoviec 
sa na ňom svojimi výrobkami zúčastnili ZUŠ, pani Anna 
Kmecová a DSS. Práve  kraslice, vyrobené rôznymi technikami a   
naaranžované v košíku, najviac zaujali porotu a ocenili tvorivú 
prácu členov z DSS. 

 si máte možnosť nakúpiť v novootvorenej predajni potravín 
s rozšíreným sortimentom mäsa a údenín? Predajňa sa nachádza 
v  administratívnej budove pri Radomke a otvorená bude denne 
aj v sobotu. 

 v predvečer tohoročného Medzinárodného dňa žien prijal 
primátor Ján Rubis  v obradnej sieni Mestského úradu v Gi-
raltovciach takmer dve desiatky  vybraných reprezentantiek  
nežného pohlavia. Slávnostného podujatia sa zúčastnil a 
prítomným ženám k ich sviatku zablahoželal aj poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Krajkovič,  ktorý 
spolu s primátorom odovzdal každej z prítomných žien kvet a 
tradičný bozk.  Podujatie pokračovalo prípitkom  pohárom 
červeného vína a neformálnym posedením pri občerstvení, káve a 
malej sladkej pozornosti. 
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 Základná škola v Giraltovciach sa zapojila do grantového 
programu, vyhláseného  Karpatskou nadáciou so sídlom v Ko-
šiciach s podporou Nadačného fondu Skupiny VSE,  s názvom 
Voľnočasové zóny bez bariér 2013?  Na projekt školy pod názvom 
Oddychový raj pre naše deti uzavreli s vyhlasovateľom 
grantového programu dohodu, na základe ktorej získali 
prostriedky v celkovej výške 5 999 euro. 
 

ooooo    Mária Osifová, František Džalai 
 
 
 
 

 
 
  
 
Aj tento rok zorganizovalo 

Oddelenie kultúry Mestského 
úradu v Giraltovciach tradičnú 
Veľkonočnú výstavku v obradnej a 
výstavnej sieni v budove mestského 
úradu. V predsviatočnom čase 
blížiacej sa Veľkej noci si mohli 
návštevníci výstavy pozrieť 
zaujímavé exponáty, prezentujúce 
tradície najväčšieho kresťanského 
sviatku. Základná škola, Materská 
škola, Spojená škola, Základná 
umelecká škola, Domov sociálnych 
služieb a Centrum voľného času v 
Giraltovciach  prispeli na výstavku 
pestrou paletou symbolov Veľkej 
noci a začínajúcej sa jari. 

Na výstavke prevládali kraslice rôznych veľkostí,  vyzdobené  
občas až prekvapujúcimi technikami. Boli tu tradičné maľované 
vajíčka, vajíčka spestrené vzormi z vosku, maľované farbami, no i 
kraslice ozdobené textíliami, stužkami, papierovými ozdobami a 
inými technikami. Samotné vajíčka boli buď originálne škrupinové, 
ale aj papierové, drevené, z rôznych umelých hmôt a podobne. 
Výstavku obohatili aj iné symboly Veľkej noci a jari, rôzne rastlinky 
(bahniatka a iné vetvičky), pestrá paleta figúrok zvieratiek 
(zajačikov, baránkov, husičiek, kuriatok) a ozdoby, to všetko ako 
námety pre výzdobu našich domovov počas Veľkej noci. 
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Okrem vystavujúcich kolektívov zo škôl a iných zariadení sa      
na výstavke prezentovali aj jednotlivci. Veľmi zaujímavé kraslice a 
výzdoby vystavovala Alexandra Mašlejová.  

Organizátori a vystavovatelia  na tejto vydarenej tradičnej 
výstavke prispeli mierou vrchovatou k ozvláštneniu sviatočného 
Veľkonočného obdobia a inšpirovali mnohých, hlavne ženy, pri 
príprave našich domácností na oslavu tohoročnej Veľkej noci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

äää   Text: PhDr. František   D ž a l a i  
äää   Foto: M. Osifová 

 
 
 

Napriek problémom prevládli optimizmus a dobrá nálada 
V sále Domu kultúry v Giraltovciach sa na svojej výročnej 

schôdzi stretli členovia najväčšej spoločenskej organizácie v meste -
mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (MO JDS). 

Stretnutie sa začalo vystúpením ženskej speváckej skupiny 
Topľanky a Andreja Majera.  

Schôdzu otvorila a viedla s jej vlastnou nápaditosťou  Margita 
Gazdičová. Správu o činnosti MO JDS predniesla predsedníčka 
Mária Osifová st., ktorá tiež privítala hostí,  predsedu okresnej 
organizácie JDS vo Svidníku  Michala Artima, poslancov MsZ v Gi-
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raltovciach na čele so zástupkyňou primátora Slávkou Vojčekovou, 
lekárov a ďalších hostí z inštitúcií a organizácií v meste. 

Predsedníčka MO JDS M. Osifová vo svojej hodnotiacej správe 
spomenula najdôležitejšie  podujatia,  zorganizované v uplynulom 
roku. Okrem iných to boli  tradičné Katarínske posedenie, 
Stretnutie pri kávičke, Fašiangové posedenie, Športovo - branný deň 
a podobne. Hovorila aj o stretnutiach s lekármi a o pozdravení 
jubilujúcich dôchodcov z mestskej organizácie. Vo svojom vystúpení 
ocenila reprezentačnú činnosť ženskej speváckej skupiny Topľanky, 
ktorá u nás i za hranicami reprezentuje nielen MO JDS, ale aj 
mesto Giraltovce.  Informovala tiež o niektorých problémoch MO 
JDS, súvisiacich s menším prídelom finančných prostriedkov a       
o príprave tohoročného rekondičného pobytu pre záujemcov z radov 
MO JDS. 

O finančnom hospodárení predniesla správu Mária Paľová.  
Potom prítomní pozdravili jubilantov, ktorí sa v poslednom 

polroku dožili významných životných výročí. Živió im zaspievali 
Topľanky s Andrejom  Majerom a všetci prítomní.  

S veľkou pozornosťou si seniori vypočuli slová S. Vojčekovej, 
ktorá ich pozdravila v mene vedenia mesta, poslancov MsZ a 
osobitne v mene primátora Jána Rubisa. Hovorila o tom, ako mesto 
podporuje a bude pomáhať aj naďalej dôchodcom. Poslankyňa MsZ  
Mária Digoňová -  zároveň pracovníčka ÚPSVaR - informovala 
prítomných dôchodcov o niektorých zmenách v sociálno - právnej 
oblasti. Predseda ZO Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Giraltovciach František  Džalai pozdravil rokovanie      
v mene odbojárov,  s ktorými uzavrela MO JDS začiatkom roka 
dohodu o vzájomnej spolupráci. S veľkým záujmom sa stretli 
vystúpenia lekárov. MUDr. Jozef Hrinko hovoril o dokončovaní 
rekonštrukcie a blížiacom sa otvorení rekonštruovanej mestskej 
polikliniky a o reorganizácii staníc rýchlej zdravotnej pomoci. 
Internista MUDr. Marián Slivka PhD. sa vo svojom vystúpení 
venoval problematike  vysokého krvného tlaku. Jeho vystúpenie 
vyvolalo mnoho otázok prítomných,  na ktoré erudovane odpovedal. 

Výročné rokovanie členov MO JDS v Giraltovciach vyvrcholilo 
neformálnym posedením pri malom občerstvení, káve  a pohostení, 
ktoré pre prítomných pripravili jubilanti. 

Stretnutie giraltovských dôchodcov napriek tomu, že riešili 
mnoho problémov, prebehlo v optimistickej atmosfére a v dobrej 
nálade. 

 
ooooo    PhDr. František Džalai 
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S príchodom prvých jarných 
dní sa každoročne v prírode 
vytvárajú podmienky pre 
zvýšené nebezpečenstvo vzniku 
požiarov. Z týchto dôvodov sa k 
vám touto formou hlásia opäť 
hasiči s cieľom upozorniť na 
typické príčiny a poskytnúť vám 
rady, ako tieto riziká podstatne 
obmedziť. 

Prichádza obdobie jarného 
upratovania v našich dvoroch 
a záhradách a je tu  aj čas, keď 
si po dlhej zime ideme do 
prírody „vyvetrať hlavy“,  
poprechádzať sa po  lúkach 
a lesoch. S oteplením bude 
v prírode pribúdať množstvo 
ľahko horľavých látok, hlavne 
suchej trávy, lístia či ihličia. 
V jarných dňoch  majitelia 
objektov upratujú ich okolie, 
poľnohospodári a záhradkári 
čistia pozemky. Pri týchto 
činnostiach niektorí občania 
vypaľujú porasty a zakladajú 
oheň na miestach, kde by sa 
mohol rozšíriť,  a to aj  napriek 
tomu, že to zákon a  zdravý 
rozum  zakazujú.  Kvôli tejto  
nerozvážnosti musia zasahovať 
hasiči, pričom požiare spôsobujú 
 veľké materiálne aj ekologické 
škody. Vplyvom vysokej tep-
loty dochádza k ničeniu zá-
rodkov života, oheň ohrozuje 
hmyz, obojživelníky, plazy, 
drobné vtáctvo a cicavce. 
Drobná zver často nestačí 

uniknúť pred rýchlo sa šíriacim 
ohňom a hynie a  bez ujmy na 
zdraví či ohrození  života 
nezostávajú ani ľudia. Veľké 
nebezpečenstvo, ktoré so sebou 
nesie nepovolené vypaľovanie 
porastov, pastvín a lúk hrozí 
najmä ak sa tieto porasty  
nachádzajú v blízkosti lesa, 
pretože  často dochádza   
k rozšíreniu požiaru práve na 
lesný porast. Dôležitý v tomto 
čase je aj dohľad nad  
mladistvými a deťmi, ich zábava 
býva totiž tiež častou príčinou 
požiarov. 

