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Raz mali anjelici kreslenie. A pane – s farbičkami. 

A v triede bolo ticho nesmierne a maľovali sami. 

Stvoriteľ prišiel iba po chvíli, pozrieť sa na obrázky. 

A múdre oči sa Mu rosili od dojatia a lásky. 

 

„Čo ste to vymysleli, detičky? Veď je to divukrásne! 

Čo skrýva v sebe duša maličkých, ţe múdry iba ţasne?“ 

A začal farbiť krídla motýľov a vymýšľal si kvety. 

A radili Mu pritom podchvíľou, tí malí, drobní svätí. 

 

Potom sa s nimi zdvihol do výšky, maľoval vtákom perie. 

A hovoril si: „Moje hlavičky! Kde sa to v nich len berie?“ 

Keď uţ mal svoju maľbu hotovú, zvinul ju do polkruhu. 

A zoslal deťom Boţiu podkovu a matku farieb - dúhu.  

                                                                                   Milan Rúfus 

 

 

      

Keď dieťa vyrastá pod stálou kritikou - učí sa odsudzovať. 

Keď dieťa vyrastá v nepriateľstve -  učí sa bojovať. 

Keď dieťa vyrastá vo výsmechu - učí sa byť nesmelé. 

Keď dieťa vyrastá v hanbe - učí sa cítiť vinu. 
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Keď dieťa vyrastá v tolerancii - učí sa dôvere. 

Keď dieťa vyrastá s pochvalou - učí sa oceniť iných ľudí. 

Keď dieťa vyrastá v čestnosti - učí sa spravodlivosti. 

Keď dieťa vyrastá v bezpečí - učí sa mať vieru. 

Keď dieťa vyrastá v uznaní - učí sa mať rado seba. 

Keď dieťa vyrastá v radosti a priateľstve – učí sa hľadať vo svete 

lásku. 

                             Doris Law Nolteová 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aj keď je u nás tento sviatok menej známy ako Deň matiek,              

vo svete sa oslavuje so všetkou váţnosťou. Deň otcov 

oslavujeme tretiu júnovú nedeľu. Tento deň je venovaný všetkým 

muţom – otcom, ktorí sa s láskou zodpovedne starajú o svoju 

rodinu. Pripomeňme si dôleţitosť otca v rodine a prejavme mu 

vďaku a lásku pozornosťou, prípadne malým darčekom. 

Medzinárodný deň otcov pod vplyvom Spojených štátov naberá 

čoraz viac na popularite. Sviatok hlavy rodiny nie je iba výmysel 

uplynulého storočia, jeho existenciu potvrdzujú aj stredoveké listiny 

z územia dnešného Nemecka alebo Rakúska, keď sa na počesť otcov 

konali pod záštitou cirkvi celé procesie. Aj u nás sa tento sviatok 

otcov začína sláviť a k tomuto dňu sa organizujú rôzne rodinné 

stretnutia, podujatia a akcie. Ak aj vy chcete potešiť vášho otecka, 

je to ideálna príleţitosť na zorganizovanie príjemného výletu, alebo 

pikniku v prírode. Nezabudnite ani na milú pozornosť, ktorá vášho 

otecka určite poteší. Nezáleţí, či darujete drobnosť alebo exkluzívnu 

záleţitosť, ktorá vyrazí dych. Hlavné je, ţe potešíte človeka, ktorého 

milujete a dáte mu najavo jeho dôleţité postavenie vo vašej rodine. 

                                                           Zdroj:  Internet  
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Už  tretíkrát sme v sobotu 24. mája  volili trinástich slovenských 

europoslancov. Vyberali sme si  spomedzi kandidátov  z 29 politických subjektov. 
Tieto voľby sa konali vo všetkých členských krajinách EÚ.  V našom meste voľby 
prebehli  bez problémov, skôr by sme ich považovali za veľmi nudné.  

S počtom hlasov 148 dominovala strana SMER – sociálna demokracia a 52 
hlasov získalo Kresťanskodemokratické  hnutie. Najviac prednostných hlasov (74) 
získala Bc. Katarína Neveďalová zo strany SMER – sociálna demokracia. 

V jednotlivých okrskoch boli takéto výsledky: 
Okrsok č. 1:  Z celkového počtu voličov - 1 156 - bolo vydaných 98 obálok 

a platných bolo 92 hlasov. 
Okrsok č. 2: Počet voličov - 999, vydaných obálok 114,  platných   hlasov 111. 
Okrsok č. 3: Počet voličov – 899, vydaných obálok 116 a platných hlasov 115.  

