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  Máj je mesiac lásky a symbolom lásky je srdce. 
Už sám symbol srdca vyvoláva pocity nežnosti, lásky 
a starostlivosti. Preto sa srdce stalo symbolom 
najdrahocennejšieho daru nás všetkých - lásky. Vari 
existuje v dnešnom svete väčšia sila dobra, väčšia 
hĺbka citov, väčšia sila, napomáhajúca rast 
a uzdraveniu celého stvorenstva? Toto jednoduché 
päťhláskové slovo srdce má mnoho významov a tak 
ponúkame aspoň neúplný zoznam, ktorý nám 
pomôže vytvoriť si predstavu o jeho bohatosti: 

- nosiť niekoho v srdci - mať rád, milovať niekoho 
- mať srdce až v hrdle - pociťovať úzkosť, mať 

strach 
- klásť niekomu niečo na srdce - zdôrazňovať, 

prikazovať 
- trhať niekomu srdce - spôsobiť mu duševnú 

bolesť 
- mať srdce na pravom mieste - byť správnym 

človekom 
- zlomiť srdce niekomu - spôsobiť žiaľ 
- vrylo sa mu to do srdca - zapamätal si to 
- už má srdce na svojom mieste - už je spokojný 
- zo srdca, od srdca - úprimne 
- nosí srdce na dlani – je priamy, otvorený človek 
- je mu ľahko na srdci – je veselý, bezstarostný 
- je to vec jeho srdca – veľmi blízka, milá 
- dať svoje srdce niekomu – zaľúbiť sa 
                                                   

ooooo   Bettie B. Youngsová  
/Vybraté z knihy Dary srdca/ 
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Lásku nám daroval Boh, to On ju vlial do sŕdc našich matiek 

a cez ne prelial jej obsah k nám. Láska matky nemá hranice ani 
koniec, začína sa dňom narodenia detí a končí smrťou. Ktovie, či 
nevedie aj do záhrobia? Veru, láska matky je prekrásna, je láskou 
podľa Biblie. Hymna lásky sa narodí v nás spolu s dieťaťom a jej 
tóny a stupnice znejú v nás až do konca našich dní. Láska 
k malému človeku dokáže divy. Sami sa čudujeme, čo sme ochotní 
pre to nevinné stvorenie obetovať. To láska nás poháňa, to láska 
nám dodáva síl! Kde sa rodí? Odkiaľ prichádza? S čím ju porovnať? 
Láska nemá  merateľné parametre, pretože prýšti priamo z nebies. 
Dieťa aj láska sú Boží dar! Dary k nám prichádzajú v určenom  
čase, ale my sa musíme naučiť byť za ne vďační, inak nás život 
pritlačí a poučí. Naše deti sú dobrým darom, malé dieťatko dokáže 
rýchlo opantať  srdce človeka nevídanou nehou. Veľká noša lásky 
zrazu zaplní srdce a ostane tam navždy, kým človek žije, kým 
dýcha, pozerá sa na svet a cíti závan vetra. Dieťa sa narodí a láska  
vojde do ľudského srdca, neha do ľudských dlaní a oči žiaria 
nepoznanou milotou. Čosi mäkké vojde do vnútra človeka a naplní 
ho celého. To materinská láska naplno roztiahla svoje krídla. Časom 
láska mení svoju podobu, trocha zdrsnie, no jemný ochraňujúci 
opar sa už z ľudskej duše nestratí do konca jeho dní. Taká je 
materinská láska! Nemyslí na seba, na svoje ja, láska matky žije 
šťastím svojich detí. Ony ju živia radosťou, bolesťou a trápením. 
Matka nikdy nezabúda na svoje dieťa. Bojí sa o neho! Je smutná, 
keď sa mu nedarí. Keď sa dieťa smeje, smeje a teší sa spolu s ním. 
Láska mamy je čistá, priehľadná a vrúcna. Je to najkrajšia zo 
všetkých podôb lásky a zároveň najnežnejšia, lebo chráni 
a opatruje, na nič si nenárokuje a teší sa z mála. Nepozná slovo nie, 
nepozná slovo nedá sa, nemôžem! To láska matku  dvíha, to láska 
jej dodáva  síl a plní ju vždy novou iskrou. Láska má zvláštnu moc, 
pomáha meniť zlo na dobro, učí odpúšťať a podať ruku, preto je 
láska pri výchove nezastupiteľná. Láskavé slová a dobré činy sú 
ovocím lásky a srdce človeka jej sídlom. Ale čo tak obrátiť mincu 
opačným smerom, pozrieť sa na jej druhú tvár, lásku deti 
k rodičom. To je už ťažšia otázka! No dnes nástojčivo žiada odpoveď. 
Svojim deťom doprajeme nemožné, no zabúdame vracať. A presne 
takto to aj vyzerá! Dnešná doba nám dáva odpoveď, ak ju chceme 
poznať, počujeme ju z médií každý deň a nielen z nich. Čo tak 
rozdeliť hrivnu na tri rovnaké časti, požičať, žiť a vrátiť. Materinská 
láska má svoje hranice, ktoré nesmieme prekročiť, lebo naše deti 
zblúdia, stratia smer a návrat bude ťažký. Preto žime tak, aby si to 
zapamätali a navždy vryli do srdca.                ooo    Anna  Mitaľová 
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Čínske príslovie hovorí: Tisíc mužov vytvorí vojenský tábor, no na 

vytvorenie domova je potrebná žena. 
Vďaka tebe je náš dom šťastné miesto. 
Mamy držia svet pokope, aj keď sa zdá, že všetko navôkol sa 

rúca. 
Keď si mama všimne, že na stole sú len štyri kúsky koláča a  
za stolom päť ľudí, pohotovo vyhlási, že jej koláče nechutia. 
Všetky mamy sú bohaté, keď ľúbia svoje deti. Žiadna mama nie 

je chudobná, škaredá ani stará. Ich láska je vždy tým najkrajším 
z potešení. 

Viete, že som sa narodila, lebo som chcela byť pri svojej 
maminke ? 

S desiatou matka balí dieťaťu aj svoju lásku. 
Na celučkom svete niet prameňa hlbšej, silnejšej, nehynúcej 

lásky, ako ten čo vyviera z matkinho srdca. 
Matky to myslia úprimne, keď vravia, že vás nechajú viesť 

vlastný život a nebudú doň zasahovať. Nedokážu si však pomôcť  
a musia vám zavolať, či máte dostatok ponožiek. A či sa poriadne 
stravujete. 

Mamy majú akési magické lepidlo, ktorým držia rozbité kúsky 
pokope. 

Matka je žena s dvadsaťpäťhodinovým dňom, ktorá si aj tak 
dokáže nájsť hodinku na hru s rodinou. 

Matky majú taký mocný vplyv na blaho budúcich generácii ako 
všetky ostatné pozemské sily dokopy. 

Matka rozumie aj tomu, čo dieťa nevysloví. 
Nech sa stane čokoľvek, mame  to môžeš povedať. Mama ľúbi 

každé dieťa, rovnako ako Boh. Nič nie je také  zlé, aby sa to 
nemohlo povedať mame. Nikdy jej nemusíš klamať, lebo mama ťa 
pochopí. 

Moja mama toho v živote veľa preskákala. Väčšinu z toho som 
mala na rováši ja. 

Mama, prečo až dnes, keď už nie si, viem toto všetko o tebe? 
Za všetko ti vďaka, mamka. Prijmi túto symbolickú kytičku uvitú 

z výrokov a vyznaní. Ešte dnes  ťa prídem navštíviť, sľubujem. 
 

ooooo   Pre mamky zozbierala  Helena Sušinková 
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Poslanci nášho mesta sa zišli  18.apríla 2013 na 17. zasadnutí 

mestského  zastupiteľstva, ktorého program  obsahoval 11 bodov na 
prerokovanie. Po kontrole uznesení, ktorú predkladal prednosta  
Ing. Ján Čabala, správu o hospodárení spoločnosti   GIRATHERM, 
s.r.o. za rok 2012 podával  pán Miroslav Hiščár. Hlavnou činnosťou 
spoločnosti  je výroba a rozvod tepla, ktorého odber v poslednom 
období klesá. Po podaní podrobnej informácie o financovaní  
spoločnosti, ktorú v tlačenej podobe dostali aj poslanci,  správa 
uvádzala, že v záujme spoločnosti je v budúcnosti potrebné dodávať 
teplo  aj ďalším spotrebiteľom na území mesta. Je preto potrebné 
osloviť  s ponukou dodávky tepla aj ďalších potenciálnych 
odberateľov a pripraviť pre nich zaujímavú akceptovateľnú ponuku. 
Odberatelia kladne hodnotili dodávku tepla a hlavne dodávku teplej 
úžitkovej vody (ďalej už len TÚV). Je to vďaka tomu, že  v každom 
bytovom dome je zabudovaná odovzdávajúca stanica tepla pre ohrev 
TÚV. Odberateľom sa zlepšil tepelný komfort, sami môžu 
rozhodovať o čase a teplote, tzn. kedy a ako teplo chcú mať.   

V roku 2012 sa predalo 2 673 313 kWh tepla, tržby za teplo boli 
257 236 €. K  31.12.2012  eviduje  spoločnosť  najväčší  nedoplatok  
za dodavky tepla od spoločnosti SaUB, s.r.o., a to vo výške 
30 860,89 € (je ešte z roku 2009). Celá pohľadávka  voči spoločnosti 
je postúpená na exekučné konanie, to však nie je k dnešnému dňu 
ukončené. 

Táto správa bola poslancami  schválená. 
Správu o hospodárení Mestského podniku služieb, s.r.o. za rok 

2012 predkladal Ing. Ján Magdoško, konateľ spoločnosti,    ktorý 
skonštatoval, že došlo k poklesu tržieb, pretože bolo málo zákazok. 
Podnik mal v roku 2012 náklady s odpisom majetku 335 346 €  
a výnosy vrátane  zásob vo  výške  325 692 €, čím dosiahol účtovnú 
stratu vrátane odpisov 9 654 €. 

K aktivitám  podniku  v roku 2012 patria napr. úprava 
ľavobrežnej hrádze okolo rieky Topľa, terénne úpravy, výsadba 
stromov a výsev v Bardejove,  samozrejme vývoz TKO a separovaný 
zber (ten zaznamenal miernu ekonomickú zmenu k lepšiemu). 
Nevýhodou podniku je, že vlastní opotrebované vozidlá, ktoré treba 
často opravovať a kupovať do nich náhradné diely. Mestský podnik 
vykonával  na mestskom cintoríne okrem pohrebných služieb aj 
stavebné práce. Hoci pohrebov bolo toľko ako v minulom roku, 
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tržby boli nižšie. Príčinou bolo menej objednávok na hrobky. Túto 
správu poslanci schválili. 

Ďalším bodom programu bol odpredaj trafostanice, súp. č. 795 
na  Dukelskej  ul.  Východoslovenskej  distribučnej,  a.s.  Košice  
za cenu 31 392,60 €, poslanci predaj schválili. 

Ing. Pavol Tchurík – vedúci oddelenia správy majetku mesta - 
predkladal prehľad o stave nedoplatkov za prenajaté  bytové 
a nebytové priestory k 31.12.2012. 

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu poberatelia dávok 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke splácajú svoje pohľadávky 
voči mestu na nájomnom a miestnych daniach a poplatkoch. 
U ostatných sa uplatnilo exekučné konanie, splátkový kalendár 
alebo sa to rieši súdnou cestou. Suma nedoplatkov sa znižuje, ale 
ide  to  veľmi  pomaly.  Mestské    zastupiteľstvo     zobralo    správu  
na vedomie. 

Informáciu o nedoplatkoch na daniach, poplatkoch za odvoz 
a likvidáciu  TKO a poplatku za psa predkladala Ing. Iveta Kurčová, 
vedúca finančného oddelenia.  

Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti  k marcu 2013 vyzerajú 
takto: u podnikateľov je dlh 10 959,63 €, fyzické osoby – 
podnikatelia majú dlh vo výške  49,03 €, fyzické osoby – 1056,89€. 
Za odvoz TKO mesto eviduje nedoplatky vo výške 6598,44€ 
(právnické  osoby)  a  11 231, 27 €  (fyzické osoby),   pri  poplatkoch  
za psa 186,65 € . 

 Dlhy  neplatičov  sú  zverejnené v májovom Spravodajcovi 
mesta, u  fyzických osôb pôjde o dlhy  nad  165,97 € a u 
právnických osôb nad 1659,70 €. 

V bode Rôzne Ing. Jaroslav Kušnír žiadal zmeniť VZN 
o financovaní školských zariadení, konkrétne znenie  čl. 68, 
týkajúceho sa financovania súkromných škôl z 88% na 100%, t.j. 
financovanie pre súkromné školy. Tento návrh neprešiel,  je ho 
potrebné znova prediskutovať vo finančnej a školskej komisii. 
V rôznom primátor Mgr. Ján Rubis informoval o Topľanských 
slávnostiach, ktoré sa budú konať v dňoch 1.a 2. júna 2013 a budú 
spojené s oslavami Dňa detí.  Dopoludnia 1. júna budú 
organizované v spolupráci s ministerstvom obrany aktivity pre deti, 
použitá bude vojenská technika. V  najbližších mesiacoch vyjde cez 
zrealizovaný projekt nová publikácia o našom meste, objavia sa aj 
pohľadnice a vlajky mesta.              

ooooo   Alena Kmecová 
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Mesto Giraltovce ako správca miestnych daní a poplatkov v zmysle § 52 zákona č. 
563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu 
k 31.03.2013. 

     
     

Úhrnná výška daňových nedoplatkov u fyzickej osoby (FO) presiahla 160 €, 
u právnickej osoby (PO) presiahla 1600 €. 

     
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

DAŇOVNÍK ADRESA  OBEC/MESTO OSOBA NEDOPLATOK 

Filipáková Anna, Ing. Hrabkov 194 
Chminianska 
Nová Ves FO 278,11 EUR 

GIRPEK s.r.o. výmaz 
z OR Kpt.Nálepku 125/32 Giraltovce PO 5443,68 EUR 

TAVEKO s.r.o.  Ruskov 197 Ruskov PO 5012,88 EUR 

     
     

POPLATOK ZA ODPAD 
    

DAŇOVNÍK ADRESA  OBEC/MESTO OSOBA NEDOPLATOK 

Duždová Jana Bardejovská 218/3 Giraltovce FO 299,12 EUR 

Dzurko Erik Bojnická 10 
Bratislava-
Staré Mesto FO 189,53 EUR 

Fečo Jozef Kukučínova 487/34 Giraltovce FO 205,86 EUR 

Fedáková Michaela Kukučínova 574/79 Giraltovce FO 162,48 EUR 

Ferenc Jozef Dukelská 543/87 Giraltovce FO 162,49 EUR 

Juhas Milan Duchnovičova 507/83 Medzilaborce FO 436,46 EUR 

Kurečaj Štefan Kukučínova 500/51 Giraltovce FO 205,73 EUR 

Kurečaj Zdenko Kukučínova 488/35 Giraltovce FO 245,15 EUR 

Kurej Dušan Kukučínova 572/42 Giraltovce FO 190,42 EUR 

Kurej Jozef Kukučínova 831/91 Giraltovce FO 172,24 EUR 

Mitráš Bartolomej Dukelská 89/85 Giraltovce FO 161,71 EUR 

Schwarz František Budovateľská 214/55 Giraltovce FO 491,23 EUR 

Šivák Martin Dukelská 89/85 Giraltovce FO 190,81 EUR 

Tancošová Blažena   Hlinné FO 230,7 EUR 

Tkáč Peter Tehelná 600/6 Giraltovce FO 181,78 EUR 

Zvodz Peter Hviezdoslavova 446/2 Giraltovce FO 191,37 EUR 
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Ø Vo februári MsP vykonala v spolupráci s firmou Hunter na území 
mesta odchyt ôsmich zabehnutých a túlavých psov, v jednom 
prípade pes bol vrátený majiteľovi. 

Ø Konanie Š.Š. z Giraltoviec vybavila hliadka MsP uložením 
blokovej pokuty za znečisťovanie verejného priestranstva 
a pálenie drobného odpadu, ktoré lokalizoval HaZZ 
v Giraltovciach. 

Ø V marci MsP vykonala v spolupráci s firmou Hunter na území 
mesta odchyt dvoch zabehnutých a túlavých psov. 

Ø Hliadka MsP 8. marca 2013 vo večerných hodinách uložila D.O. 
z Raslavíc blokovú pokutu za vylepovanie plagátov na verejných 
priestranstvách.  

Ø Oznámenie o poškodení dvoch stĺpikov verejného osvetlenia 
prijala MsP 18. marca 2013. K poškodeniu na škodu mesta 
Giraltovce došlo v parčíku  za sochou A. Hlovíka. 

Ø Požiar veľkoobjemového kontajnera lokalizoval HaZZ 
v Giraltovciach na základe oznámenia hliadky MsP 20. marca 
2013. 

Ø Za podanie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov 
uložila MsP 21. marca 2013 blokovú pokutu K.L. z Vranova nad 
Topľou. 

Ø Za spoluúčasti OO PZ v Giraltovciach vykonala MsP kontrolu 
v reštauračných a pohostinských zariadeniach so zameraním sa 
na dodržiavanie zákona o zákaze podávania alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 rokov. 

Ø Za znečistenie verejného priestranstva na Kukučínovej ulici 
hliadka MsP uložila blokovú pokutu L.K. z Giraltoviec 27. marca 
2013. 

Ø V čase veľkonočnej diskotéky 2. apríla 2013 o 04.10 h sa M.A. 
z Koprivnice dopustil priestupku proti verejnému poriadku. 
Konanie priestupcu bolo vybavené na mieste v blokovom konaní. 

Ø Hliadka MsP počas diskotéky 7. apríla 2013 v nočných hodinách 
vybavila protiprávne konanie Č.M. z Okrúhleho v blokovom 
konaní. 

                                 ooooo   Mgr. Ondrej Cina 
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 počasie v apríli sa konečne umúdrilo a slnečné a veľmi teplé dni 
mali skôr prívlastok letné ako jarné? V polovici mája sa však 
môžeme obávať ešte troch zamrznutých  - Pankráca, Serváca 
a Bonifáca, ktorí môžu narobiť nemalú šarapatu v záhradkách. 

 obyvatelia  mesta na Kukučínovej ulici sa tešia z nových bytov? 
V  piatok  26. apríla primátor mesta Mgr. Ján Rubis za 
prítomnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
Mgr. Petra Poláka, PhD odovzdal nájomcom do užívania  12 
bytov nižšieho  štandardu. 

 boli osadené nové dopravné značky?  Zákaz státia pred 
vchodom do polikliniky umožní pacientom a záchranárom 
pohodlný vstup  do budovy. Druhá dopravná značka, 
Parkovisko vyhradené pre osobné autá, za OD Jednota zamedzí 
prístup nákladiakom TIR, ktoré si tam často robili prestávky 
v tranzite  a zaberali tak niekoľko parkovacích miest naraz. 

 s príchodom teplých a slnečných dní nastávajú obdobia, 
stvorené na detské šantenie  na ihriskách? Po dlhej zime je 
zariadenie detských ihrísk dosť zničené a tak v meste Giraltovce 
a v miestnej časti Francovce prebehla ich rekonštrukcia.  

 deti  oslávia svoj sviatok  s Ozbrojenými silami SR?  V piatok 
19. apríla delegáti z Ministerstva obrany  SR navštívili naše 
mestečko, aby  si zmapovali terén na krásnu akciu, ktorá čaká 
všetky deti  v deň ich sviatku.  Množstvo atrakcií a vojenskej 
techniky, ktoré budú v Parku mieru,   sľubuje  pre deti 
neopakovateľný zážitok.  
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 veľmi aktívni obyvatelia bloku č. 62/69 na sídlisku na 
Dukelskej ulici, členovia spoločenstva vlastníkov bytov, 
pomenovaného ZETKA, zorganizovali pod vedením svojho 
agilného predsedu Dušana Verčimáka (poslanca MsZ v 
Giraltovciach a člena mestskej rady)  tradičnú brigádu na 
vyčistenie a úpravu okolia svojho obytného bloku po 
dlhotrvajúcej zime?  Za účasti väčšiny zástupcov jednotlivých 
bytov  15. apríla tohto roku vyhrabali a vyzametali trávnaté 
plochy a verejné priestranstvo, odstránili odpadky, suché 
konáre a kríky a skrášlili si tak životné prostredie okolo 
paneláku.Keď k tomu prirátame, že len nedávno si dali 
stavebne upraviť  a vydláždiť schodišťa v bytovke, tak môžeme  
ich blok a okolie považovať za takmer najkrajšie v Giraltovciach. 
No nezaspávajú na vavrínoch,  v najbližšom čase majú 
naplánované stavebné úpravy na schodiskách v priestoroch za  
šachtami výťahov a výmeny,  preciachovanie a premeranie 
meracích prístrojov na tepelnej a vodovodnej sústave vo svojom 
bloku. Prispievajú tým ku skrášleniu a skvalitneniu svojho 
životného prostredia a ku zvyšovaniu komfortu svojho 
každodenného života a bývania.   

  pri príležitosti marca, mesiaca knihy, pripravili pedagógovia MŠ  
podujatie pre predškolákov s názvom Z rozprávky do rozprávky? 
Škôlkari sa na chvíľu preniesli na krídlach fantázie do sveta 
rozprávok. Z kníh, ktoré si doniesli z domu, si vytvorili detskú 
knižnicu a túto rozdelili na tri časti: 1. Rozprávkovo, 2. 
Obrázkovo,  3. Vševedkovo. Tejto aktivity venovanej knihám sa 
zúčastnili predškoláci, ktorí prednášali básne, rozprávky 
a príbehy pre svojich kamarátov. Zaujímavé príbehy o deťoch, 
zvieratách, slniečku aj prírode, ktoré zazneli s úst detí, boli 
ocenené silným potleskom a milým darčekom. Takéto aktivity  
podporujú  snahu pestovať u detí záujem o literatúru  a vnímať  
knihu ako vzácny dar na ceste za poznaním.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                Foto: Róbert Koreň Beáta Miňová   /r/ 
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V GIRALTOVCIACH 
ZORGANIZOVALA AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL 

 
 
 
 

 
 

Na veľmi vysokej úrovni, ako je to u vedenia, pedagógov a 
ostatných pracovníkov ZUŠ v Giraltovciach už zvykom,  
zorganizovala tretí ročník súťaže žiakov základných 
umeleckých škôl z celého Slovenska s názvom AKORDEÓNOVÝ 
FESTIVAL GIRALTOVCE 2013.   Stáva  sa  už tradíciou,  že ZUŠ  
v Giraltovciach okrem iných akcií organizuje dve veľké  
podujatia. Sú to Gitarový festival a Akordeónový festival, ktoré 
sa striedajú v dvojročných intervaloch. Zúčastňujú sa ich žiaci 
umeleckých škôl nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. 
Vysokú úroveň mal aj tohoročný Akordeónový festival 2013. 