Vážení spoluobčania, 
hasiči vás touto cestou 

upozorňujú  na zákaz vypa-
ľovať.   Nedodržaním zásad 
protipožiarnej bezpečnosti v čase 
zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru a  porušením 
zákazu vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov a zákaz 
zakladania ohňa na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 
sa dopúšťate  priestupku na 
úseku ochrany pred požiarmi.  
Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru môže 
uložiť občanovi  pokutu podľa § 
61 ods. 4 zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi až 
do výšky 331 eur.  Hasiči budú 
v týchto rizikových dňoch 
vykonávať pochôdzkovú a hliad-
kovaciu činnosť v teréne a poru-
šovateľom predpisov,  hlavne vy-
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paľovačom  porastov,   budú 
ukladať blokové pokuty. 

Na záver nám dovoľte vysloviť 
presvedčenie, že naše rady 
prenesiete do svojich rodín, škol-
ských a pracovných kolektívov. 
Len spoločné úsilie, opatrnosť a 
ostražitosť nám pomôžu pre-
klenúť toto obdobie zvýšeného 
nebezpečenstva  vzniku požiarov 
bez veľkých morálnych a finan-
čných strát. 

 
ooooo  Dobrovoľný hasičský zbor Giraltovce 

 
 
 
 
 
Marec je mesiac knihy a tak v marci my 

knihovníci skloňujeme knihu vo všetkých 
pádoch. Nie, že by sme to nerobili po celý rok, 
veď je to naša práca, ale v marci dostaneme 
novú iskru, nový nápad a kniha nám pomaly 
zablúdi už aj do snov. Marec je marec, je to 
sviatok kníh a knižníc. Hneď na jeho začiatku  
sa školy hlásia, dohodneme si termíny a tešíme sa na návštevu. 
Každé podujatie je iné, špecifické a závisí predovšetkým od či-
tateľskej gramotnosti žiakov. Čo sa deje v knižnici? Plnia sa 
požiadavky  jednotlivých tried, niektorí chcú výklad o orientácii 
v knižnom fonde, iní informácie o knihách, ktoré práve čítajú 
v škole, iní - hlavne tí mladší -  radi počúvajú rozprávky alebo 
príbehy. Súkromná základná škola mala v priestoroch našej 
knižnice triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Tešili sa nielen žiaci, 
ale aj ja, veľmi rada si vypočujem recitácie a vždy sa k nim 
vyjadrím, prednes je totiž  moja srdcová záležitosť. Do knižnice prišli 
aj tí najmladší z  materskej školy, sú to budúci žiaci a vďaka svojim 
učiteľkám poznajú mnohé rozprávky a básničky, ktoré zborovo 
zarecitovali. Prváci a druháci si v knižnici pripomenuli 16. marec, 
Deň ľudovej rozprávky  a keďže bola práve sobota, tak sme čítanie  
presunuli na pondelok a piatok. Deň ľudovej rozprávky je dobré 
rozhodnutie, lebo prispieva  k rozvoju  detského čítania, ktoré treba 
podporovať už od útleho veku.  
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Akcií počas mesiaca knihy bolo v našej knižnici pomerne veľa, 
verím, že žiaci si odniesli poznatky o knižnici a že prevažná väčšina 
z nich sa stane našimi čitateľmi. Knihy si treba obľúbiť už v detstve, 
lebo neskôr sa k tomu už nemusíme dopracovať a to je úloha nás, 
ktorí pracujeme s deťmi a knihami, aby sme ich naučili čítať.  

V knižnici sa človek naučí milovať knihy, žiť s nimi v priateľskom 
porozumení a harmónii a knihy, naše múdre priateľky, nám to 
vrátia, naučia nás žiť a vychádzať s ľuďmi. Knihy sú dôležitým 
prostriedkom vzdelávania sa a rozvíjania osobnosti človeka,        
bez kníh a umenia by ľudský život nehral tou ozajstnou ľudskou 
vibráciou. Knihy dávajú nášmu životu  múdrosť a čaro, preto ešte 
nik neoľutoval čas, strávený  ich čítaním. 

ooooo  Anna  Mitaľová 
 
 
 
V čase tohoročného Mesiaca 

knihy sme navštívili Mestskú 
knižnicu v Giraltovciach. Milo nás 
prekvapilo jedno zaujímavé 
stretnutie.  Medzi regálmi, plnými 
literatúry,  sme sa stretli 
s nečakaným čitateľom.  Je ním 
najstarší žijúci účastník bojov 
proti fašizmu v našom  meste Ján 
Maťaš, ktorý aktívne bojoval 
počas 2. svetovej vojny ako vojak 
2. paradesantnej brigády pod 
velením generála Viesta.  Má 
takmer 91 rokov. No aj keď mu 
zrak a hlavne sluch už neslúžia tak ako pred niekoľkými rokmi, 
veľmi rád chodí do knižnice a číta knihy.  Počas nášho stretnutia ho 
sprevádzal ho syn Jozef, ktorý mu pomáhal vyberať knihy. Ako nám 
Jozef prezradil,  jeho otec  rád číta knihy, ale len dopoludnia, 
pretože  popoludní sú už jeho oči unavené. K jeho slovám sa 
pripojila aj vedúca Mestskej knižnice v Giraltovciach Anna Mitaľová,  
ktorá nám  povedala,  že Ján Maťaš je dlhé roky jeden z naj-
častejších návštevníkov a čitateľov ich  knižnice. V mesiaci knihy je 
to pekný príklad  a  odkaz,  že aj senior s veľkým počtom rokov 
môže byť bohatý duchom,  mladý myslením a láskou ku knihám. 
Môže ísť  príkladom aj oveľa neskôr narodeným ľuďom. 

ooooo  Text a foto: PhDr. František   D ž a l a i 
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Žiaci Základnej umeleckej školy v Giraltovciach spolu so 
svojimi učiteľmi pripravili žánrovo pestrý koncert pri príležitosti 
MDŽ. Riaditeľ ZUŠ Mgr. Peter Zajac na úvod koncertu 
prítomných oboznámil s históriou tohto sviatku a zablahoželal 
všetkým ženám. Program koncertu bol zostavený  prevažne    
so sólových vystúpení žiakov hudobného odboru a vystriedali  
sa v ňom dychové nástroje, klavír, husle, violončelo, gitara, 
akordeón a spev. Rozmanitosť  a pestrosť repertoáru, ale aj 
široká škála nástrojov  a vynikajúce výkony žiakov potvrdili 
jednu z vlastností hudby a tou je zvláštna energia, ktorá 
vyvoláva emócie u poslucháčov. Prítomní reagovali na výkony 
žiakov veľmi pozitívne a odmenili ich potleskom.  

Úvod a záver koncertu patrili našim tanečníkom, ktorí  
ukázali svoj temperament a radosť z tanca. Atmosféru blížiacej 
sa jari navodili výtvarné práce žiakov VO, ktoré dotvárali scénu. 
K celkovej príjemnej atmosfére prispeli aj Róbert Koreň a Ján 
Tkáč, ktorí sa postarali o technické zabezpečenie koncertu.    

Koncert sme pripravovali s cieľom potešiť všetkých tých, 
ktorí prejavili záujem vypočuť si širokú hudobnú ponuku 
v podaní žiakov ZUŠ.  

Veríme, že si tento deň, sviatok žien, všetky prítomné ženy  
užili ako slávnostný a príjemný.   

 ooooo  Beáta Daňková 
 

 
 
 
 
 

19. marca 2013 sa v Podduklianskom osvetovom stredisku vo 
Svidníku uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Stretli sa tu najlepší recitátori takmer zo všetkých základných 
a z piatich stredných škôl. Gymnázium v Giraltovciach 
reprezentovali Eva Chalupková z prímy, Samuel Tkáč zo sekundy, 
Viktória Dzurjuvová z tercie, Kristína Kaňuchová z kvinty a Tamara 
Tchuríková a Veronika Strončeková zo sexty. O tom, že ich úspech 
nebol náhodný, ale ideálne namiešaná zmes talentu, zodpovedného 
úsilia, systematickej prípravy a v neposlednom rade i trpezlivosti ich 
vyučujúcich, svedčí umiestnenie v okresnom kole: 
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2. kat.:  Eva Chalupková -   1. miesto (poézia) 
             Samuel Tkáč -    1. miesto (próza) 
3. kat.:  Kristína Kaňuchová -  1. miesto (poézia) 
             Viktória Dzurjuvová -  3. miesto (próza) 
4. kat.:  Tamara Tchuríková  -  1. miesto (poézia) 
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajskú súťažnú 

prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy HK, ktorá sa 
uskutoční 12. apríla 2013 v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni a 25. 
apríla 2013 pre stredné školy vo Svidníku. 

Všetkým teda úprimne ďakujeme i blahoželáme a postupujúcim 
víťazom držíme palce v krajskom kole. 