                              Alena Kmecová 
 

 

 

 

 Mestská polícia 2. apríla  2014  vo dvore Domu služieb vybavila na 
mieste dohovorením (s prihliadnutím na okolnosti) rušenie nočného 
pokoja, ktorého sa dopustil E.K. a L.F. z Giraltoviec. 

 Mestská polícia prijala oznámenie vo veci podozrenia z priestupku proti 
majetku  prisvojením si mobilného telefónu a jeho  následným 
odpredajom v miestnej záložni. Po zabezpečení neodkladných úkonov 
bola vec postúpená OO PZ v Giraltovciach. 

 Upozornenie na poškodenie výsadby dreviny (smrek)  v parčíku pred 
predajňou LUCIA v Giraltovciach na Dukelskej ulic prijala hliadka MsP  
7. apríla 2014. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

 Oznámenie o krádeži detského bicykla z Fučíkovej ulice prijala MsP 15. 
apríla 2014. Po zistení skutkového stavu a podozrivého z krádeže (A. F. 
z Giraltoviec) bola vec postúpená OO PZ v Giraltovciach na ďalšiu 
realizáciu. 

 Hliadka MsP 21. apríla 2014 preverovala oznámenie o rušení nočného 
pokoja v Giraltovciach na Dukelskej ulici. Po zistení stavu hliadka         
na mieste vybavila vec napomenutím M. C. z Giraltoviec. 

 Oznámenie o  poškodení sklenenej výplne na vitríne oznamov Mesta 
Giraltovce v parčíku pred predajňou Lucia na Dukelskej ulici 
v Giraltovciach prijala MsP 22. apríla 2014. Vec je v štádiu 
šetreniatyroch prípadoch nedisciplinovaných vodičov uložením blokovej 
pokuty.                                                                                 Ondrej Cina 
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 počasie v máji nás potrápilo silným vetrom a množstvom zrážok, ktoré 
mali za následok výpadky prúdu a vyliate rieky Topľa?  Koncom mesiaca 
však nastúpili slnečné dni s teplotami ako v lete. 

 povodňovú situáciu mali pod kontrolou aj naši členovia HaZZ a DHZ?  
Pol dňa osem členov zasahovalo počas záplav pri odčerpávaní  vody 
v Parku mieru a pri bývalých kožiarskych závodoch, kde hrozilo 
zaplavenie  areálu ihriska. 

 výhodne nakúpiť si môžete aj od predajcov, ktorí ponúkajú takmer 
denne svoj tovar na trhovom mieste? Mesto sa však rozhodlo toto 
miesto trocha zútulniť. Vynovené stánky, ich lepšie rozloženie 
a kvetinová výzdoba určite prispejú k príjemnejšej atmosfére 
nakupovania.  

 tretí májový týždeň bol už desiaty rok v znamení modrej farby?  UNICEF 
organizovalo verejnú zbierku  Týždeň modrého gombíka pre Ugandu, 
do  ktorej sa zapojilo aj naše mesto. Dobrovoľníci z Gymnázia Giraltovce 
vyzbierali 80.81€,  budú použité  na zabezpečenie pitnej vody pre deti. 

 si konečne budete môcť v našom meste posedieť pri dobrom zákusku, 
zmrzline či len tak pri limonáde? V OD Jednota sa bude čoskoro otvárať 
cukráreň, ktorá v našom meste chýba ako soľ. Popri množstve krčiem 
túto možnosť ocenia hlavne malí zákazníci, ktorí  tak  môžu uspokojiť 
túžby po niečom sladkom. 

 milovníci tenisu si môžu zahrať tento šport na udržiavanom otvorenom 
kurte v Parku mieru denne od 13.00 hod do 20.00 hod? Poplatok je 
2€/hod/kurt.  

 žiaci ZŠ v Giraltovciach mali nezabudnuteľný zážitok na regionálnych 
Lesníckych dňoch, usporiadaných           
v Prešove pre všetkých ochrancov 
a milovníkov lesa a prírody? Praktické 
ukážky vhodne dopĺňali teoretické 
poznatky našich žiakov  z prírodovedy. 
Išlo o zážitkové učenie – utvor si svoj 
herbár, ochutnávka čajov z bylín, 
výroba lesných ceruziek, lesné 
hádanky, športovanie v lese, 

divadelné rozprávky, prehliadky sokoliarov, kynológov, včelárov, jazda 
na koni, či jazda na koči ťahanom konským záprahom.  