A že je to pravda, potvrdili nielen pozitívne reakcie  účastníkov, 
ale hlavne slová predsedu odbornej poroty súťaže mladých 
akordeónistov Miroslava Košnára počas záverečného hodnotenia 
súťaže. Okrem iného povedal, že AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL rastie 
svojou kvalitou nielen organizačne, ale hlavne umelecky. Úroveň 
súťažiacich stúpla od ostatného festivalu natoľko, že to nevyzeralo 
na tretí ročník akcie,  ale prinajmenšom už šiesty... Úroveň 
umeleckého predvedenia väčšiny súťažiacich žiakov bola veľmi 
vysoká. Najmä súťažiaci v tretej kategórii vyrástli umelecky takmer 
nad svoje možnosti a dosahovali úroveň mnohokrát vyššiu ako 
poslucháči konzervatórií. Tieto slová tešia o to viac, že zazneli z úst 
odborníka na slovo vzatého, pretože M. Košnár je bývalý dlhoročný 
umelecký  pedagóg,  ktorý  pôsobil  na  žilinskom  konzervatóriu. Aj  
v súčasnosti je jedným z najrenomovanejších a uznávaných 
odborníkov v tejto oblasti na Slovensku. Pôsobí ako riaditeľ 
známeho   medzinárodného  festivalu   Euromusete  Golden   tango  
v Rajeckých Tepliciach a chodí na podobné súťaže ako člen poroty 
po celom svete. Aj ďalší členovia odbornej poroty sú uznávaní 
odborníci. Boli to Igor Vlach, pedagóg z Konzervatória v Banskej 
Bystrici a Jozef Demjan z Konzervatória v Košiciach. 

Festival otvoril riaditeľ ZUŠ Giraltovce Peter Zajac, ktorý okrem 
súťažiacich a ich pedagógov privítal hosti, členov odbornej poroty 
festivalu, primátora mesta Giraltovce Jána Rubisa a odborného 
pracovníka Školského úradu v Giraltovciach Jozefa Kozáka. 
Atmosféru oživilo vystúpenie akordeónového orchestra školy. 
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Potom  prebehla  samotná  súťaž  akordeónistov,  ktorých  prišlo  
do Giraltoviec z rôznych kútov Slovenska celkom 54 a sprevádzalo 
ich 31 pedagógov. Boli tu žiaci zo ZUŠ v Žiline, Námestove, 
Stropkove, Krompachoch, Košiciach, Bardejove, Starej Ľubovni, 
Sobranciach, Smižanoch, Prešove, Vranove nad Topľou, Snine, 
Trebišove, Dolnom Kubíne, Rimavskej Sobote, Lipanoch a 
Humennom. Zástupcovia ZUŠ vo Svidníku a Sabinove sa zúčastnili 
ako  pozorovatelia   a   nesmieme   zabudnúť   ani   na   súťažiacich 
z domácej ZUŠ Giraltovce. 

Odborná porota pozorne sledovala výkony súťažiacich a nakoniec 
zverejnila výsledky.  

V I. kategórii, kde súťažili najmladší účastníci (narodení v roku 
2001 a mladší), získal  70,5 bodov Jozef Kornúc zo Sobraniec a stal 
sa absolútnym víťazom tejto kategórie. V zlatom pásme sa 
umiestnili so ziskom 69,5 - 63 bodov Petra Polláková (Smižany), 
Alžbeta Chlebáková a Veronika Lešková (obe Stará Ľubovňa), 
Juliána Berezňaninová a Antónia Nagyová (obe Košice), Samuel 
Bražina (Bardejov) a Tomáš Vavrek (Prešov). Ďalších 8 súťažiacich 
skončilo v striebornom pásme a nakoniec 6-ti v bronzovom pásme.  
V striebornom pásme skončil aj Peter Pastirčák z domácej ZUŠ 
Giraltovce, za  svoje vystúpenie získal  59 bodov. 

II. kategória (nar.1999,2000) sa stala korisťou  Mariána Barana 
z Vranova nad Topľou, ktorý sa so ziskom 69 bodov  stal jej 
absolútnym víťazom. V zlatom pásme sa so  68 - 64,5 bodmi 
umiestnili   Soňa   Stanovská   z  Dolného  Kubína,   Jozef  Vnenk  
z Námestova, Samuel Kozák z Trebišova a Matúš Krištof z 
Giraltoviec (získal 64,5 bodu). Ďalší traja súťažiaci sa so ziskom 62 
- 61 bodov  umiestnili v striebornom a traja v bronzovom pásme. 

III. kategória (nar.1997,1998), ktorá bola v tomto ročníku 
najsilnejšia, sa skončila najvýraznejším úspechom domácich  
reprezentantiek. Vyhrala ju Kristína Daňková so ziskom 72,5 bodu, 
čo bolo najvyššie ocenenie v súťaži. Stala sa tak absolútnou 
víťazkou a laureátkou celého Akordeónového festivalu 2013. Hneď 
za ňou skončila Lenka Michlíková so ziskom 68 bodov a stala sa 
najvyššie umiestnenou v zlatom pásme v tejto kategórii. V zlatom 
pásme po nej nasledovala  Dominika Chudiaková z Dolného Kubína 
so ziskom 67,5 bodu. Ďalší traja súťažiaci skončili v striebornom a 
traja v bronzovom pásme.  

Vo IV. kategórii (nar.1995,1996) s počtom 69 bodov zvíťazila  
Monika Trembuľáková z Humenného.    V  zlatom  pásme  skončil  
so ziskom 65 bodov Roman Šupej (Žilina), ostatní súťažiaci v tejto 
kategórii skončili v striebornom pásme. 
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Organizátori súťaže, hostia a predseda odbornej poroty na záver 
festivalu odmenili víťazov diplomami a vecnými spomienkovými 
darčekmi. Za laureátku vyhlásili najúspešnejšiu súťažiacu Kristínu 
Daňkovú zo ZUŠ Giraltovce a za najlepšieho pedagóga bol 
dekorovaný jej učiteľ Peter Zajac, riaditeľ giraltovskej ZUŠ. Počas 
záverečného vystúpenia sa prítomným  prezentoval aj sláčikový 
orchester ZUŠ Giraltovce. 

Veľmi dobrá organizátorská práca Giraltovčanov bola 
korunovaná aj úspechom v rámci súťaže, čo malo odozvu medzi 
účastníkmi festivalu, ktorí odchádzali domov s tými najkrajšími 
dojmami z nášho mesta a šíria tak jeho dobré meno po celom 
Slovensku. Za pozitívne odozvy hovorí  pozdravný a ďakovný list, 
ktorý iba niekoľko hodín po skončení festivalu organizátorom 
poslala učiteľka ZUŠ z Dolného Kubína Viera Vrtichová. 

Touto cestou gratulujeme k nespornému úspechu pracovníkom a 
pedagógom ZUŠ v Giraltovciach na čele s Petrom Zajacom a želáme 
im podobné a ešte väčšie úspechy aj v budúcnosti. 

 
PhDr. František   D ž a l a i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akordeónový orchester – slávnostné otvorenie súťaže. 
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Predseda poroty M. Košnár oceňuje absolútnu víťazku súťaže K. Daňkovú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primátor mesta oceňuje najúspešnejšieho pedagóga súťaže P. Zajaca.   

 Foto:  archív ZUŠ 
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Foto: Porota s pedagógmi a hosťami. 
 
Chcela by som sa úprimne poďakovať pánu riaditeľovi i 

celému kolektívu pracovníkov ZUŠ v Giraltovciach za 
profesionálne zorganizovaný AKORDEÓNOVÝ  FESTIVAL 
2013, príjemnú atmosféru v súťažnej sále i vo všetkých 
priestoroch školy, za pozorný prístup k účastníkom a za 
ochotu. Spoločne so svojimi zverencami budeme na všetky 
tieto pozitíva ešte dlho spomínať. Z profesionálneho 
hľadiska kladne hodnotím aj program v závere podujatia. 
Chcem pogratulovať aj k víťazstvu Kristínky Daňkovej, 
ktorej predvedený súťažný výkon u všetkých zúčastnených 
a aj vo mne zanechal nezabudnuteľnú stopu. Patrila k 
výrazným akordeónovým osobnostiam už pred dvoma 
rokmi, ale neuveriteľne dozrela a predviedla umelecký 
výkon na profesionálnej úrovni. Prajem Vám, pán Peter 
Zajac, ale aj Vašim kolegom, veľa takýchto talentov a 
následne aj veľa tvorivého potenciálu a radosti z 
pedagogickej práce. Účasť na Akordeónovom festivale bola 
pre nás veľmi inšpiratívna, podnetná, a už teraz sa tešíme 
na štvrtý ročník a veríme, že sa ho budeme môcť 
zúčastniť. 

S priateľským pozdravom 
ooooo  Viera Vrtichová  ZUŠ Dolný Kubín 
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V slávnostne vyzdobenej sále  Domu kultúry Giraltovce sa  5. 

apríla 2013 uskutočnili oslavy Dňa učiteľov. Účasť 164 
pedagogických a odborných zamestnancov zo spádového územia 
Školského úradu Giraltovce svedčí o úcte k pedagógovi, filozofovi, 
jazykovedcovi a spisovateľovi, ktorým bol Ján Amos Komenský. 
Oslavy pod heslom  Hovor iba vtedy, keď tvoje slová budú lepšie 
ako ticho vystihli poslanie pedagogickej obci aj po uplynutí 421 
rokov od narodenia učiteľa národov. 

Veď dobrý pedagóg sa usiluje osloviť rozum, vôľu a city žiakov. 
Ak cítia, že im rozumie, má ich rád a je na ich strane, vtedy 
vychováva. Výchova sa deje cez osobný príklad učiteľa i jeho životné 
postoje. Žiaci mnohokrát nepotrebujú veľa – iba niekoho, s kým by 
sa mohli porozprávať a kto v nich pozitívnymi skutkami, správaním 
sa a slovným prejavom buduje vedomie vlastnej dôstojnosti 
a sebaúcty. 

Odborný zamestnanec ŠÚ vo svojom slávnostnom príhovore 
ocenil poslanie pedagógov, ich rozhodnutie ostať verní učiteľskému 
povolaniu a to, že formujú osobnosti im zverených detí, žiakov 
a študentov. Svojou účasťou prítomní potvrdili, že učiteľstvo nie je 
len práca, ale i poslanie. Zotrvanie v ich povolaní pedagógov nie je 
pre výhody v dnešnom svete, ale pre schopností, hlbokú ľudskosť, 
ctižiadostivosť a obetavosť. Poďakoval sa všetkým, ktorí prijali 
pozvanie a poblahoželal tým, ktorí obdŕžali ocenenia vo forme 
plakety J. A. Komenského a boli zapísaní do kroniky mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primátor mesta Mgr. Ján Rubis ocenil pri príležitosti Dňa 

učiteľov Mgr. Jána Čižeka, učiteľa ZŠ Giraltovce a dlhodobého jej 
riaditeľa. Druhým oceneným bol PaedDr. Jaroslav Doležal, učiteľ 
ZUŠ Giraltovce. 
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Za základné školy ocenenia prevzali Mgr. Miroslava Oravcová 
a Mgr. Marián Pajdič zo ZŠ Giraltovce, Mgr. Igor Diky zo ZŠ 
Kračúnovce, Mgr. Mária Frimerová zo ZŠ Želmanovce a Mgr. Mária 
Foltínová zo SZŠ Giraltovce. Ocenenia prevzali z rúk  riaditeľov ich 
škôl. 

Za materské školy boli ocenené učiteľky Anna Jurčová zo MŠ 
Giraltovce, Anna Stachová zo MŠ Kračúnovce a riaditeľka MŠ 
Želmanovce Emília Baranová. 

Riaditeľ ZUŠ Giraltovce odovzdal ocenenia pre Mgr. Jaroslava 
Micenka a Bc. Vladimíra Vargu. 

Za CVČ Giraltovce bola ocenená Bc. Mária Kačmárová. 
Riaditeľ Gymnázia Giraltovce odovzdal plakety  oceneným  RNDr. 

Eve Bogľarskej a PhDr. Blanke Vaľovskej. 
Zo Súkromnej strednej odbornej školy boli ocenení Ing. Jaroslav 

Kecer a Jana Robová, zo Spojenej  školy  Mgr.  Gabriela Čajková. 
Slávnostnú atmosféru sviatku Dňa učiteľov svojím hodnotným 

kultúrnym programom obohatili žiaci ZUŠ a ľudová hudba Topľan 
Giraltovce. Ich vystúpenie zanechalo hlboké citové zážitky 
v srdciach prítomných aktívnych, no aj tých pedagógov, ktorí sú už 
na zaslúženom odpočinku. 