 
Marta Lehetová 

Gymnázium Giraltovce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentanti Gymnázia v Giraltovciach v okresnom kole súťaže Hviezdosla-
vov Kubín                                                                   Foto: Ingrid Meščanová 
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V kalendári  všetkých základných škôl svidníckeho okresu bolo 
pri dátume 19.marec poznamenaných niekoľko akcií. Tie si 
vyžadovali cestovanie do Svidníka, nášho okresného mesta. 
Dôvodom boli okresné súťaže Hviezdoslavov Kubín a Pytagoriáda 
pre 3. - 5. ročník. 

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti 
vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci 
vypočítajú dané príklady.  

Výsledky: 
žiaci 3. – 5. ročníka:  2. miesto - Samuel Janech, žiak 4.A 
                 3. miesto - Jaroslav Hliboký, žiak 3.A  
Súkromnej ZŠ sa podarilo získať v okresnom kole 

Hviezdoslavovho Kubína v jednotlivých prednesoch poézie a prózy 
tieto umiestnenia: 

Poézia:  I. kategória -  3. miesto: Soňa Hamarová, žiačka 4.A 
Próza:  I. kategória -  1. miesto: Ivanka Koreňová, žiačka 4.A 
   II. kategória -  3. miesto: Klára Novotná, žiačka 7.A 
   III. kategória - 2. miesto: Richard Terkanič, žiak 8.A  
    I. kategória -  1. miesto: Ivanka Koreňová, žiačka 4.A 

 
Hovorí sa, že odvážnemu 

šťastie praje, v tomto prí-
pade je to v prvom rade 
o talente.   

Ivka Koreňová nás bude 
reprezentovať na krajskom 
kole tejto súťaže 12. 4. 
2013 v Starej Ľubovni. 
Držíme prsty! 

Všetkým úspešným sr-
dečne blahoželáme a praje-
me pri ďalšej reprezentácii 
len a len šťastie, lebo 
šťastena je vrtkavá. 

 
ooooo 

 
Text: Emília Tchuríková, 

Foto: Jana Dlubačová 
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Všetko sa to začalo v deň, keď 

naša Ivka Koreňová, žiačka 
Súkromnej ZŠ v Giraltovciach, 
získala 1. miesto v krajskej súťaži 
v Prešove. Odniesla si prvenstvo 
v II. kategórii súťaže v recitácii 
povestí Šaliansky Maťko. 

 Šaliansky Maťko tohto roku 
oslavoval svoje 20. narodeniny, je 
z neho už poriadny kus chlapa. 
Už 20 rokov  presviedča mladú 
generáciu, že prostredníctvom 
povestí sa môžu dozvedieť 
zaujímavosti o hradoch, riekach, 
kostoloch a iných krásach 
Slovenska, ale aj o osobách, ktoré 
v onej minulej dobe žili. Ivanka si 
vybrala povesť o zbojníkovi, ktorý 
ako ináč, zase vybabral 
s prefíkanosťou a hlúposťou ľudí. 

Do Šale sme sa vybrali už 
14.marca, aby sme sa stihli 
pripraviť a aklimatizovať. 
Organizácia súťaže bola na vysokej úrovni. Krstný otec Šalianskeho 
Maťka, pán Svetozár Hikkel, nás privítal už na vlakovej stanici. 
Hneď prvé stretnutie s ním bolo dôkazom toho, aký to je úžasný 
a starostlivý človek! Najväčšiu radosť mu robili úsmevy jednotlivých 
recitátorov. Bol pripravený vyhovieť akejkoľvek prosbe nielen našej, 
ale aj ďalších dvadsiatich troch recitátoroch. Jediná vec, ktorú 
nemohol ovplyvniť bolo počasie, ktoré pripomínalo sibírsku víchricu 
kríženú s púštnou búrkou. 

Ráno 15. marcového dňa bolo  v kongresovej sále Mestského 
úradu v Šali rušno. Dôvodov bolo viacero: recepcia súťažiacich, 
rozdelenie poradia recitátorov v jednotlivých kategóriách, 
zabezpečenie občerstvenia, ale najmä príchod pána prezidenta 
Ivana Gašparoviča. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
16 

Táto známa osobnosť obohatila 
marcové dopoludnie a viacerí si 
pamiatku na tento deň zvečnili 
fotografiou. Ivanku šťastie 
neopúšťalo, pretože okrem fotky 
s pánom prezidentom si odniesla aj 
krásne 2. miesto a kopu spo-
mienok.     

S určitosťou viem povedať, že 
Ivankine úspechy v recitácii sa ešte 
len rozbiehajú. Je veľmi ctižia-
dostivá, talentovaná a charizma-
tická. Všetko, čo dostala do vienka, 
sa snaží zužitkovať a pevne verím, 
že to nebola jej posledná cesta za 
takýmto veľkým úspechom. Všetci,  
ktorí ju poznáme,  jej srdečne 
blahoželáme! 

 
Foto a text: Emília Tchuríková,  

triedna učiteľka Ivanky K. 
v Súkromnej ZŠ v Giraltovciach. 

 
 
 
 
 
  

15.3.2013 žiaci II. B triedy ZŠ  v rámci učiva o našom 
meste absolvovali hodinu vlastivedy netradičným spôsobom -  
na mestskom úrade. Nesedeli v laviciach, nemuseli si písať 
poznámky do zošita, ale stačilo iba pozorne počúvať a 
zapamätať si informácie o meste. Svojou zvedavosťou zistili, 
aká je dôležitá práca pána primátora, prednostu, ale aj 
ostatných pracovníkov  mestského  úradu.  Otázky žiakov boli 
dôkladne zodpovedané.  Na chvíľu sa cítili ako novinári alebo 
malí poslanci mestského zastupiteľstva. Po besede mali 
možnosť prezrieť si zasadačku a obradnú sieň, kde sa konajú 
nielen svadobné obrady, ale aj iné slávnostné udalosti. Táto 
hodina bola pre žiakov prínosom a veľmi sa im páčila. Pánovi 
prednostovi ďakujeme za čas strávený s nami.      
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ooooo  PaedDr. Anna Galíková 
 
 

Marec už tradične patrí 
knihám. V tomto mesiaci 
sa pravidelne na školách 

organizujú rôznorodé akcie či aktivity,  venované čítaniu. I v našej 
ZŠ v Giraltovciach sme si v rámci tvorivých hodín čítania v 5. 
ročníku pripravili aktivizujúcu hodinu s názvom Po stopách slov. 
Prv než žiaci vstúpili do tried, boli zaradení podľa náhodnosti  do fa-
rebného kráľovstva, ktoré malo pre seba typickú (ružovú, červenú, 
zelenú, či modrú) 
farbu. Na základe 
zafarbenia sa zosta-
vili štyri kráľovstvá, 
ktoré mali pred se-
bou rozličné tvorivé 
úlohy. Žiaci zanie-
tene spolupracovali, 
splniť zadané úlohy 
si totiž vyžadovalo 
nielen pohotové čí-
tanie, no i dávku 
originality či hu-
moru a svojského 
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prístupu. Avšak piataci sa v danom kráľovstve nestratili a určené 
úlohy zvládli na výbornú i keď spočiatku bol medzi niektorými 
zachytený ostych, či obava,  na konci hodiny ich hrial dobrý pocit 
a rezonovala otázka: „Kedy si takúto hodinu zopakujeme?“ ...nuž    
do čítania priatelia, verím, že nabudúce. 

ooooo  Text a foto: Tatiana Majerová 
 
 
 

S anjelmi spieva pieseň nekonečnú, 
len nápev píše Pán Boh sám, najkrajšia 
hviezda jasne zažiari, obláčik modrý, tam 
ona miesto má. Dnes už bez bolesti 
a trápenia sníva svoj večný sen, 
myšlienkami sme pri nej každý deň. Jej 
srdce a život boli ako veľká múdra kniha, 
preniknutá stránkami zbožnosti, lásky 
a dobroty.  

 3. marca 2013 sme si pripomenuli 1. 
výročie úmrtia našej  drahej kolegyne a výnimočnej  učiteľky 
Mgr. Hanky Cyprichovej. Milovali ju rovnako dospelí ako aj 
deti. Verili jej očiam, plným dobroty, jej úsmevu a hlasu. 
S láskou na ňu myslí a spomína  kolektív učiteľov  ZŠ 
v Giraltovciah. 

ooooo  PaedDr.Anna Galíková 
 

 
 
 
Aj keď sme už v marci podľa kalendára očakávali 

jar, zima nie a nie odísť. To však činnosť Centra 
neovplyvnilo. V pravidelnej krúžkovej činnosti sa deti 
stretávali so svojimi vedúcimi a príležitostnú sme 
zorganizovali podľa  plánu. 

 V tvorivej dielni pripravovali matky s deťmi 
patchworkové vajíčka, ich pekné výtvory - aj práce deti krúžkov -  
ste mali možnosť vidieť na  Veľkonočnej výstavke v meste. 

Pravidelní členovia počítačových krúžkov sa zúčastnili turnaja 
PC NHL. Túto súťaž majú radi a každý mesiac si v nej zmerajú svoje 
vedomosti. 

V oblasti prírodovedy sme pokračovali druhým kolom súťaže 
Rastlinky a zvieratká, tentoraz s názvom   Spiaci les. Súťažiaci sa 
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učili spoznávať osem vybraných živočíchov,  urobili pekné herbáre 
a celá súťaž  priniesla  takéto výsledky: 1. ZŠ Želmanovce, 2. ZŠ 
Kračúnovce a 3. ZŠ Marhaň. Výhercovia dostali možnosť vybrať si 
sami vecné ceny, čomu sa potešili a hneď po súťaži spoločne so 
svojimi vedúcimi si  ich aj vybrali. Dohodli sme si ďalšie kolo súťaže 
a spoločne vybrali zaujímavú lokalitu na záverečný výlet všetkých 
súťažiacich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Športové súťaže prebiehali v športovej hale, hneď prvá bola 

s medzinárodnou účasťou.  Bol to tretí turnaj II. slovenskej ligy 
v boxe. Medzi šesťdesiatimi účastníkmi boli siedmi naši  a traja 
z nich sa stali víťazmi vo svojich kategóriách, z rúk rozhodcov si 
prevzali diplomy Andrej Mikula, Patrik Harčarik a Dominik Migaš. 