Po slávnostnej večeri, voľnej diskusii  a posedení pri ľudovej 
hudbe sa účastníci osláv s pocitom príjemne prežitého popoludnia 
a kultúrneho  obohatenia  rozišli k svojím rodinám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Riaditeľka MŠ D. Roguľová odovzdáva plaketu A. Jurčovej. 
  Foto: J. Tkáč                   ooo   Jozef Kozák, od. zam. ŠÚ Giraltovce 
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Po úspešnom schválení žiadosti s názvom Ľudový festival 

v meste Giraltovce v rámci programu cezhraničnej spolupráce  
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 – Prioritná os III. 
Podpora miestnych iniciatív došlo k ďalšiemu významnému 
kroku. 10. 4. 2013 sa v krajskom múzeu v Prešove konal slávnostný 
akt podpisu zmluvy medzi mestom Giraltovce,  zastúpeným 
primátorom mesta Mgr. Jánom Rubisom a Prešovským 
samosprávnym krajom, zastúpeným jeho predsedom   MUDr. 
Petrom Chudíkom. Podpisom tejto zmluvy sa mesto Giraltovce 
zaviazalo zrealizovať v spolupráci s Poľským partnerom z mesta 
Ustrzyki Dolne vyššie uvedený ľudový festival spolu so všetkými 
aktivitami, ktoré sme si naplánovali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostný akt podpisu zmluvy. 
 
Text: Mgr. Ondrej Sopko                                 Foto: Archív VÚC Prešov 
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Braňo sa často a rád vracia do svojho rodného mesta, pri jednej 

takejto návšteve sme mu položili pár otázok, na ktoré nám veľmi 
rád odpovedal.  
Braňo, prečo sa rád vraciaš do Giraltoviec? 

 Lebo som tu prežil svoje detstvo a preto je to pre mňa najkrajšie 
miesto na svete. Vždy, keď vchádzam do Giraltoviec, pohltí 
ma zvláštny pocit a zároveň nostalgia. Prežil som tu tie najkrajšie 
časy vo svojom živote, najkrajšie Vianoce, viackrát celé prázdniny 
a mal som tu aj prvú frajerku. Žije tu moja rodina, veľa dobrých 
známych a zopár skutočných priateľov. Jednoducho MOJE 
MESTO!           
Ako si spomínaš na časy strávené v Giraltovciach počas 
prázdnin? 

 Každý, kto býval v 7O- tych rokoch na Koreji-časti Giraltoviec 
vedel, že u mojich starých rodičov som mal na dvore postavené 
šapitó a s kamarátmi sme hrali ostatným deťom cirkusové 
predstavenia. Skok z hojdačky či vystúpenie nášho obrovského 
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nemeckého ovčiaka za sprievodu skvelej trúbky môjho deda Rudolfa 
Jambora boli asi najsilnejším zážitkom. Takéto detstvo prajem 
každému. Dodnes sme traja kamaráti  Martin, Vlado a ja,  v tom 
čase sme  boli zároveň aj susedia. Moja babka Anna Jamborová mi 
splnila všetko, čo mi na očiach videla a cítim, že aj dnes, keď nie je 
medzi nami, je mojim anjelom strážnym. Veľmi rád som s ňou 
chodil aj do kostola či do obchodu " do ĽUBY".  
Viem, že si spieval a mal skupinu, venuješ sa spevu naďalej? 

 Spievam a hudbe sa venujem od školských čias a veľa som 
zdedil po dedovi, len on mal rád hlavne trúbky a ja strunové 
nástroje. Spieval som si ale aj s dedom Mojsejom, keď sme chodili 
do lesa na prechádzky a veľmi veľa sa rozprávali o živote. Bolo to 
fajn, mať pokope v Giraltovciach babku aj deda z maminej aj ocovej 
strany. Dodnes tam mám tety, sesternicu aj bratrancov. Prvú 
skupinu som mal v 17-tich rokoch a prešiel som aj sólovou 
kariérou. Dodnes hrám  aktívne v dvoch skupinách.  Bez hrania a 
vôbec hudby si neviem predstaviť život.  
Koľko máš už vydaných CD a  plánuješ nahrávať nejaké nové? 

 CD som vydal so skupinou "Challenge" /3/ a sólovo s Mariánom 
Čekovským jedno. Momentálne pripravujem nové CD. Prevádzkujem 
svoje vlastné audio-video štúdio, tak produkujem hudbu aj iným 
interpretom  či  vyrábam  programy  pre  TV.  Píšem  teraz  aj knihu  
na inú tému, ale Giraltovciam a vôbec detstvu  sa povenujem v 
ďalšej knihe a darujem si ju k 50 -tke o 5 rokov. Mám veľa 
autentických fotiek, lebo som rád fotil a vo fotoslužbe ma poznali 
dobre, keď mi tam robili fotky a vyvolávali filmy. 
 Mal si taký bohémsky život, prezraď, ako si na tom teraz? 

 Vždy som si vedel život užiť naplno, lebo je veľmi krátky na to, 
aby som sa zaoberal nepodstatným. Už len tým, že som chcel byť 
cirkusantom som povedal všetko. Niekedy  som  sa  naozaj  cítil ako  
v cirkuse. Zažil som vzostupy a pády, ako je to v živote bežné, no 
držím sa jedného:  vždy je potrebné snažiť sa vytvoriť niečo, čo tu po 
človeku navždy ostane, myslím hlavne na umenie. Dnes je dosť 
zložité volať sa na Slovensku Braňo Mojsej, lebo ľudia vnímajú 
človeka  skôr takého,  akého ho vytvorili  médiá a nie  takého, akým  
v skutočnosti je. Tí, čo ma dobre poznajú,  vedia o čom hovorím! 

Giraltovčanom prajem hlavne zdravie a v dnešnej dobe aj viac 
pracovných príležitostí. Hlavne nech zostanú takí srdeční, akí vždy 
boli a sú! 

 
Ďakujem za rozhovor                          

 ooooo   MVDr. Martin Končár 
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 5. marca sa v priestoroch SZŠ na Dukelskej ulici v Giraltovciach 

uskutočnilo protopresbyterátne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády. 
Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 žiakov a študentov základných a 
stredných škôl giraltovského protopresbyterátu. 

Súťaž za prítomnosti protopresbytera o. ThDr. PaedDr. Štefana Pacáka 
PhD.,  riaditeľa DKÚ o.  PaedDr. Petra Capa a ostatných členov poroty 
otvoril o. Mgr. Blažej Rebjak, vedúci OKS Giraltovce. 

Podujatie sa začalo v chráme Matky Ustavičnej Pomoci. Po privítaní 
o protopresbyterom všetkých zúčastnených a spoločnej modlitbe k Svätému 
Duchu sa súťažiaci presunuli do Súkromnej základnej školy, kde si zmerali 
sily vo vedomostných úlohách, v práci s biblickým obrazom a biblickým 
textom. Biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteráte sa niesla  
v duchu slov svätého Izidora: ,,Keď sa modlím, hovorím k Bohu. Keď čítam 
Božie Slovo, Boh sa prihovára mne." 
Výsledky biblickej súťaže a biblickej olympiády: 
 
Kategória A (1.-2. roč.): 
1. Farnosť Šarišský Štiavnik (Adrián Černický, Adam Mikčo, Monika 
Rebjáková) 2. ZŠ Cernina (Laura Fridrichová, Matej Madzin, Karolína 
Tomová) 3. ZŠ  Giraltovce (Martin Fečkanin, Tobiáš Galajda, Dávid Tchurik) 
 
Kategória B (3.- 4. roč.): 
1. Farnosť Šarišský Štiavnik (Zuzana Kačmárová, Blažej Rebják) 
2. SZŠ  Giraltovce (Samuel Pacák, Timotej Pacák, Maroš Pipčák) 
3. ZŠ Okrúhle (Natália Červeňaková, Nikola Michliková, Denisa 
Strončeková) 
 
1. kategória (5.-9. roč.): 
1. ZŠ Okrúhle (Alexandra Magerová, Bianka Vaňková, Laura Vaňková) 
2. Gymnázium Giraltovce (Patrik Gurčik, Šimona Hlavinková, Tobiáš Pacák) 
3. ZS Šarišský Štiavnik (Kristína Chomová, Kristína Mikčová, Nikola 
Mikčová) 
2. kategória (stredné školy): 
1. Gymnázium Giraltovce (Martina Blanarová, Zuzana Horvatová, Štefan 
Pacák) 
2. 8.ročné Gymnázium (Kristína Fečová, Gréta Mošková, Lenka Rusínová) 
3. SSOŠ Giraltovce (Monika Capová, Pavol Dovičák, Monika Švigarová) 
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Ani jeden zo žiakov a študentov neprehral. Všetci si okrem hodnotných 
cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. Za tento 
požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Všemohúcemu Bohu a 
všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie. 

Vďaka za poskytnuté priestory a pokojný priebeh súťaže patrí aj 
riaditeľovi SZŠ PaedDr. Branislavovi Baranovi. 

                                                              ooooo   Štefan Pacák 
 
 
 

5.2.2013 sa vo Svidníku konalo obvodné kolo dejepisnej 
olympiády, na ktorej sa zúčastnilo 28 žiakov zo základných škôl 
a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v kategóriach C, D, E, F.    

Základnú školu v Giraltovciach reprezentovali mladší žiaci. 
V kategórii F (6.roč.) obsadil Martin Končár pekné 3. miesto 
a v kategórií E (7.roč.) obsadila Tatiana Hnatová 2. miesto a  Sabína 
Bališčáková vyhrala so ziskom  93 bodov. 

 Dievčatá našu školu a okres Svidník reprezentovali v krajskom 
kole v Prešove, ktoré sa konalo 4.4.2013.  Tatiana Hnatová skončila 
v rámci  Prešovského kraja na krásnom 12. mieste   s počtom bodov 
65 a bola úspešnou riešiteľkou. Sabíne Bališčákovej ušiel titul 
úspešného riešiteľa len o jeden bod. Získala 59 bodov.  

Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom žiakom aj pani 
učiteľke Anne Balažovej, ktorá ich na súťaž pripravovala. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ooooo   Základná škola v Giraltovciach 
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Už tradične sa väčšina základných a stredných škôl zúčastňuje 

recitačných súťaží HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy) a ŠALIANSKY MAŤKO (súťaž v prednese 
povesti). A k nim sa radí aj naša škola. Samozrejmosťou sa stáva, že 
tí  žiaci,  ktorí boli  úspešní  v  školskom,  nás  ďalej  reprezentovali  
v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v ZUŠ vo Svidníku. Už 
niekoľko rokov je členkou odbornej poroty aj naša kolegyňa PaedDr. 
Jana Čubirková.  Úroveň tejto súťaže každým rokom stúpa a 
konkurencia je z roka na rok väčšia, o čom svedčia i kvalitne 
pripravení žiaci. Srdečne blahoželám našim žiačkam, ktoré sa vo 

HVIEZDOSLAVOVOM KUBÍNE umiestnili 
na krásnych miestach. Anička Galíková, 
ktorú pripravovala pani učiteľka Janka 
Čubirková, si zo súťaže odniesla bronzové 
ocenenie. Krásne 3. miesto získala žiačka 
3.  ročníka   Katarína  Cibuľková,  ktorú  
na súťaže pripravuje pani učiteľka Mirka 
Oravcová.  