Žiakov a mladších dorastencov čaká dôležitá súťaž 13. – 14. 
apríla 2013. Budú to Majstrovstvá republiky v boxe, ktoré sa tiež 
uskutočnia v našej športovej hale. Presné informácie nájdete na na-
šej internetovej stránke a plagátoch. 

V ŠH IN pravidelne prebieha volejbalový turnaj dievčat a na záver 
mesiaca je tam naplánovaný Medzinárodný stolnotenisový turnaj 
s účasťou poľských a ukrajinských hráčov. O priebehu tohto 
turnaja vás budeme informovať na stránke CVČ a v ďalšom čísle  
tohto časopisu. 

CVČ Giraltovce 
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Vážení rodičia, aj keď sa možno mnohí budú čudovať, prečo 

otváram práve túto tému, chcem všetkých hneď na začiatku 
ubezpečiť, že cieľom nášho projektu bolo a je prinášať posun 
v službách pre občanov mesta.  

Ako sa nám darí - čí nedarí - napĺňať tento ciel, to nech posúdi 
každý z vás. 

Už dlhšie sledujem jeden, podľa mňa nie správny vývoj, ktorý je 
aj  v rozpore s platnou legislatívou. Stalo sa úplným štandardom, že 
nočné kluby navštevujú mladiství pod 15 rokov, ako by to bola 
úplne samozrejmá vec.  

Zákon však zakazuje osobám maloletým do 15 rokov zdržiavať sa 
bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne 
prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Do tejto 
kategórie spadá aj väčšina diskoték. Samozrejme je tu aj možnosť, 
ako sa maloletý môže na diskotéku dostať a tráviť tam voľný čas aj 
po 21.00hod. Môže tam byť v sprievode svojho zákonného zástupcu, 
teda v sprievode  svojho rodiča. 

Za porušenie tejto povinnosti je možné pokutovať rodiča (do 
výšky 33 eur). 

Taktiež pripomínam, že osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé 
do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové 
látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 
orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie 
omamných alebo psychotropných látok. Aj za porušenie tejto 
povinnosti možno pokutovať rodičov (opäť do výšky 33 eur). 

V tomto momente každému určite napadne: Kto to má 
kontrolovať? V našom meste máme MsP a samozrejme aj štátnu 
políciu.  

Áno, je pravda, že polícia v našom meste pravidelne navštevuje 
zariadenia kde sa podáva alkohol, pravidelne robí skúšku požitia 
alkoholu u mladistvých. Bohužiaľ je potrebné konštatovať, že sa to 
deje v priebehu dňa, keď mladiství a deti nemajú príležitosť alkohol 
konzumovať. 

 Som presvedčený o tom, že určite by bolo efektívnejšie realizovať 
tieto kontroly v nočných hodinách a zamerať sa hlavne na víkendy. 
Touto cestou chcem vyzvať vedenie polície, aby sa viac zameralo   
na kontrolu nočných klubov po 21.00hod. 
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Budem rád, ak naše zariadenie bude kontrolované ako prvé, 
častejšie a hlavne počas spomínaných víkendov. Nám to 
samozrejme uľahčí prácu, pretože aj na nás sa vzťahuje zákonná 
povinnosť zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým. 
Vnímame to v prvom rade ako pomoc pre náš personál, ktorý často 
nedokáže identifikovať tieto osoby. 

Je smutný pohľad, keď nadránom vidíte mladé slečny, ktoré 
majú evidentne menej než 18 rokov, ako sa potácajú evidentne   
pod vplyvom alkoholu. 

Vážení rodičia, vážené vedenie polície, verím, že túto výzvu 
zoberiete s plnou zodpovednosťou a podniknete kroky, ktoré 
eliminujú tento smutný trend v našom meste. Som presvedčený, že 
žiaden rodič sa nebude chcieť zodpovedať keď nájde aj na stránkach 
tohto mesačníka informáciu, že jeho ešte dieťa sa potuluje po noč-
ných kluboch.  

Tento príspevok zakončím, ako som začal: Neposielajte nám svoje 
deti do nočných klubov!!! 

Ďakujem 
ooooo    Stanislav Varga – Europa club 

 
 
 
 
 
 
 

Neviete si poradiť s vaším dieťaťom? 
Máte pocit, že ako rodičia ste úplne 
zlyhali? 
Príbuzní a  známi Vám vytýkajú, že 
neviete vychovávať svoje dieťa?  
Nechodíte už vôbec s dieťaťom      na 
návštevy a izolujete sa od okolia?  
Zo školy vám dieťa prináša samé 
poznámky ohľadom jeho  správania 
sa?  
Obviňujete sa s manželom alebo 
manželkou navzájom, kto je za to 
zodpovedný?  
Spytujete si svedomie a pýtate sa, 
kde ste spravili chybu?  
Možno ste ju nespravili nikde!!! 
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 Vaše dieťa možno trpí poruchou pozornosti, spojenou 
s hyperaktivitou – tzv. ADHD /Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder/. 

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou -  je v detstve 
jednou z najčastejších psychiatrických porúch. Trpí ňou až 7 
percent detí školského veku, chlapci sú postihnutí častejšie ako 
dievčatá.  

ADHD sa najčastejšie diagnostikuje medzi 6. a 9. rokom veku 
dieťaťa, teda na začiatku školskej dochádzky, keď sa stupňujú 
nároky na jeho prispôsobenie sa rôznym normám a na stabilnejší 
výkon. Je to  porucha správania sa, ktorá sa prejavuje od útleho 
veku dieťaťa. ADHD označujeme klinický syndróm, pre ktorý sú 
charakteristické narušenie koncentrácie a pozornosti, porucha 
kontroly impulzov, kolísavé nálady i ťažkosti ako extrémny nepokoj 
či hyperaktivita. 

Táto porucha predstavuje   často veľké bremeno pre rodinu, 
ktorá  zvláštne správanie sa dieťaťa rodina považuje  z nevedomosti 
za chyby vo výchove. K ťažkej úlohe výchovy dieťaťa s ADHD sa 
pridružuje aj odmietavý postoj okolitého sveta, ktorý môže viesť      
k psychickému tlaku na všetkých členov rodiny.  

Ako rozpoznať ADHD? 
Jednotlivé symptómy môžeme pozorovať už v dojčenskom veku. 

Charakteristické  sú zvýšená aktivita, nepravidelný rytmus spania a 
bdenia alebo málo spánku a veľa kriku a málo rozprávania. 
Diagnózu ale nie je možné stanoviť pred tretím rokom života dieťaťa. 
Aj neskôr je ťažké jednoznačne určiť, či ide o poruchu ADHD. 

V predškolskom veku, medzi tretím a šiestym rokom, sú 
viditeľnými symptómami známky motorického nepokoja, hlavne 
v hravých situáciách má dieťa problém pokojne a vytrvalo vydržať. 
Aj výbuchy zlosti a nedodržiavanie hraníc môžu patriť k príznakom 
ADHD. 

V školskom veku začínajú „skutočné“ problémy. Požiadavky     
na dieťa sa stupňujú, to má problém  sedieť potichu, koncentrovať 
sa, počúvať aj dokončiť začaté úlohy. Výsledkom sú slabé výkony, 
problémy s čítaním, písaním aj počítaním. Hyperaktívne deti majú  
v tomto období veľké problémy, lebo stanovený rozvrh hodín od nich 
očakáva prispôsobivé správanie sa. Chodenie po triede počas 
vyučovania alebo neustále rečnenie so susedom začnú učitelia i 
ostatné deti skôr či neskôr považovať za nepríjemné. Dochádza aj   
k mnohým konfliktom s ostatnými deťmi, emocionálna nestabilita a 
impulzívne správanie sa sťažujú sociálne kontakty. Takéto deti 
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neraz menia školu dva - až trikrát už počas prvých rokov školskej 
dochádzky. Nediagnostikovaný ADHD školák často vôbec nie je 
schopný zúčastniť sa vyučovania dlhší čas. Každý šum aj pohyb      
v triede na neho pôsobia  odpútavajúco. Domáce úlohy mu trvajú 
veľmi dlho a deti „ulietajú“ do svojho sveta fantázie. Bez odbornej 
pomoci a pomoci zo strany učiteľov vedie ADHD postupom času      
k tomu, že sa deti cítia vyčleňované, iné, uzavreté a nemilované. 
Získavajú presvedčenie, že nikdy nevedia nič poriadne urobiť, sú 
neustále kritizované a korigované. K tomu sa pridávajú v mnohých 
prípadoch aj školské neúspechy, lebo chýbajúca pozornosť často 
vedie k zlým výsledkom. 

 
Deti a mládež postihnuté ADHD sú však aj veľmi senzibilné a 

majú aj svoje silné stránky. 
Často bývajú veľmi kreatívne a plné fantázie, vycítia náladu a jej 

zmeny a oplývajú nesmiernou ochotou pomôcť. Majú obrovský 
zmysel pre spravodlivosť. Vedia sa pripútať k nejakej téme, vhĺbiť sa 
do nej a získať obdivuhodné výsledky a poznatky. 

ADHD nie je nové ochorenie. Ľudia s ADHD tu boli odjakživa. 
Skôr ako sa rodinám detí so syndrómom ADHD dostane 
zodpovedajúcej diagnózy alebo liečby, prežívajú títo ľudia 
stupňujúcu sa frustráciu a skľúčenosť. Rodičia bývajú prví, ktorí si 
uvedomia, že so správaním sa ich dieťaťa nie je niečo v poriadku. 
Ich pokusy nájsť pre toto správanie vysvetlenie alebo nájsť spôsob,  
ako to napraviť,  boli úplne neúspešné.  

Pocit beznádeje je v rodinách s deťmi, postihnutými ADHD,  
veľmi častým javom. Rodičia môžu byť aj osobne obviňovaní 
z problémov svojich detí  alebo dokonca z toho, že sú „zlými 
rodičmi“. Hneď ale ako  sa  objaví podstatná príčina problému 
dieťaťa  určí  správna diagnóza, môžu rodičia prežiť pocit úľavy. 

Preto ak máte podobné problémy so svojím dieťaťom, neváhajte 
a navštívte naše Centrum pedagogicko- psychologického 
poradenstva a prevencie vo Svidníku (Centrálna 102 Svidník, 
budova Obv. úradu I. posch. tel. 054/75 22367, 0911828377)  
alebo  v Giraltovciach. 

Spoločne nájdeme riešenie, ako uľahčiť život vám, ale 
predovšetkým ako pomôcť vášmu dieťaťu  prekonať prekážky, 
ktorých je pri tejto diagnóze neúrekom. 

 
Mgr. Renáta O´Tooleová 

Psychologička CPPPaP  Svidník 
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CUKOR –pomôže udržať rezané kvety dlho čerstvé. V litri teplej 

vody rozpusťte 3 PL /polievkové lyžice/cukru a 2 PL octu, nechajte 
vychladnúť a nalejte do vázy tak, aby asi 7-10 cm zo stoniek bolo 
ponorených. Cukor dodá rastlinám výživu a ocot zasa zabrzdí 
rozmnožovanie  baktérií.  

Zmes kryštálového cukru a olivového oleja pomôže rýchlo 
a šetrne očistiť ruky zašpinené od farieb, mastnoty, oleja a iných 
nečistôt bez toho, aby škodila pokožke rúk. Do dlane nasypte 
trochu kryštálového cukru, prilejte olej a šúchajte, kým sa špina 
neuvoľní, potom ich starostlivo utrite do papierovej utierky a umyte 
mydlom. Kryštály cukru pôsobia abrazívne a pomôžu odstrániť  tuk, 
farbu aj špinu a ruky ostanú čisté, hebké a vláčne. 

Pasca na dotieravý hmyz: 
V malom kastróliku zmiešajte 2 šálky mlieka,100 g hnedého 

cukru a 60 g štipľavej papriky.Za občasného miešania varte asi 10 
minút. Po vychladnutí nalejte do plytkých misiek alebo tanierikov 
a rozostavte v miestnosti, kde vás muchy alebo osy otravujú. Tie sa 
v tomto netoxickom, sladkom roztoku utopia.   

Liek na popálený jazyk: 
Ak sa vám stane, že si popálite jazyk na horúcim jedlom či 

nápojom, nasypte si na popálené miesto trochu kryštálového cukru. 
Bolesť sa okamžite zmierni. 

Pečivo, koláče alebo zákusky uchováme dlhšie čerstvé, ak do ná-
doby k nim pridáme pár kociek cukru. Podobne skladujeme aj syr, 
aby sme ho uchránili pred splesnivením. 

ooooo   Zdroj “Reader´s Digest Výber“. 
Cigaretový zápach 
Ak vám po oslave zostáva byt napáchnutý cigaretovým dymom, 

stačí vyvetrať a nechať v miestnosti misku s octovou vodou. Poťahy 
na čalúnenom nábytku vyšúchajte handričkou namočenou v octovej 
vode, ožijú tak farby. 

Čistenie sporákovej platne - Zájdenú sporákovú platňu 
najlepšie vyčistíme vlhkou handričkou namočenou v soli. 

Čistenie vázy - Úzke vázy sa vždy ťažšie čistili. Nalejte teda      
do nich teplú vodu, pridajte ocot, soľ a nechajte niekoľko hodín 
pôsobiť. 
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Čistenie žehličky - Žehličku, ktorá odspodu zažltla, vyčistite 
soľou a octom. 

Orgován vo váze - Orgován vydrží vo váze dlhšie, ak dobre 
zrežete stopky a do vody pridáte trocha cukru. 

Prihorenina v hrnci - Prihoreninu v hrnci odstránite tak, že 
nasypete do hrnca jeden prášok do pečiva, zalejete vodou a necháte 
chvíľu povariť. Potom necháte ešte chvíľu postáť. 

Škvrny od asfaltu - Mastné škvrny od asfaltu na aute alebo 
nábytku najlepšie očistíte handričkou namočenou v bravčovej 
masti. 

Škvrny od hrdze - Pripravte zmes octu a soli, nalejte na miesto, 
ktoré je znečistené hrdzou, nechajte pôsobiť a napokon operte. 

Škvrny od ovocia -Posypte fľak od ovocia alebo od ovocnej štiav 
soľou a ak je to možné, prelejte vriacou vodou. Pomôcť môže aj 
citrónová šťava. Ak fľaky nechcú zmiznúť, ponorte oblečenie         
do cmaru s citrónom a umyte. 

Upchatý odtok - Ak sa vám upcháva odtok na dreze alebo         
vo vani, nemusíte používať rôzne chemikálie. Stačí, keď na noc     
do odtoku vlejete prevarený ocot z hrsťou soli. 

Mravce - Objavili sa vo vašej blízkosti mravce a otravujú vám 
život? Posypte všetky miest, kde sa nachádzajú, detským púdrom 
a máte po probléme. 

Škvrny od atramentu - Ak deti zafŕkajú koberec atramentom, 
najskôr škvrny utrite horúcim roztokom kyseliny citrónovej a potom 
vlhkou handričkou namočenou v čistej vode. 

Čistenie sporáka - Vykypelo vám mlieko alebo vyprskla masť na 
rozpálený sporák? Stačí ho posypať kuchynskou soľou a zápach sa 
nebude šíriť. Po vychladnutí sporák pohodlne očistite. 

Čistenie vodovodnej batérie - Batériu vodovodu vyčistíte 
najlepšie bez chemikálií silonkou krásne sa potom leskne. 

Goliere na košeli  - Golier na mužských košeliach ľahko 
vyperiete, keď dáte naň pár kvapiek obyčajného šampónu na vlasy. 

Muchy a komáre - Ak sa chcete rýchlo zbaviť múch a komárov 
v kuchyni, nakvapkajte na rozpálenú platňu trochu octu a nechajte 
odpariť. Muchy neznášajú prievan, takže aj častým a dostatočným 
vetraním ich môžete z bytu vyhnať. 

Záclony ako nové - Záclony budú žiariť ako nové, keď pridáte do 
pracieho roztoku 2-3 balíčky prášku do pečiva. 

Zapáchajúca chladnička- Zápach z chladničky odstránite aj tak, 
že do nej vložíte vrecúško (alebo otvorenú nádobu) s usadeninou    
zo zalievanej či prekvapkávanej kávy. 

Zarosené okuliare  - Okuliare sa v zime pri vstupe do miestnosti 
zvyknú zarosiť. Denne ich preto natierajte suchým mydlom a potom 
vyleštite. 

ooooo  Spracovala:  Emília Kucharíková, Martin Končár 
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Život v záhrade 
Ak hovoríme o záhradke alebo ak myslíme 

na ňu, myslíme na kúsok prírody, kde sú 
rastliny, na jednej strane  žiadané – to sú tie, ktoré pestujeme 
a opatrujeme a na druhej strane rastliny nežiaduce – burinaté, 
ktoré sa snažíme odstrániť. Nesmieme však zabudnúť, že 
okrem zástupcov rastlinnej ríše máme v tomto kúsku prírody aj 
nespočetné množstvo zástupcov živočíšnej ríše, ktorí s nami  
a s našimi žijú buď priateľsky, alebo nepriateľsky ale stále 
doplňujú a vyplňujú život rastlín, Tak napr. včely sú pre 
záhradkárov nesmierne dôležité,  ich význam je v opeľovacej 
činnosti.  Pokusmi bolo dokázané, že ovocné stromy opeľujú 
včely na 88%. Vyplýva to z toho,  že ak majú včely priniesť 1kg 
medu musia navštíviť najmenej 40 tisíc kvetov. Na dobré 
opelenie 1 ha  sadu je treba 5 včelstiev. Buďme preto radi, ak je 
blízko včelín a podporujme prácu včelárov.  Uvedomme si 
význam včiel a chráňme ich. Veľkým nebezpečenstvom pre vče-
ly sú postreky proti škodcom, zvlášť v dobe kvitnutia. 