ŠALIANSKY MAŤKO patrí medzi 
obľúbené súťaže v prednese povesti. 
I žiaci našej školy si cibria svoje 
schopnosti v tejto súťaži už niekoľko 
rokov a dôkazom toho sú naše pravidelné 
úspechy. Do odbornej poroty je 
pravidelne pozývaná aj pani učiteľka 
Eulália Prazňáková. Najlepšou v okrese 
bola opäť naša žiačka Katarína 
Cibuľková, ktorá vyhrala vďaka svojmu 
výraznému prednesu 
a  postúpila na kraj-
ské kolo. Jej staršia 
kamarátka a minulo-
ročná víťazka okres-
ného kola Kristína 
Kačmárová, ktorú 
pripravuje pani uči-
teľka Marta Vojníko-
vá, tento rok obsadila 
krásne 2. miesto.  
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Nádejným recitátorom želám v prvom rade veľkú 
trpezlivosť pri hľadaní vhodných literárnych 
ukážok, ale i tvorivé impulzy pri prednese prózy, 
či poézie.  

                     ooooo   Základná škola v 
Giraltovciach 

 
 
  
Tak ako  každý rok, aj v školskom roku 

2012/2013 prebehla na základných školách 
matematická  súťaž  PYTAGORIÁDA.  Cieľom  súťaže    je    zvyšovať  
u žiakov záujem o matematiku a podchytiť potenciálne matematické 
talenty.  Pytagoriáda  je určená žiakom základných škôl (od tretieho 
ročníka ZŠ) a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Člení sa na 6 
kategórií. Kategórie P3, P4 a P5 sú dvojkolové - školské a okresné 
(regionálne kolo), kategórie P6, P7 a P8 sú trojkolové - školské, 
okresné a celoštátne kolo. 

V školskom kole sa súťaže zúčastnilo 63  žiakov. Úspešní 
riešitelia postúpili do okresného kola vo Svidníku, kde sa im tiež 
darilo. Krásnym úspechom je najmä získanie prvých troch miest 
v kategórii P5 a 3.miesto v kategórii P6, kde sa Diana Tomková 
umiestnila najvyššie zo žiakov giraltovských škôl. 

 
Kategória P3 – 5.miesto - Timotej Maťaš 

(pripravovala p. uč. Mirka Oravcová) 
 

Kategória P4 - 6.-8.miesto – Filip Kuriplach 
(pripravovala p.uč. Monika Mihalíková)  

 
Kategória P5  – 1.miesto – Gregor  Janovič         

                      2. miesto – Jozef Jacak                
                      3.miesto – Andrej Oravec   
                       (všetkých troch pripravovala 
                       p. uč. Ľudmila Koločíková)    
  

Kategória P6 -  3. miesto – Diana Tomková 
                      (pripravovala p. uč. Ľudmila 
                      Koločíková)    
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Matematické súťaže sú pestré, nezískavajú len nové talenty, ale 

umožňujú žiakom precvičiť si mozog a overiť logické myslenie.  
Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa 
prihlásilo z našej školy 71 žiakov. V konkurencii tisícov žiakov 
z celého  Slovenska  sa  tí  naši  vôbec  nestratili.   Najúspešnejšími  
vo svojich kategóriách sa stali: 

 
1.ročník – Saška Horbajová (1206. – 2047. miesto  zo 7725) – 
pripravovala p. uč. Anna Šoltýsová 
2.ročník – Evka Kollárová a Samko Hažlinský (829.- 899.miesto 
z 8911) – pripravovala p. uč. Anna Galíková  
3.ročník –Timko Maťaš (1036. – 1167.miesto z 6554) - 
pripravovala p.uč. Mirka Oravcová 
4.ročník –Danielka Ondusková (672. – 745.miesto z 5821) - 
pripravovala p.uč. Monika Mihalíková  
5.ročník –Martin Michalko (692. – 749. miesto z 5821) - 
pripravovala p.uč. Ľudmila Koločíková 
6.ročník –Jaroslav Maťaš ( 961. – 1041.miesto zo 4325) - 
pripravovala p.uč. Ľudmila Koločíková 
7.ročník –Radka Mihalčíková (1748. – 1829.miesto z 3981) - 
pripravovala p.uč. Viera Kriváková 

 
Sme hrdí na všetky naše úspechy a veríme, že skvelými 

umiestneniami budeme i naďalej získavať popredné miesta 
v rôznych okresných či krajských súťažiach.  

 
                       ooooo   Základná škola v Giraltovciach 
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Deviaty až štrnásty 
apríl 2013, šesť dní, 
ktoré zostanú v našich 

spomienkach navždy. V týchto dňoch sme navštívili miesta, ktoré 
sú snom mnohých ľudí. Miesta, ktoré nás nenútili nad ničím 
premýšľať, len stáť v nemom úžase a kochať sa krásami.   

9. apríla o 7:30 sa zavreli dvere autobusu, zamávali sme našim 
rodičom, súrodencom a povedali sme si tú krásnu vetu: „Konečne 
týždeň bez rodičov!“.  Tieto slová sme oľutovali už o dva dni, keď 
sme boli  bez teplej stravy. V stredu v ranných hodinách sme sa 
zobudili vo Francúzsku a pomaly sme sa presúvali do centra Paríža, 
kde nás čakala menšia dopravná zápcha. Neboli sme dvakrát 
nadšení, ale keď sme uvideli Seinu  a postupne sa pred nami začala 
črtať katedrála Notre Dame, prestali sme to riešiť a začínali sme 
veriť, že sme naozaj v Paríži. Našou prvou zastávkou bola už 
spomínaná katedrála Notre Dame. „Najkrajším zážitkom pre mňa 
bola jednoznačne táto krásna katedrála. Nečakala som, že to bude 
až také veľké, krásne a dokonalé. Pri pohľade na vnútro katedrály, 
lomenú klenbu, vysoký strop, farebné okná a oltár mi “padla 
sánka“. Viac k tomu slovami povedať neviem.“ (T. Ivanová, sexta). 
Našou druhou zastávkou bolo slávne múzeum Louvre. Nevedeli sme 
sa vynadívať na krásu celého komplexu, známeho sklenenými 
pyramídami. Pozreli sme si to však iba zvonku. Ďalej sme mali 
možnosť prejsť sa po 1910 metrov dlhom Champs Élysées, až sme 
sa dostali k Víťaznému oblúku. Od Víťazného oblúka nás už čakala 
cesta k Eiffelovej veži.  

K. Pavliková (septima): „Všetko čo som videla v Paríži bolo 
krásne. No keď som uvidela Eiffelovku, cítila som sa ako 
v rozprávke. Je to naozaj krásna „kopa železa“ a je z nej dokonalý 
výhľad.“ Eiffelovou vežou sa skončila naša prehliadka Paríža 
a ranným (osemposchodovým!) trajektom sme odcestovali do 
Anglicka, kde naša cesta za dobrodružstvom pokračovala. 

Prvou zastávkou bolo mestečko Canterbury, známe svojou 
slávnou katedrálou, ale aj tým, že tu pôsobil anglický biskup 
Thomas Becket. Popoludní sme navštívili Greenwich s 
observatóriom a množstvom ďalších zaujímavých vecí, ako sú 
napríklad prvé vreckové hodinky. Po namáhavom dni si nás prišli 
vyzdvihnúť naši „náhradní rodičia“. V. Lukáčová, septima: „Ak 
poviem, že rodina, do ktorej sme sa dostali, bola veľmi milá 
a srdečná, dievčatá so mnou budú súhlasiť. Vzhľadom k tomu, že 
naša „mamička“ bola výborná kuchárka a my sme nehladovali, náš 
pobyt v Londýne bol úžasný. Celkovo Londýnčania boli veľmi 
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ochotní, milí a ústretoví.“ V ďalších dňoch sme navštívili známy 
Tower    Bridge,    múzeum   moderného   umenia,   prešli   sme   sa  
po Millenium Bridge, videli sme slávnu katedrálu St. Paul´s a pešo 
sme prešli k Westminsterskému opátstvu. Tiež sme mali možnosť 
prezrieť si múzeá British, Victoria & Albert, Museum Madame 
Tussauds. Prešli sme sa po slávnom Trafalgar Square, Hyde Parku, 
St. James Parku, ktorý je naozaj krásny. Poslednými miestami 
v našom zozname boli slávny Big Ben, kde sme si urobili zopár 
fotiek s „Veľkým Benom“. Nemôžem, samozrejme, nespomenúť  
slávne červené telefónne búdky, kde takisto každý zapózoval pred 
objektívom.  Najkrajším zážitkom pre mnohých bolo London Eye. R. 
Jusková, (2. A): „London Eye bolo pre mňa jedným 
z najzaujímavejších miest, nie tak z historickej   stránky,   ako skôr  
z konštrukčnej. Dozvedela som sa,  že je tam  zabudovaný     motor  
zo starej českej škodovky. Bolo to pre mňa ako „londýnska 
Eiffelovka“. Pri pohľade zo zeme som videla 135 metrov vysoké 
koleso.  Aj keď sa neskutočne bojím výšok, bola som šťastná, že 
som vystúpila až celkom hore. Mala som tak možnosť vidieť Londýn 
z vtáčej perspektívy.“  

Ako sa hovorí, to najlepšie 
na koniec. Nákupy na Oxford 
Street. O tom snáď ani 
nemusím hovoriť. Množstvo 
obchodov, množstvo ľudí 
a neskutočne veľa 
zaujímavých zážitkov. 

Po namáhavých, ale krás-
nych dňoch v Londýne sme 
sa napokon vrátili cez Eu-
rotunel Folkestone - Calais 
do Francúzska, odkiaľ sme si 
už „užívali“ 30 - hodinovú 
cestu domov, na Slovensko. 

Ďakujeme učiteľom nášho 
gymnázia za sprostredkova-
nie tohto nádherného 
a zaujímavého pobytu.  

Kristína Pavliková, septima 
Gymnázium Giraltovce 

 
Gymnazistky pred katedrálou 

Notre Dame 
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Vo vnútri London Eye 
 
 
 
 
 
 
V apríli má nielen záhradkár, ale aj my v škole plné ruky práce.  
Poniektorí sa svojou šikovnou a  umeleckou  recitáciou  dostali   

do krajského  kola, kreatívnejší sa zapojili do súťaže Sabi, 
environmentalisti zase využili slnečnú sobotu a vyšli do prírody, aby 
tam urobili menšie presuny, no, jedno je isté - vždy sa nájde niečo, 
čo nás posúva pomaly k cieľu. Cieľovou rovinkou pre každého žiaka 
či už základnej, strednej alebo vysokej školy sú prázdniny. Na tie, 
ktoré už - už ťukajú na dvere, si ešte počkáme, ale nie dlho. Kým 
nadídu, budeme spolu so žiakmi robiť všetko pre to, aby ten čas bol 
využitý  viac ako na 100%. Najkrajším pocitom pre každého 
pedagóga je spokojnosť z dobre využitého času a správne vykonanej 
práce. 

Ivanka Koreňová, žiačka 4.A triedy, sa na tento školský rok 
nemôže sťažovať na nudu, svoj čas využíva naplno, to mi verte! Ona  
bola práve tou, ktorej kroky viedli 12.4.2013 do Starej Ľubovne. 
Tam sa konalo krajské kolo súťaže v prednese  poézie a prózy  
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Hviezdoslavov Kubín. Odniesla si 
odtiaľ nielen zážitky a 
skúsenosti, ale aj diplom, ktorý 
dostala za krásne 3. miesto v 1. 
kategórii za recitáciu prózy.  

 
Blahoželáme! 
 
 „Sabi - zdravé prírodné 

produkty pre Váš aktívny život, 
trávenie a vitalitu, vyrobené 
z kvalitného slovenského mlieka.“  

Tak týmto sloganom si 
koordinátorka projektu p. uč. 
Silvia Baranová získala priazeň 
všetkých žiakov, takže sme sa 
 tohto školského roku  zapojili do 
Sabi súťaže, ktorá má už 
desaťročnú tradíciu. Od 
septembra do marca sme zbierali hliníkové obaly, kategória A 
a tetrapakové obaly z mlieka firmy Milk- Agro, kategória B. Tieto 
kategórie  sú už aj vyhodnotené. V prepočte  na žiaka sme 
v kategórii A dosiahli 9. miesto a v kategórii B 12. miesto. Je to 
úspech, keďže sme v tejto súťaži ešte nováčikovia. 

Deň Zeme – 22.4.  
Zužitkovať odpadový materiál sa dá všakovako, ale naše triedne 

žiacke výsledné produkty boli naozaj skvostné. Najviac sa cení to, že 
boli vyrábané spoločne a ochotne. Každá z tried v tento deň použila 
pri práci rôzne plastové fľaše,  vrchnáky, igelitové obaly, kartóny 
a krabice, plechovky a ďalšie materiály. Tu sú názvy prác 
v jednotlivých triedach,  fotodokumentáciu k nim si môžete pozrieť 
na stránke školy www.szsgir.edupage.sk. 