Ochrana rastlín v apríli 
Ovocné dreviny ošetríme proti prezimujúcim škodcom po vy-

pučaní ale najneskôr tesne pred kvitnutím. Za chladného 
a daždivého počasia pokračujeme v ošetrovaní broskýň proti 
kučeravosti listov. Prvý postrek kôstkovín proti moníliovému 
odumieraniu kvetov a výhonkov urobíme na začiatku kvitnutia.  
Pri dokvitaní  alebo tesne po odkvitnutí ošetríme jadroviny aj 
kôstkoviny proti piliarkam, ktoré spôsobujú skorú červivosť 
plodov. 

ooooo   Ľubomír Krupa 
 
                                             
   
 
 

5.4.2013  -  Deň učiteľov - Sála Domu kultúry 

12.4.2013  -  Akordeónová súťaž – ZUŠ 

Apríl - Marek Zimka - výstava obrazov – Obradná  sieň MsÚ 
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Tamaru Mikulovú 

Lenku Fedákovú 
Lesanu Pémovú 

 
 
 
 
Anna Jurčová     - 85   
Andrej Kmec     - 85   
Juraj Pululich     - 75   
Karol Rezák         - 75   
Anna Pululichová   - 70   
Margita Zvodzová   - 70      
Anna Hajdová     - 70   
Leopold Paluš     - 65   
Alžbeta Hlavinková   - 65   
Miluša Juhasová    -  60   
Anna Švačová     -  60   
Pavol Šoltýs     -  60  
Helena Vaľanyová   -  60 
Ladislav Dreveňak   -  60 
Jozef Szabo     -  60 
MVDr. Miroslav  Deutsch -  60 
Gabriela Krivánková  -  55 
Mária Sabolová    -  50 
Anna Brenišová    -  50  
Emília Deutschová   -  50 
 
 
 
 

Meno         Rok narodenia            Dátum úmrtia 
PhDr. Emília Filová    1954      25.03.2013 
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Pani HELENA   SUŠINKOVÁ  sa   24. 
marca 2013 dožila významného životného 
jubilea, krásnych 60. narodenín. 
K tomuto vzácnemu výročiu jej prajeme 
pevné zdravie, veľa šťastia a lásky. 
V mene celej redakčnej rady jej ďakujeme 
za roky strávene v našom kolektíve 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  

 
 

Len to najkrajšie, čo Ti život môže dať, 
k 60- ročnému jubileu chceme Ti zaželať. 
Nech slza bolesti tvár Ti nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech sa Ti chrbtom otáča, 
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, 
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života. 

 
 

  Prednosta Mestského úradu 
v Giraltovciach  Ing. JÁN  ČABALA  
oslávil 28. marca 2013 dôležitý medzník 
svojho života – 50. narodeniny. K tomuto 
krásnemu sviatku mu prajeme všetko 
najlepšie, hlavne veľa úprimnej lásky, 
ktorá vždy príjemne zohreje na srdci. 
Želáme mu veľa síl do ďalšej práce a 
pevné zdravie pre neho a všetkých jeho 
blízkych. Nech je Tvoj  život plný 
naplnených snov a každý deň úsmev 
nech žiari Ti na tvári.  

  To Ti, milý náš oslávenec, z celého srdca prajú všetci 
pracovníci  Mestského úradu v Giraltovciach. 

 Ďakujeme za všetky dlhé roky, 
 za tvorivé dni, strávené za pracovným stolom. 
 Za roky priateľstva, za všetky dobré slová ...  

ooo   /r/ 
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 „Prúd jej života prestal plynúť, vlny jej pocitov, myšlienok 

stratili silu a ukryli sa pod hladinou času.“ 
 
Stačilo iba pár mesiacov a pani PhDr. 

Emília Filová  podľahla chorobe vo veku 
58 rokov. Mamka stratila dcéru,  ktorá 
dúfala, že ju opatrí v chorobe a starobe, jej 
najbližší manželku a mamku, súrodenci 
stratili sestru, známi trpezlivého 
a priateľského človeka a spolupracovníka. 
Ale tak to malo byť. A nič na tom 
nezmeníme. Spomínajme na milé okamihy 

s ňou,  na okamihy, keď bola šťastná. A tak budeme mať pocit, 
že nikdy neodišla úplne.  

 Nech je jej zem ľahká.                         Odpočívaj v pokoji! 
 
 
 
 
 
Čas neustále plynie a spomienky sa ukladajú v jeho nekonečnom 

toku ako vzácny poklad, ktorý otvárame v príhodnom čase. 1.apríla 
2013 nastal takýto vzácny čas, čas spomienok na nebohého 
evanjelického farára  JÁNA  ŠTRAUCHA, pri príležitosti jeho 
nedožitých  90.  narodenín.  

Ján Štrauch sa narodil  v Iliašovciach, študoval v Levoči, Prešove 
a teologické štúdium ukončil v Bratislave. Kňazskú činnosť 
začal ako kaplán v Spišskej Novej Vsi, ako farár pôsobil 
v Čelovciach, Badíne a  2. marca 1958 bol zvolený za zborového 
farára v Giraltovciach. Tu u nás slúžil nepretržite 30 plodných rokov 
až do svojej smrti 16. januára 1988, keď bol odvolaný z tejto 
časnosti  vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka s ním bola v kostole 
v Giraltovciach, ale pochovaný je na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.  

Náš dlhoročný kazateľ, Božia duša, dobrý človek  odišiel, ale 
krásne spomienky na jeho pastiersku prácu ostali v srdci tých, 
ktorým neúnavne svedčil o Božích pravdách. Svedčil počas celého 
svojho plodného života  so zápalom a vnútorným ohňom, celým 
svojím veriacim srdcom. Mnohí počúvali a dali sa presvedčiť, iní 
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zase podľahli volaniu sveta a až tak veľmi sa neponáhľali do kos-
tola. Ale napriek všetkému  on ako dobrý syn svojho Otca v nebi 
nikoho neodsudzoval, nikoho nekarhal, len mlčky a vytrvalo slúžil. 
Chodil, presviedčal a snažil sa udržiavať slabnúci plameň viery 
v našich rodinách. Nedbal na zákazy, na dobu, lebo čas nebol 
prajný cirkvi, ale on sa nebál. Nebojácne kázal, naprával a volal  
ľudí naspäť do Božieho košiara. Bol to vzácny človek, tichý, 
nenápadný,  ale úplne oddaný svojmu Bohu. V čase spomienky    
na jeho život a prácu nám myseľ osvetľujú mnohé jeho kázne, boli 
plné viery a oddanosti Božej službe. Žil pre svojich farníkov, často 
navštevoval rodiny a veľmi rád sa s ľuďmi rozprával, pomáhal, kde 
mohol, nikdy neodmietol slúžiť svojim blížnym. Po celý svoj život 
verne slúži svojmu Pánovi a tak viedol aj svoje deti. Spolu 
s manželkou vychovali syna aj dcéru, obe jeho deti si našli dôstojné 
miesto v živote a občania nášho mesta môžu byť hrdí, že takí 
významní ľudia sú naši rodáci.  

Spomienky otvárajú našu dušu minulosti a vracajú nám pamäť. 
Sú ako plodný strom, ktorý aj po rokoch  rodí dobré ovocie. Plodný 
život nikdy úplne  nezanikne, spomienky na zmysluplnú prácu sú 
večné a v príhodnom čase zaplnia naše vnútro vďačnosťou. A 
v tomto čase  s pietou  spomíname na nášho evanjelického farára  
JANA  ŠTRAUCHA,  spomíname na neho s láskou a vďačnosťou 
v srdci.                                                     ooooo   Anna  Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po tvrdej drine počas zimnej prípravy sa už všetci 
futbalisti vo východoslovenskom regióne tešili na 
úvodné jarné zápasy. Škrt im však urobilo veľmi 

nepriaznivé počasie. To ukázalo svoju silu v 
druhej polovici marca.  Riadiaci orgán musel 
odložiť zápasy až troch jarných kôl a tak sa 

nemohli kompletne odohrať stretnutia, ktoré boli 
naplánované na Veľkú noc. 

Paradoxom je, že napriek týmto 
nepriaznivým okolnostiam sa o rozruch vo fut-
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balovej verejnosti postaral práve giraltovský Slovan, ktorý odohral 
svoj prvý jarný zápas v Michalovciach proti rezerve Zemplína na 
umelej tráve v riadnom hracom termíne. Prečo? Pretože funkcionári 
Slovana džentlmensky zareagovali na žiadosť Michaloviec o 
odohratie tohto duelu. To však bola jediná pozitívna vec okolo tohto 
stretnutia. Negatívnou stránkou bol naopak konečný výsledok 1:8 v 
prospech Zemplínčanov. Tento rezultát vyvolal v Giraltovciach veľké 
polemiky a diskusie. Aj tu sa potvrdilo, že po bitke je každý generál. 
Nikto dopredu nemohol vedieť, ako to dopadne a ani nikto nemohol 
predpokladať, že dovtedy dobre fungujúci giraltovský stroj rozoberú 
posilnení Michalovčania na tie najmenšie súčiastky. Avšak aj takéto 
kruté prehry patria k fut-balovému životu. Ak sa mladí 
Giraltovčania z nej poučia, bude to mať na ich ďalšie účinkovanie 
len priaznivý vplyv a navyše od tohto zápasu nastúpia na najbližší 
zápas so Svitom až po troch  týždňoch a tak sa ich hlavy mohli 
dokonale vyvetrať. Napriek tomu, treba túto potupnú prehru brať 
vážne, veď s menom klubu  sa nemá hazardovať, ale na druhej 
strane netreba z toho robiť nejakú tragédiu. To do športu nepatrí. 
Veď, čo musia robiť teraz v takom Hamburgu, keď ich HSV dostal v 
konkurenčnom Bayerne Mníchov 9 kúskov a prehral 2:9. Tak toto 
už je potupa, ale oni zdvihli hlavy a idú ďalej. 

Debakel vo futbale, ktorý znamená drvivú prehru nemá nikto 
rád. Pozreli sme sa trochu do histórie Slovana a z dostupných 
prameňov sme sa dozvedeli, že tento debakel 1:8 nie je najvyšší.     
V rebríčku najvyšších prehier giraltovského  futbalu je na prvom 
mieste prehra 2:10 v Medzilaborciach niekedy v šesťdesiatych 
rokoch. Vtedy sa hralo posledné kolo v lete a giraltovskí futbalisti 
vycestovali do Medzilaboriec za odmenu už dopoludnia v sprievode 
svojich manželiek. Cestou sa zastavili na Dukle na zaslúžené 
občerstvenie. Z dlhej chvíle im v horúčave dobre padlo dajaké to 
pivečko a v zápase im veľmi oťaželi nohy a tak nečudo, že už           
v prvom polčase dostali 6 gólov a desiatkovému pivu zodpovedala aj 
desiatka na ich konte po konečnom hvizde rozhodcu. Aj druhá 
najvyššia prehra patrí do spomínaného obdobia. Vtedy podľahli 
Giraltovce Stropkovu doma 1:9 a legendárny A. Kavka im nasúkal 
sám 5 gólov. To, že sa Giraltovciam nedarí proti " béčkam " 
potvrdzujú dve navlas rovnaké prehry 0:7 v Prešove i v Košiciach. 
Samozrejme, že by sme najradšej spomenuli vysoké víťazstvá MFK 
Slovan. S radosťou tak urobíme po najbližšej drvivej výhre 
Giraltoviec vo štvrtej lige. 

                                                      
   /md/ 
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Na stránkach nášho mesačníka často 
informujeme svojich čitateľov o vý-
sledkoch giraltovských športovcov. Týka 
sa to nielen  kolektívov, ale aj 
jednotlivcov (tiež giraltovských odcho-
vancov),  ktorí na seba upozornia svojimi 
výkonmi vo svojom športovom odvetví na 
domácich i medzinárodných podujatiach. 
Obliekať reprezentačný dres svojej 
krajiny v takom športe, ako je futbal, to 
si naozaj žiada našu pozornosť a preto 
sme veľmi radi, že nám Gréta 
HVIŠČOVÁ, reprezentantka Slovenska v 
ženskom futbale ochotne poskytla 
rozhovor. 

 
 
KDE A KEDY SI SA ZAČALA VENOVAŤ FUTBALU?  
 Futbal sa mi veľmi páčil a spolu s chlapcami, mojimi rovesníkmi, sme ho hrávali 

medzi bytovkami na Fučíkovej ulici. Neskoršie chlapci začali hrať za žiakov 
Giraltoviec, ale dievčenské družstvo tu nebolo a tak som bola veľmi rada, že ma 
zaregistrovali v chlapčenskom žiackom tíme a mohla som hrať súťaž. Som vďačná 
trénerovi Patrikovi Partilovi, ktorý mi dal príležitosť. 

 AKÉ BOLI ĎALŠIE TVOJE FUTBALOVÉ KROKY? 
 Ako 13-ročná som prestúpila do Ajaxu Pakostov, kde som hrala za žiačky dve 

sezóny a odtiaľ som prešla do Slovana Bratislava. 
Tu som odohrala polovičku sezóny za žiačky a potom som prešla medzi ženy. 

Slovan Bratislava je špičkový klub, je majstrom Slovenska i víťazom Slovenského 
pohára. 

 ČO S TEBOU UROBILA ZMENA PROSTREDIA  A ŽIVOT V HLAVNOM 
MESTE? 

 Zo začiatku to nebolo vôbec ľahké, ale postupne som si zvykla. Každý deň 
mám vyplnený štúdiom a tréningami. Navštevujem  Venglošovu futbalovú akadémiu 
a celý týždeň trénujeme a cez víkend hráme zápasy. Som tu spokojná, venujem sa 
tomu, čo ma baví. 

 REPREZENTAČNÉ POZVÁNKY BOLI ČEREŠNIČKOU NA TORTE. AKO SI 
ICH VNÍMALA? 

 Bola som veľmi šťastná. Prvýkrát som sa dostala do výberu SR už                    
v Pakostove. Potom nasledovali ďalšie pozvánky  v Slovane a to do kategórie do 17 
rokov ( U 17 ). Absolvovala som kvalifikáciu na ME, ktorá bola u nás a súperkami 
boli silné Španielky, ďalej Poľsko a Faerské ostrovy. Hrať za Slovensko bolo        
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pre mňa úžasné. No a v tomto roku som sa dostala do výberu do 19 rokov ( U 19 ) 
a vybojovala som si nomináciu na KUBAN SPRING cup v Soči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOŽEŠ NÁM O TOMTO TURNAJI POVEDAŤ VIAC? 
 Je to tradičný a výborne obsadený turnaj. Hralo sa v skupinách a bolo to veľmi 

náročné, veď v krátkom čase sme odohrali šesť stretnutí. V skupine sme porazili 
Turecko 2:0, podľahli sme Rusku 0:2, s USA bola remíza 2:2. Postúpili sme do 
štvrťfinále, kde nás vyradili Rumunky po výsledku 0:2. V zápase o 7. miesto sme 
tentoraz prehrali s Tureckom 0:1 a v poslednom zápase nás porazilo KĽDR 3:0. 
Naša trénerka Katarína Paxnerová hodnotila naše vystúpenie v silnej konkurencii 
pozitívne a ja som veľmi rada, že som nastúpila vo všetkých zápasoch. 

 NA AKOM POSTE HRÁVAŠ A KTO JE TVOJ FUTBALOVÝ VZOR? 
 Pravidelne hrávam na ľavej strane obrany a mojim veľkým vzorom je Segio 

Ramos z Realu Madrid a tak fandím Realu. 
 AKÉ SÚ TVOJE FUTBALOVÉ CIELE? 
 Predovšetkým chcem dobre hrať v Slovane a svojimi výkonmi by som sa chcela 

dostať do nominácie Slovenska U 19 na kvalifikáciu ME v septembri v Bulharsku a 
neskôr by som sa chcela prebojovať do ženského výberu Slovenska. Na klubovej 
úrovni by som chcela dosiahnúť úspechy so Slovanom a neskoršie to skúsiť 
profesionálne aj v zahraničí. Samozrejme, budem rada, ak sa mi budú vyhýbať 
zranenia. 

  DOSTALA SI SA PORIADNE VYSOKO, KOMU ZA TO VĎAČÍŠ? 
 Predovšetkým mojim rodičom, ktorí ma neustále podporujú a ja ich dôveru 

nechcem sklamať a ďakujem všetkým trénerom, ktorí ma doteraz viedli. 
                            
   Ďakujem za rozhovor.                                                            Miroslav Deutsch 
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Spojená škola v Giraltovciach žila v marci volejbalom. 15. marca 
zorganizovala volejbalový turnaj zamestnancov a priateľov 
špeciálnych škôl, na ktorom sa zúčastnili špeciálne školy z Prešova, 
Zborova a družstvo DSS v Giraltovciach. Pre nepriaznivé počasie 
nedorazili družstvá z Lipian a Sabinova, snehová búrka ich totiž 
odrezala od sveta.  

Hlavnou myšlienkou volejbalových turnajov zamestnancov 
špeciálnych škôl, ktorých tradíciu odštartovali zamestnanci ŠZŠ 
Zborov, je nadviazanie bližšej spolupráce škôl pri športovom 
zápolení.  

Turnaj  slávnostne otvorila riaditeľka Spojenej školy, ktorá 
účastníkov srdečne privítala v Giraltovciach a  popriala  im 
povestnú štipku šťastia pri každom zápase.   

Aj keď nie sme volejbaloví profesionáli, počas vzájomných 
zápasov nebola núdza o pekné športové momenty. Celý turnaj sa 
niesol v znamení dobrej nálady a   fair play. 

Prvé miesto obhájilo už tradične družstvo ŠZŠ zo Zborova,        
na druhom mieste skončilo družstvo SŠ Giraltovce, tretie miesto 
obsadilo  družstvo DSS Giraltovce a štvrtí skončili kolegovia so SŠI 
Prešov.  

Za úspešnú spoluorganizáciu turnaja chceme týmto poďakovať  
CVČ v Giraltovciach –  riaditeľovi  J.  Vokovi,  p. S. Tomkovi 
a chlapcom zo Športovej haly I. Nováka.  

 
 
 
 

 
 
 
 
text: 
Mgr. Gabriela 
Čajková 
 
foto: 
Mgr. Mária 
Kačmarová 
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Pred niekoľkými dňami sa 
uskutočnila súťaž Mladý silák, 
v ktorej si zmeralo sily 15 

pretekárov. Súťaž mala začiatok o 15:00 hod a pretekári boli 
rozdelení do dvoch kategórií, prvú tvorili študenti do 15 rokov 
a druhú študenti do 20 rokov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach- tlak 
na lavičke s 50% váhy svojho tela a bicepsový zdvih s 30% váhy 
svojho tela. V kategórií do 20 rokov sa na prvom mieste umiestnil 
Zdenko Ferko z Ďurďoša s počtom bodov 15, druhé miesto získal 
giraltovčan Martin Bolvan s 13-mi bodmi a tretí s počtom bodov 12 
bol Peter Hrinko z Fijaša. O veľmi vyrovnanom štartovnom poli 
svedčí aj štvrté miesto Dominika Kamidru zo Stuľan, ktorý získal 11 
bodov. 