 
1.A- Vláčik Separáčik 
2.A- Panáčik- Chrústik a jeho taburetky 
3.A- Kvetinový obraz z plastových vrchnákov 
4.A- Slon 
4.B- Autíčko- Méďak 
5.A- Krava, čo šťastie rozdáva 
6.A- Robot WALL-E 
7.A- Kozmická raketôčka a mobil 
8.A- Šmetar 

http://www.szsgir.edupage.sk
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To, že vychovávať sa oplatí, potvrdili aj výroky niektorých našich 
žiakov, ktorí okrem týchto pekných prác  z odpadového materiálu 
dokázali vďaku našej planéte tým, že si vyhrnuli rukávy a vyčistili 
od neporiadku časť  nášho mestského parku. 

 Slohové práce to boli nádherné a miestami až detailne výstižné. 
Celé si ich môžete prečítať na našej stránke www.szsgir.edupage.sk. 

Ponúkam Vám niektoré vybrané úryvky. 
„Ten odpad dosť smrdel, ale nám to nevadilo, lebo sme robili 

dobrú vec.....“ 
„Aj my máme niekedy narodeniny a preto aj naša Zem má 

narodeniny a dohodli sa ľudia, že to bude 22.4.......................Je to 
hrozné, že niekto nemá rád prírodu, ale pekné, že niekto, kto ju má 
rád, všetky odpadky pozbiera...“ 

„ Viete, aký je to deň? Je to Deň Zeme a niektorí  ľudia tento deň 
neoslavujú, pretože si myslia, že to je zbytočné. Ale nie je! Deň Zeme 
je sviatok, ktorý je určený hlavne Zemi.“ 

„ ...................... Dúfam, že ťa to aspoň trochu potešilo, milá naša 
Zem!“ 

 „ Jedného krásneho slnečného dňa bola v škole akcia s názvom 
Deň Zeme. Slniečko krásne hrialo a kvietky pekne rástli. No potom 
zvädli. Zvädli, lebo v parku bol čistý neporiadok. Ľudia by si už mali 
vstúpiť do svedomia, nemali by vyhadzovať a rozhadzovať odpadky. 
Keby ten neporiadok tam nebol, mala by som sa radšej. No, čo už, 
život je už taký! Aj tak sme urobili  dobrú vec. Pozbierali sme, čo sa 
dalo. Som rada, že sme mohli prírode pomôcť...................... Tento 
sviatok je každý rok a budem sa snažiť každý rok mu len a len 
pomáhať. Na začiatku som vám hovorila, že kvietky zvädli. Viete čo? 
Zasa sú na nohách. Pomohli sme im my všetci vďaka našim 
zdravým rukám a nelenivým nohám.“ 

„..... Pomyslel som si, že aké to bolo hrozné, keď som aj ja 
znečisťoval prírodu.“ 

„....... každý si z dnešného dňa zobral nejaké ponaučenie!“ 
 
Na záver som si nechala pár sloganov, ktoré vymysleli šikovní 

štvrtáci. Každý z nich má svoju váhu, zamyslime sa nad nimi! 
 
Recyklujme všetci spolu, inak naša Zem má smolu! 
Recykluj a zbieraj odpadky, ináč budú nepríjemné hádky! 
Zbieraj odpad a recykluj a pri tom si pospevuj! 
 

ooooo   Text a foto: Emília Tchuríková 

http://www.szsgir.edupage.sk
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CVČ sa venuje športovej činnosti každého druhu. 

Ak je dobrý tréner a hráči sú zanietení,  k úspechu 
zvyčajne chýba už len krôčik. Trojbojárom sa takto 
darí už niekoľko rokov nosiť tie najlepšie ocenenia 
z rôznych slovenských či medzinárodných súťaží. Nie 

inak tomu bolo aj v tlaku na lavičke v poľskom meste Zalesie. Tím 
Michala Berežňáka priniesol 4 zlaté a 1 striebornú medailu.  
Zaslúžili sa o nich: Júlia  Kosturová, najlepšia to juniorka - 
trojbojárka ( prvé miesto  nielen za svetový výkon, ale aj  
v absolútnom hodnotení), dorastenec  Patrik Gajdoš (výkonom 180 
kg obsadil 2. priečku), Igor Kucirka  (po ročnej prestávke sa 
výkonom 225 kg v kategórii do 82,5 kg stal jej víťazom a aj 
absolútnym víťazom bez rozdielu hmotnosti) a Dominik Popernik 
(výborným výkonom 250 kg zvíťazil v kategórii 125 kg 
a v absolútnom hodnotení skončil za Kucirkom na 2. mieste). 

Všetci  siloví  trojbojári sa  teraz  znovu  zodpovedne   pripravujú  
na  medzinárodné  majstrovstvá,  ktoré budú  v Maďarsku a v tlaku  
na lavičke to budú Majstrovstvá Slovenska v Zemnom. 

Nemálo úspešný je v tomto období aj náš box. Počas dvoch 
aprílových dní sme boli organizátormi Majstrovstiev Slovenska 
žiakov a mladšieho dorastu.  Divákov prilákal tento zaujímavý 
turnaj s účasťou iných klubov, hlavne KO Galanta, v ktorom 
trénuje svojich zverencov najlepší slovenský boxer – Tom Kid 
Kovács. 

Fanúšikovia  tam 
mohli vidieť aj 
bývalého Majstra sveta, 
slovenského olympio-
nika Michala Franeka, 
ktorý je v súčasnosti 
prezidentom Únie bo-
xerských klubov  Slo-
venska. Traja mladí 
z CVČ Giraltovce – 
Damián Vasiľ, Viktor 
Cviklík a Tomáš Pališin 
-  sa stali majstrami 
SR vo svojich kategó-
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riách. Najviac sa zo svojho víťazstva asi tešil Tomáš Pališin, ktorý 
v semifinále porazil zverenca Tomasa Kida a to je určite veľký 
úspech. Rozhodcovia oceňovali aj najtechnickejších borcov,  v ich 
trojici  miesto zaujal aj úspešný domáci boxer Andrej Mikula. 
Slovenská asociácia boxerov amatérov ocenila prípravu tohto 
podujatia a ocenenie patrí aj trénerovi Jozefovi Onuferovi, ktorý má 
veľký podiel na príprave mladých giraltovských boxerov a s veľkým 
zanietením sa im venuje. 

Majstrovstvá Slovenska sa konali aj v ďalšom odvetví športu 
v bodyfitness juniorov do 163 cm. V tomto netradičnom športe nás 
úspešne reprezentovala Beáta Vojteková, získala striebornú 
medailu, krásny pohár a diplom. Tie jej budú toto víťazstvo denne 
pripomínať. Po dvoch ročníkoch zápolenia v tejto súťaži konečne 
prišiel úspech. Odmenou za drinu je teraz pekný pocit a radosť, čo 
svojím šarmantným úsmevom dáva najavo sympatická Beátka.  

Centrum sa teší z úspechov všetkých svojich zverencov a drží im 
palce aj v ďalších súťažiach. 

V apríli sa  slávnostným vyhodnotením ukončil aj 21.ročník 
Mestskej volejbalovej ligy. Do súťaže, ktorá prebiehala od 16. 
októbra 2012 do 17. 
apríla 2013 v ŠH IN,  
bolo zapojených 12 
družstiev. Poradie  na 
prvých troch priečkach 
bolo  - Koreá, VK Kra-
čúnovce a Real,  tímy 
sa potešili  medailám  
a pekným pohárom. 
Zostavy tímov môžete 
vidieť na našej web-
stránke. 

Pekné výrobky  sa 
rodili v rukách mami-
čiek v tvorivej dielni s 
názvom Papierový pe-
dig, budete si ich môcť 
pozrieť na pripravova-
nej výstavke v Centre,  
o ktorej vás budeme 
včas informovať. 

                              
ooooo   CVČ     
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Rodina je prvým 
prostredím, do ktorého 
dieťa vstupuje,  preto je 
primárnym edukačným 
a výchovným prostredím. 
V rodine sa zdieľajú  a 
odovzdávajú základné hod-
noty, kultúrne návyky, 
kreujú sa aj základy ostat-
ných budúcich vzťahov, 
lebo dieťa si práve podľa  
rodinných vzťahov vyhľa-
dáva a formuje vzťahy 
nielen v rodinnom pros-
tredí, v ktorom vyrastá. Aj 
rozvoj osobnosti sa začína 
v rodine resp. rodinnou 
výchovou a výchovu, za ktorú zodpovedajú predovšetkým 
rodičia, často preberajú médiá. Deti a mládež sa stotožňujú 
s hrdinami na obrazovkách do takej miery, že sa im stráca 
realita všedných dní. 

Šikanovanie sa najčastejšie začína a odohráva  v školskom 
prostredí. Ku kyberšikanovaniu však oveľa častejšie prichádza 
v priestoroch detských izieb, kde sú deti a mládež prihlásení 
na internete. Hektická  doba, orientovaná na výkon, nedáva 
rodičom často na  výber,  keďže  ich  časová  vyťaženosť  končí  
vo večerných hodinách príchodom domov. Prichádza k slabej 
alebo žiadnej kontrole detí a mládeže až do takej miery, že 
rodičia sú často konfrontovaní s následkami 
kyberšikanovania. 

Kyberšikanovanie, angl. cyberbullying, je najčastejšie 
definované ako trýznenie, ponižovanie, zosmiešňovanie, 
hrozba alebo rôzne iné útoky prostredníctvom internetu, 
digitálnych  a interaktívnych technológií, tiež k nim patria aj 
útoky cez mobilné telefóny. 

FORMY  KYBERŠIKANOVANIA: 
Priame  útoky: ide o posielanie textových a multime-

diálnych správ (SMS, MMS), obťažovanie  prostredníctvom so- 
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ciálnych sietí, napr. Facebook, ICQ, Skype. Twitter, Yahoo 
Messenger, Youtube a iných, krádež prístupových hesiel, tzv. 
hakeri, vlastné webové stránky a blogy, internetové ankety, 
internetové hry, posielanie nevyžiadanej pošty (SPAM) 

Nepriame útoky: ide o kyberšikanovanie pomocou 
sprostredkovateľa, osoby, ktorá je niekým iným nastrčená, 
aby rozposielala maily bez toho, aby v podstate tušila, že robí 
niečo zlé. 

Ľudia, ktorí používajú internet, majú často tendenciu 
napísať a povedať cez sociálne siete to, za čo by sa v reálnom 
svete hanbili. Virtuálny svet  im dáva odvahu na to, čo sa 
obávajú uskutočniť v reálnom svete. Bohužiaľ, následky 
virtuálneho sveta sú neraz katastrofálne a môžu viesť až ku 
tragédií, pretože  mladí nedokážu uniesť skutočnosti, ktoré 
boli o nich zverejnené na internetových stránkach, pretože 
mali hanlivý a ponižujúci charakter. Paradoxom súčasnej 
doby je fakt, že aj rodičia, ktorí by mali svoje deti „korigovať“ 
pri správnom využívaní sociálnych sietí, sa s nimi stotožňujú. 
Rodičia sa uchyľujú k týmto praktikám preto, lebo anonymita 
elektronickej komunikácie rozvíja ich tvorivosť a často aj 
hravosť. Výchova v rodine sa tak posúva do úzadia a rodičia 
sú potom často posúvaní do pozície len živiteľov, strážcov, no 
nie vychovávateľov. I keď je dnešná doba na výchovu zložitá 
(napr. úcta k autorite, dodržiavanie základných etických 
a spoločenských pravidiel a pod.), netreba nad ňou (a už 
vôbec nie nad deťmi a mládežou) zúfať a „lámať palicu“. 
Výchova v rodine má byť o presne nastavených pravidlách, či 
už formou odmien alebo trestov. Deti musia vedieť 
o hraniciach, po ktoré môžu zájsť, ale nesmú ich prekročiť. 
Rodičia sa nemôžu neustále vyhovárať na zložitú a hektickú 
dobu, treba len spomaliť, nájsť si čas na svoje deti, správne 
korigovať výchovu, dbať o svoje deti, vyberať vhodnosť 
internetových zdrojov a obsahov, pretože o internete platí 
rovnaké pravidlo ako o ohni – dobrý pomocník, ale zlý pán.   
Pokiaľ potrebujete poradiť aj v tejto oblasti obráťte sa 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. 

               ooo   Mgr. Jana Ducárová, odb. soc. pedagóg 
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ČAJ 
 
Obklad na unavené a opuchnuté oči. 
- namočte 2 čajové vrecúška do teplej  vody 

a priložte ich na zavreté oči asi na 20 minút. Tanín 
obsiahnutý  v čaji zmierni opuch aj únavu.  