Aj kategória do 15 rokov priniesla veľmi zaujímavý a vyrovnaný 
súboj, o umiestnení na prvých troch miestach rozhodli   
jednobodové odstupy. Víťazom sa stal nováčik Jakub Onofrej         
z Chmeľova, ktorý získal 9 bodov. Druhé miesto patrí 
talentovanému Ľubošovi Frajtkovi z Kračúnoviec (8 bodov) a tretie 
Emanuelovi  Maťašovi zo Želmanoviec (7 bodov). Aj napriek tomu, 
že zvíťaziť chcel každý, chlapci sa navzájom povzbudzovali a  
atmosféra súťaže bola veľmi príjemná. Mnohí sa dnes určite potešili 
svojmu výkonu a tých druhých neúspech nakopol do ďalšej tvrdej 
práce na svojom tele. 

Marek Pavúk 
 
 
 
 
 

 
Pre Šachový klub CVČ Giraltovce – 

Kračúnovce skončil už tretí ročník 
dlhodobej súťaže - 4. ligy, v ktorom sa prejavila získaná kvalita 
jednotlivých hráčov. V prvom  súťažnom ročníku 2010/2011 získali 
iba dva body, v druhom ročníku 2011/2012 získali 6 bodov 
a obsadili posledné miesta v tabuľkách medzi 16 družstvami.  

V treťom ročníku 2012/2013 sa už viac presadili medzi 
šachovými družstvami z okresov Prešov, Sabinov, Bardejov 
a Svidník, keď v konečnom poradí im patrí pekné 9. miesto            
so ziskom 15 bodov. Medzi skúsenými hráčmi družstva sa začínajú 
presadzovať aj vekovo mladší z kategórie žiakov, ktorí bodovali už aj 
medzi dospelými.  
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Do súťaže štvrtej ligy Slovenského šachového zväzu sa z 13-tich 
registrovaných hráčov zapojili  jedenásti, ktorí v jednotlivých kolách 
nastupovali ako päť členné družstvo. Čas na jednu partiu bol  2 x 
1,5 hodiny so zápisom jednotlivých ťahov. Zápasy sa odohrávali 
podľa Pravidiel šachu FIDE s rozpisom v piatkoch od 16.30          
do 19.30 hodiny.  

Touto cestou ďakujem všetkým hráčom, ktorí reprezentovali náš 
región v tejto kráľovskej súťaží a šírili jej dobré meno. Ďakujem CVČ 
Giraltovce a obci Kračúnovce za materiálne a priestorové 
zabezpečenie  tohto súťažného ročníka. 

Jozef Kozák, vedúci mužstva a šachový rozhodca 
 

4. liga D 22 súťažný ročník 2012/2013 
 

Výsledky jednotlivých kôl 
 

k
ol
o 

Dátum Zápas Výsledok 
Poradové číslo šachovnice 

bodoval: 
meno, body 

1 
5.10.2012 

17:00 
 

BŠK CVČ Bardejov – 
ŠK CVČ 4:1 

1- Michalčík - 0,   2- Kozák - 1, 
3- Mikula - 0,   4- Diky - 0, 

5 -Tkáč Matúš - 0 

2 
12.10.2012 

17:00 
 

ŠK CVČ – BŠK CVČ 
BJ juniori 0,5:4,5 

1- Michalčík – 0,   2-Tkáč – 0 
3- Šavy – 0,    4- Mikula – 0 

5- Diky I. – 0,5 

3 
26.10.2012 

16:30 
 

ŠKPŠ Prešov - ŠK 
CVČ 4:1 

1- Sabol –0,5,   2- Michalčí – 0 
3- Kozák - 0,5,   4 -Mikula – 0 

5- Diky E. - 0 

4 
9.11.2012 

16:30 
 

ŠK CVČ – Slávia PU 
PO B jun 3,5:1,5 

1 -Michalčík– 0,   2 - Tkáč–0,5 
3- Kozák – 1,   4 - Mikula – 1 

5 Diky  I. -  1 

5 
23.11.2012 

16:30 
 

CVČ Sabinov A – ŠK 
CVČ 4,5:0,5 

1 - Sabol–0,   2 - Michalčík – 0 
3 - Kozák 0,5,   4 - Mikula – 0 

5- Diky I. - 0 

6 
30.11.2012 

16:30 
 

ŠK CVČ – CVČ 
Sabinov B 3:2 

1 - Michalčík – 1,  2 - Tkáč – 0 
3 - Kozák – 0,  4 - Mikula – 1 

5 - Tkáč Matej - 1 

7 
14.12.2012 

16:30 
 

Slávia PU PO D - ŠK 
CVČ 2:3 

1 - Michalčík –1,   2 - Mikula- 0 
3-Diky I ml -0,   4-Tkáč Ján - 1 

5 - Diky E - 1 

8 
11.1.2013 

16:30 
 

ŠK CVČ – Slávia PU 
PO E 3,5:1,5 

1 – Sabol–1,   2 –Michalčík - 0 
3 - Tkáč M. – 1,   4 –Kozák – 1 

5 – Mikula – 0,5 

9 
25.1.2013 

17:00 
 

ŠK OcÚ Drienov B - ŠK 
CVČ 5 : 0 

1 – Sabol - 0, 2 – Michalčík - 0 
3 - Diky-0,   4 .- Tkáč Matej - 0 

5 – Tkáč Matej - 0 

1
0 

8.2.2013 
16:30 

 
ŠK CVČ – ŠK Lipany B 0,5 : 4,5 

1 – Michalčík – 0,  2- Tkáč 
Marce – 0,5 

3–Mikula –0, 4 –Tkáč Matej–0 
5 – Tkáč Ján - 0 
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1
1 

22.2.2013 
16:30 

 
BC Haniska - ŠK CVČ 4,5 : 0,5 

1 –Michalčík – 0,  2 – Kozák–0 
3 – Mikula – 0,   4 – Diky – 0,5 

5 – Tkáč Matúš  - 0 

1
2 

8.3.2013 
16:30 

 
ŠK CVČ – PŠK PO B 0 : 5 

1 – Michalčík – 0,   2 – Tkáč 
Marcel – 0 

3 – Mikula – 0,  4 – Diky – 0 
5 – Tkáč Matej - 0 

1
3 

22.3.2013 
16:30 

 

ŠK TJ Elán TP PO - ŠK 
CVČ 1 : 4 

1 - Michalčík– 1,   2 –Kozák–1 
3 – Mikula – 1,   4 – Diky – 0 

5 – Tkáč Matúš - 1 
      

Spracoval: Mgr. Jozef Kozák 
 
 

KONEČNÉ PORADIE HRÁČOV PODĽA  ZÍSKANÝCH BODOV 
 

 

P. č. 
Meno a priezvisko 

 

Počet 
odohratých 

zápasov 

Počet 
získaných 

bodov 

Percento 
úspešnosti 

ELO 
pred 

súťažou 

1 Jozef Kozák 8 5 62,5 1 411 

2 Martin Mikula 12 3,5 29,2 1 117 

3 Vladimír Michalčík 13 3 23,1 1 366 

4 Marcel Tkáč 6 2 33,3 1 338 

5 Igor Diky 9 2 22,2 1 204 

6 Marian Sabol 4 1,5 37,5 1 413 

7 Ján Tkáč 2 1 50,0 1 000 

8 Emil Diky 2 1 50,0 1 000 

9 Matúš Tkáč 4 1 25,0 1 000 

10 Matej Tkáč 4 1 25,0 1 000 

11 Jakub Šavy 1 0 0,0 1 241 

Spolu 15 / 21  

 
    Spracoval: Mgr. Jozef Kozák 
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Kúpili ste si už niekedy mačku 
vo vreci? Ja áno. Bolo to lacné a ja 
- ako asi všetky deti - som to 
chcela tiež vyskúšať. Niekedy to 

bolo úžasné, ale väčšinou som zažila sklamanie z kúpy. Myslela 
som si, že tento pocit už nezažijem, lebo som z toho dávno vyrástla. 
V týchto dňoch som však okrem pocitu sklamania zažila aj stav 
zúrivosti. Je dosť pravdepodobné, že to poznáte aj vy. Je to duch 
dnešnej doby, čo nám tieto stavy prináša? Posúďte! 

Snažím sa kupovať slovenské výrobky a pri nákupoch potravín si 
všímam aj dátum spotreby. V predajni, kde skoro denne 
nakupujem, som si kúpila 30 vajec. Pekne zabalených do fólie       
so značkou slovenského  dodávateľa a predstavte si moje 
sklamanie, keď som na vložke našla jediné vajíčko so značkou SK. 
Všetkých 29 ostatných vajec malo značku PL. Kde je chyba? Ja som 
povedala, že nie u predávajúceho, lebo aj jeho oklamali! Mám 
pravdu?                                                             Emília Kucharíková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jarné upratovanie v domácnostiach pred sviatkami prebehlo v každej 
domácnosti.  Ako vidno, u niektorých bolo prvým krokom zbavenie sa po zime 
nahromadených odpadkov...                                             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 

 
 

APRÍL  2013 
 
3. 4. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg- 
          logopéd 
4. 4. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
9. 4. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
10.4. 2013 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg- 
          logopéd 
11. 4. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
16. 4. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
17. 4. 2013 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg- 
          logopéd 
18. 4. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
23. 4. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
24. 4. 2013 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg- 
          logopéd 
25. 4. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
30. 4.  2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
 

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
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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