Čaj dodá vlasom prirodzený lesk 
- umyté vlasy opláchnite asi 1 litrom teplého 

nesladeného čerstvo uvareného čaju. 
Obklad na hnisavú vyrážku 
- vlhké čajové vrecúško priložíme na vyrážku, 

prelepíme leukoplastom a necháme pôsobiť cez noc. 
Vyrážka sa vysuší. 

Použité čajové vrecúško nevyhadzujeme. Môžeme ich 
použiť na zadržanie prebytočnej vody v kvetináči. Keď 
budeme presádzať izbové rastliny na dno kvetináča, na 
vrstvu drenáže dajte niekoľko čajových vrecúšok. Okrem 
toho, že zadržia  prebytočnú vodu, do pôdy sa uvoľnia 
živiny nachádzajúce sa v čaji. Ruže tiež obsahujú 
triesloviny obsiahnuté v čaji. Rozhodíte čerstvé  alebo 
použité čajové lístky vôkol ružových kríkov a zakryjete 
ich nástielkou. Dodáte im  tak novú dávku živiny.   

Ústna voda s liečivými účinkami  
- ak vás trápi boľavý zub, máte zapálené ďasná, 

alebo  sa vám vyhodil vriedok na podnebí, vypláchnite si 
ústa  šálkou horúceho mätového čaju so štipkou soli. 
Mäta pôsobí antisepticky a obsahuje mentol, ktorý 
zmierňuje bolesť. Návod na prípravu odvaru: 1 ČL 
čerstvých mätových listov uvarte v šálke vody a nechajte 
niekoľko minút odstáť. 
 

Zdroj – Reader´s Digest Výber, 
spracovala Emília Kucharíková 
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V nedeľu 21. apríla tohto roku sa stretli členovia Základnej 

organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Giraltovciach 
/ZO SZZ/, aby zhodnotili svoju činnosť a prijali nové úlohy a 
opatrenia na ďalšie obdobie. 

Vyhodnocujúcu správu na hodnotiacej schôdzi záhradkárov 
predniesla predsedníčka ZO SZZ Alena Kmecová, ktorá zhodnotila 
dosiahnuté výsledky členov organizácie za uplynulé obdobie. O ich 
snažení sa môže presvedčiť každý, kto navštívi záhradkársku osadu 
KOREA. Predsedníčka zároveň načrtla nové úlohy a opatrenia. 
Okrem iných majú v pláne na tento rok organizovať posedenia pri 
opekaní rôznych dobrôt pre svojich členov a ich blízkych, priateľov a 
známych.    Počas    týchto    stretnutí,    organizovaných    priamo  
v  záhradkárskej osade KOREA, chcú uskutočniť aj prednášky a 
výmenu vzájomných skúsenosti záhradkárov. Pre tento rok si 
vybrali témy: Zmladzovanie ovocných stromov a Pestovanie nových 
druhov zeleniny. V neposlednom rade aj v tomto roku sa budú hrdo 
prezentovať výsledkami svojej záľuby a práce na svojich políčkach. 
Vystavia ich na tradičnej veľkej Výstave drobnochovateľov a 
pestovateľov, ktorá sa začiatkom septembra 2013 tradične  
uskutoční v Parku mieru v Giraltovciach. Porovnajú si tak svoje 
produkty s podobnými vypestovanými záhradkármi  z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia, ktorí sa na výstave tiež pravidelne 
zúčastňujú. 

Revíznu    správu    potom    prítomným predniesol Ján Roguľa a  
o rozpočte ZO SZZ na tento rok referovala pokladníčka Mária 
Bednárová. 

Počas stretnutia giraltovských záhradkárov zaznela aj výzva, aby 
sa združovali so svojimi rodinami, priateľmi a inými ľuďmi a 
stretávali sa s   nimi    v   príjemnom    prostredí    svojich    políčok  
v záhradkárskej osade KOREA. Odznela aj informácia, že do 
činnosti ZO SZZ sa môžu zapojiť aj ďalší záujemcovia, hlavne 
mladší ľudia, pretože je ešte niekoľko voľných pozemkov, kde by 
mohli tráviť voľný čas, zveľaďovať prírodu, uspokojovať svoju 
záľubu a pestovať zeleninu,  ovocie  a  kvety.  Prípadní  záujemcovia  
o zapojenie sa do činnosti a o  získanie políčka sa  môžu  informovať  
u  predsedníčky    ZO SZZ    Aleny  Kmecovej  na    Družstevnej ulici  
v Giraltovciach alebo u člena výboru Jozefa Szaba na  
Budovateľskej ulici v Giraltovciach. 

Príďte medzi giraltovských záhradkárov  a  zažite  príjemný  pocit  
z užitočne stráveného času  a  hrdosť  z  dopestovaných   produktov  
vo svojej záhradke !!!                                           ooooo   F. Džalai 
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Vo svetlý pondelok -1.apríla 2013 giraltovskí veriaci s radosťou 

privítali vo svojom chráme  otca arcibiskupa a metropolitu Mons. 
Jána Babjaka SJ pri príležitosti pastoračnej návštevy. Slávnosť sa 
začala sprievodom z farskej budovy a pokračovala slávením 
archijerejskej božskej liturgie za prítomnosti otca protopresbytera 
Štefana Pacáka a vicerektora kňazského seminára o. Jozefa 
Urvinitku. Otec arcibiskup sa vo svojej homílii zameral na 
objasnenie  posolstva svätého otca Františka pri príležitosti slávenia 
Kristovho vzkriesenia a požehnania  Urbi et Orbi. Zdôraznil  pravdu 
o Kristovom vzkriesení  a prechode z otroctva zla do slobody dobra. 
Povzbudil veriacich ku každodennému prežívaniu tejto pravdy. 
Slová vďaky  adresoval veriacim za vzornú starostlivosť o Boží 
chrám, ktorý pri jeho každej návšteve opeknieva. Vyjadril 
myšlienku, že návšteva chrámu formuje každého človeka. Na konci 
slávnosti otec protopresbyter Š. Pacák poďakoval otcovi 
arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi za jeho pastoračnú návštevu, 
ktorá bola spojená  s veľkou radosťou a povzbudením. Liturgickú 
slávnosť spevom okrášlil aj domáci mládežnícky spevácky zbor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcibiskup a metropolita grecko. kat. cirkvi  Ján Babjak SJ pri záverečnom 
požehnaní. Foto: autor                                                       ooo   Štefan Pacák 
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ZÁHRADA V MÁJI 
 
Nastáva vhodné obdobie na výsadbu 

ihličnanov a rododendronov.  (Nezabudnite rosiť a prihnojovať 
izbové rastliny. Prihnojovať  začíname  pri pučaní nových 
listov.) Prelom apríla a mája je najvhodnejším obdobím na 
tvarovanie mladých koruniek broskýň a marhúľ. Aby jahody 
neboli špinavé od pôdy, namulčujte ich drevitou vlnou.  
Vylámte odkvitnuté kvety cibuľovín. Tvorba semien vysiľuje 
cibule a rastliny na budúci rok nebudú kvitnúť.  

Významným pestovateľským medzníkom sú u nás zmrznutí 
muži – Pankrác, Servác a Bonifác. Po 15. máji môžete  vonku 
bez obáv vysadiť zeleninu, letničky, balkónové kvety aj 
postaviť prenosné rastliny, citlivé na mráz.  Kým sa 
prispôsobia rastliny vyššiemu prílevu slnečných lúčov, obaľte 
ich aspoň na týždeň bielou netkanou textíliou.  

Máj je mesiac, v ktorom máme v záhrade stále dosť práce. 
Nesmieme zabúdať, že dĺžka dňa je pre rast a vývoj rastlín 
rovnako dôležitá ako teplota. Nemá význam siať semená do 
studenej pôdy, lebo ak pôda nedosiahla aspoň minimálnu 
teplotu,  potrebnú na klíčenie, semená v nej ležia tak dlho, 
kým napokon nezačnú hniť.  

Mnohokrát počujem, že mrkvu a petržlen sa nedarí dobre 
pestovať, že korene sú pokrivené a rozkonárené. Jednou 
z príčin je to, že ich sejeme do čerstvým maštaľným hnojom 
pohnojenej pôdy. 

Ochrana rastlín v máji 
Ihneď po odkvitnutí urobíme druhý a o 14 dní  tretí 

preventívny postrek jadrovín proti múčnatke a chrastavitosti. 
Ak použijeme  Dithane, zasiahneme aj proti hrdzi hruškovej. 

Po odkvitnutí urobíme prvý postrek hrušiek proti mére 
hruškovej a opakujeme ho o dva týždne. Pri dokvitaní urobíme 
druhý postrek višní a marhúľ proti monilióze.  Na začiatku 
kvitnutia a o týždeň neskôr ošetríme citlivé odrody jahôd proti 
plesni sivej. 

                                               ooooo    Ľubomír Krupa 
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Adama Urgelu 
 
 
 
Ján Mašlej    - 90   Božena Matiová    -  55 
Alžbeta Bakaľárová - 80   Mária Fečová     -  55 
Anna Daňková  - 75   Jaroslava Řehořová    -  55 
Anna Štefaniková - 70   Dušan Mitaľ     -  55 
Alžbeta Ondusková - 70   Mária Štofková    -  50 
Pavol Zajac    - 65      Anna Grelová     -  50 
Marta Horváthová - 60   Gabriela Maďoránová  -  50 
Štefan Fedák   - 60   Andrej Pizúr     - 50 
Jozef Goliaš   - 60   Magdaléna Digoňová, Bc. -  50 
Eva Dreveňaková  - 55      Jaroslav Bakaľar    -  50 
Emília Kočišová  - 55    Alena Tolinová, Ing.   -  50 
Anna Hlavinková  - 55   Tomáš Daňko     - 50 
 
 

 
P.č.  Meno       Rok narodenia            Dátum úmrtia 
1. Anna Kovalčíková  1927      06.04.2013 
2. Štefan Legiň      1956      14.04.2013 
3.  Ján Mikula      1929      14.04.2013 
 
 
 
 
 

Maroš Katriňák  - Iveta Demeterová  
         Giraltovce                          Veľkrop 
 

Dávid Hada - Nikola Ferencová  
  Giraltovce                        Veľkrop 
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V čase svojich 60. narodenín, 
29. apríla 2013,  zlatým kľúčom 
života odomykal schránku spo-
mienok vo svojom srdci MVDr. 
MIROSLAV DEUTSCH.  Všetci, čo 
ho poznáme, vieme, že je prepl-
nená láskou, dobrotou a starost-
livosťou o svojich blízkych. No my, 
jeho priatelia z redakčnej rady, ho 
poznáme aj ako výborného kolegu 
a zanieteného športovca. Veď nie 
náhodou jeho športová rubrika 
patrí k najčítanejším v našom Spravodajcovi. Miro ju 
píše citlivo a profesionálne. Ťažko nájsť slová, ktorými Ti 
chceme vyjadriť svoju vďaku a priateľstvo. V mene celej 
redakčnej rady Ti ďakujeme za všetky dlhé tvorivé roky, 
strávené v našom kruhu.  Pri príležitostí Tvojho 
významného životného jubilea, 60-tich rokov, Ti 
z úprimného srdca prajeme  pevné zdravie, more lásky 
a veľa šťastných a pokojných dní v kruhu Tvojej rodiny. 

 
 

Šesťdesiatkrát rozkvitlo Tvoje slnko. 
Šesťdesiatkrát sa rozozvučali zvony. 
Šesťdesiatkrát je sviatok ľudskosti. 
Všetko najlepšie, človek s teplom 
v očiach a srdcom na dlani. 
Sme radi, že Ťa máme! 

 
 
      ooooo   /r/ 
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Organizácia obvodného kola vo futbale stredných škôl (23. apríl 

2013)  v tomto školskom roku pripadla nášmu gymnáziu. Zúčastnili 
sa ho 4 svidnícke a 2 domáce školy. Družstvá hrali v dvoch 
skupinách systémom každý s každým, víťazi  skupín bojovali o 1. a 
2. miesto a družstvá, ktoré sa umiestnili v skupine na druhom 
mieste, hrali o 3. a 4. miesto. Zápasy prebiehali na dvoch ihriskách, 
čím sa zrýchlil priebeh turnaja.  K dobrej pohode počas celého 
zápolenia nemalou mierou prispeli aj  bezproblémová organizácia, 
ukážkové počasie a v neposlednom rade i dobrá divácka kulisa. 

 
Poradie v skupinách: 
 
Skupina A  
1. Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník 
2. Súkromná SOŠ Giraltovce 
3. SOŠ technická Svidník 
Skupina B 
1. Obchodná akadémia Svidník 
2. Gymnázium Giraltovce 
3. SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník 
 
Celkové poradie: 
 
1. Obchodná akadémia Svidník 
2. Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník 
3. Gymnázium Giraltovce 
4. Súkromná SOŠ Giraltovce 
5. SOŠ technická Svidník 
6. SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník 
 

ooooo     V. Čížeková, Gymnázium Giraltovce 
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Družstvo Gymnázia v Giraltovciach so svojím trénerom a organizátorom 
podujatia,  Š. Bačkayom. 

ooooo   Foto: Jakub Ďuraš 
 
 
 

Dlhá zimná prestávka sa predsa skončila. Zlé poveternostné 
podmienky odsunuli futbal na vedľajšiu koľaj. Táto hra hier ostala 
zaviata snehom a fanúšikom veľmi chýbala. Ale  aprílom sa to 
konečne začalo. Futbalistov MFK Slovan Giraltovce už svrbeli nohy, 
pretože si najprv vytrpeli zápas v Michalovciach a potom sa tri 
týždne  nič nedialo. Svojho prvého domáceho súpera zo Svitu zvládli 
celkom ľahko, aj keď výkon nebol excelentný. Počas celého zápasu 
Giraltovčania udávali hre svoj tón a výhra 2:0 je absolútne 
zaslúžená. Svit Štefánika veľmi neohrozil a výsledok bez 
inkasovaného gólu sa ráta. Horšie je to s gólovou efektivitou, a to sa 
prejavilo vo Vyšnom Opátskom. Pri jazere totiž mohli Slovanisti 
vyhrať. Hrali v pohode, ale pozahadzovali aj tie najvyloženejšie 
šance. Veď príležitosti J. Verčimáka či S. Pankucha doslova volali 
po góloch. Trest však prišiel veľmi rýchlo a domáci kruto trestali 
impotenciu Slovana. Konečný výsledok rozdielom triedy je varujúci. 
Ďalším súperom na giraltovskom trávniku bol Svidník a malo to byť 
derby ako remeň. Žiaľ, len na papieri. To,  čo predviedli hráči oboch 
mužstiev,  sa na derby zápas vôbec nepodobalo, chýbali nasadenie, 
lepší pohyb a aj emócie. Navyše sa hralo v komornom prostredí a na 
hrboľatom ihrisku. Hotová katastrofa. Ešte šťastie, že aspoň domáci 
mladíci to v závere druhého polčasu  roztočili a ukázali, že aj 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
42 

naďalej nevedia strieľať góly. Šance S. Pankucha, P. Robu, J. 
Čabalu alebo J. Verčimáka boli " tutovkové ". Nakoniec bolo dobre, 
že nastúpil už L. Vojta. Bol to dobrý ťah, veď jeho gólová jedovka 
bola víťazná a tri body so susedom sú vždy dobré. V máji bude tých 
zápasov viac a dohrávky určite zamiešajú tabuľku. Hráči Slovana 
odohrajú doma tri zápasy v rade a plný bodový zisk by ich určite 
katapultoval na vyššie priečky. Zachraňujúca sa Stará Ľubovňa či 
Haniska, bojujúca o postup alebo susedný Stropkov však určite 
nebudú ľahkými súpermi. Fanúšikovia sa ale na tento trojzápas 
môžu tešiť,  mali by však  prísť v hojnejšom počte a samozrejme by 
mal dať o sebe viac vedieť. Mladé giraltovské mužstvo to veľmi 
potrebuje. 

                                             ooooo   (md) 
 
 
 
Modrobiely dres Slovana Giraltovce obliekalo veľa futbalistov. Boli to 

odchovanci, ale aj takí, ktorí prišli z iných klubov. V dobe najväčších úspechov 
giraltovského futbalu prichádzali futbalisti z rôznych kútov Slovenska. Ich úlohou 
bolo Slovan posilniť, nielen sa ukázať. Vtedajšia prestupová politika bola jasná. Tak 
sa potom dostal do Giraltoviec v roku 1982 aj najlepší hráč Kráľovského Chlmca 
Ladislav LEFKOVIČ a je to jediný futbalista, ktorý hral súťažne za Giraltovce a 
potom aj v USA, kde aj dnes žije. Jeho nedávnu návštevu v Giraltovciach sme 
využili na krátky rozhovor. 

AKO SA ZREALIZOVAL TVOJ PRESTUP DO GIRALTOVIEC?  
Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo. V októbri 1982 som dostal od funkcionárov 

Slovana ponuku a na dlhé rozmýšľanie nebol čas. Možnosť zahrať si v II. SNL 
veľmi zavážila a príležitosť zahrať si s Igorom Novákom sa neodmieta. Problémom 
bol súhlas môjho klubu, jeho funkcionári ma nechceli uvoľniť. Tu sa však prejavili 
neuveriteľné schopnosti tajomníka Slovana Milana Varganina, ktorý to za jeden dlhý 
deň v Kráľovskom Chlmci dokázal vybaviť. 

AKÁ BOLA TVOJA PREMIÉRA V DRESE SLOVANA ? 
 Tréner Novák ma nasadil ihneď od začiatku, bolo to tuším 17.X.1982 proti 

Spišskej Novej Vsi. Bol to veľmi ťažký zápas. Prehrávali sme, keď brankár Šebeš 
pustil gól z polovice ihriska, ale výsledok sme otočili. Ja som dal vyrovnávajúci gól a 
potom Igor bombou takmer pretrhol sieť. Darilo sa mi, aj keď v závere som už 
nevládal. 

BOLO ŤAŽKÉ PRISPOSOBIŤ SA ŽIVOTU V INOM MESTE 
Giraltovce sa mi ihneď zapáčili, našiel som tu milých ľudí. Začal som pracovať 

na poľnohospodárskom družstve ako veterinárny lekár a zootechnik . Navyše Pavol 
Paľa bol môj šéf v mužstve aj v práci, ale predovšetkým super človek. V 
Giraltovciach som mal veľa kamarátov a aj fanúšikovia boli fajn.  
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AKÉ TO BOLO V MUŽSTVE SLOVANA? 
Spoluhráči ma prijali veľmi dobre, mám na nich len tie najlepšie spomienky. 

Počas dvoch rokov sme toho zažili dosť. Ja som bol technický typ, mal som rád 
loptu . Tvrdosť mi nevyhovovala. No a tréner Igor Novák preferoval ľúbivú technickú 
hru, takže Slovan mal vtedy veľa takých hráčov, ktorí tú loptu ovládali. Výborne sa 
spolupracovalo s Ferom Bandžákom, Pavlom Cigánom, Lacom Matim či Emom 
Matim. Dirigoval nás Igor Novák priamo na ihrisku a my sme to potom servírovali 
Jožovi Goliášovi. Pamätám si, že aj obranu sme  mali silnú. 

NA KTORÝ ZÁPAS SI NAJVIAC SPOMÍNAŠ? 
Bol to určite zápas vo Veľkých Kapušanoch na jar 1983. Tuším, že to bolo cez 

Veľkú noc. Bol som prakticky doma a na stretnutie prišlo veľmi veľa divákov a aj 
mojich známych. Zápas sa vydaril nielen mne, ale aj celému mužstvu. Vyhrali sme 
2:0 na horúcej pôde a ja som dal prvý gól. Bolo to veľké víťazstvo.  

KDE ŽIJEŠ V SÚČASNOSTI ? 
V roku 1985 som odišiel do USA a usadil som sa v New Yorku. Tu som pracoval 

a zároveň hral futbal za miestne futbalové kluby. Neskôr som sa presťahoval na 
Floridu a aj v súčasnosti tu žijem so svojou rodinou. O krátkom pobyte Ladislava 
Lefkoviča v Giraltovciach ešte prezradíme, že tu navštívil svojich dobrých známych 
a priateľov. Navyše si odskočil na futbalový štadión a nechal sa tam zvečniť ( viď 
snímka ), ale jeho futbalová stopa je tam až dodnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav Lefkovič                                                               Foto: M. Rimák (md) 
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V roku 2011 získalo mesto Giraltovce z operačného programu 

životné prostredie (OPŽP) v rámci projektu Systém separácie 
a zhodnocovania odpadov v meste Giraltovce  bio-rezací 
a miešací voz SEKO SAMURAI tzv. drvičku. Tento stroj je určený na 
spracovanie zeleného a organického odpadu a pre spracovanie 
odrezkov konárov s priemerom do c.c.a 10 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto ho začiatkom jari využíva na drvenie krovinatých porastov 

v našich uliciach.  Na ulici SNP  čistili priestor pod elektrickými 
rozvodmi.                Mgr.   Ondrej Sopko, Foto: Ing. Margita Pachová 

 
KRITICKÁ POZNÁMKA  
DOKEDY EŠTE ...??? 
 
Aj na stránkach tohto periodika upozorňujeme na niektoré 

nešváry okolo nás. No zdá sa, že práve tým,  ktorých by sa to malo 
týkať, sa to akosi nechce zobrať na vedomie. 

No k veci. 
Prešlo už mnoho mesiacov odo mňa,  keď nemenovaný subjekt 

pri pre neho dôležitých stavebných prácach prekopal prístupovú 
cestu ku blokom U a Z na sídlisku na Dukelskej ulici.  Výkop  
zabetónoval, no povrchovú asfaltovú vrstvu už neobnovil a nechal 
tak. Teraz tu dlhé týždne a mesiace každodenne desiatky áut, ktoré 
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tadiaľto prechádzajú spomaľujú a "drgajú" sa na niečej  
nezodpovednosti,  spôsobenej škode a neodstránenom nedostatku 
na verejnej cestnej  komunikácii. 

Pýtame sa - dokedy ešte....??? 
A čo na to tí, ktorí tieto veci majú na starosti ... a čo ten, kto 

tento nedostatok spôsobil....??? 
Keď sa pýtate, kde sa táto anomália nachádza, tak vám 

odpovedáme, že pri známom mliečnom automate, predajni potravín 
a kiosku so zmrzlinou pri autobusovej stanici v Giraltovciach na 
Dukelskej 
ulici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: 
 F. Džalai 
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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 

 
MÁJ  2013 

 
  2. 5. 2013 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
  7. 5. 2013 /utorok/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
  9. 5.  2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
14. 5. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
15. 5. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
16. 5. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
21. 5. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
22. 5. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
23. 5. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
28. 5. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
29. 5. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
30. 5. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
 

JÚN  2013 
 
  4. 6. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
  5. 6. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
  6. 6. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
11. 6. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
12. 6. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
13. 6. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
18. 6. 2013 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
19. 6. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
20. 6. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
25. 6. 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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