                                                         Mária Osifová 
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ZUŠ v Giraltovciach oslávila 50. výročie  svojho založenia 

 

   

 

  

Poznáte ten pocit. Svetlá v sále zhasnú a javisko sa pomaly rozsvecuje. 
Dychtiví diváci čakajú na prvé okamihy predstavenia. Tak to bolo aj v sále 
Domu kultúry,  keď sa začal koncert pri príležitosti 50. Výročia založenia 
Základnej umeleckej školy v Giraltovciach. Hneď úvodná kompozícia dávala 
tušiť,  že to bude veľmi zaujímavý podvečer. Dramaturgicky a režijne Ivetou 
Zajacovou umne skĺbené vystúpenie vo vydarenej skratke ukázalo výsledky 
práce všetkých odborov, ktoré sa na škole vyučujú. 

Koncert bol zásluhou všetkých účinkujúcich  (na čele  s už  spomenutou 
dramaturgičkou a režisérkou I. Zajacovou)  po stránke realizácie 
i umeleckej úrovne kvalitne pripravený kaleidoskop nápadov a invencií,  
ktorými realizátori predviedli súčasnú úroveň školy a zároveň aj útržky z jej 
bohatej polstoročnej histórie. Využili k tomu dostupné prostriedky, aby čo 
najvernejšie splnili túto náročnú úlohu. 

A môžeme konštatovať, že sa im to podarilo.   
Z vydarených nápadov spomenieme dve „zlatisto  trblietajúce sa“ múzy, 

ktoré šikovne vypĺňali časový priestor medzi jednotlivými výstupmi, takže 
program pôsobil celistvo, bez rušivých prestávok. Koncertné vystúpenia 
spájali aj miniscénky učiteľa hudby a jeho žiačky (J. Micenko a K. Cinová), 
ktoré divákom pripomenuli v inscenačnej skratke čriepky spomienok 
z histórie školy a jej súčasnosti. Jednotlivé čísla koncertného programu, 
prezentované nadšenými žiakmi školy a jej pedagógmi, ukázali bohatosť 
pedagogickej činnosti a jej vynikajúce výsledky pri prvých krokoch 
formovania budúcich umelcov. (Mimochodom, ZUŠ v Giraltovciach            
so svojimi viac ako 600 žiakmi je dnes najväčšia škola v našom meste.) 

Teraz trochu z histórie školy, o ktorej sme sa okrem iného dozvedeli: 
Prvý, ešte nesmelý stupienok histórie školy zdolal zakladateľ ZUŠ  (vtedy 

sa volala Ľudová škola umenia) Aladár Szilágyi už v roku 1961. Bol 
riaditeľom a zároveň jediným učiteľom. No po roku odišiel a činnosť školy 
sa nakrátko skončila. Naozajstná činnosť ZUŠ, ktorá trvá dodnes, sa začala 
v rokoch 1963 - 64 príchodom dvoch absolventov Konzervatória v Košiciach 
– Jána Daňka a Rudolfa Tirpáka. Prvý z nich sa stal riaditeľom školy, ktorá 
sídlila v budove bývalého Mestského osvetového strediska (dnes 
Gymnázium Giraltovce). Po odchode R. Tirpáka (stal sa dlhoročným 
riaditeľom ĽŠU v Spišskej Novej Vsi) sa pod vedením J. Daňka na škole 
vystriedalo niekoľko interných a externých učiteľov. 

Prelomovým sa stal rok 1973, keď sa ĽŠU presťahovala do priestorov 
Domu   kultúry,   kde   pôsobí   dodnes.  Nedarilo   sa   stabilizovať  učiteľský  
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Foto: Ladislav Lukáč 
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kolektív. V roku 1976 prišiel Štefan Potaš - bol zriadený výtvarný odbor, 
externá učiteľka Katarína Hvižďáková dirigovala detský spevácky zbor 
Radosť a riaditeľ J. Daňko zriadil husľový súbor. O rok neskôr J. Daňko 
odišiel a na jeho miesto bol vymenovaný Július Kovalčín. Ten po roku ale  
tiež odišiel a na jeho miesto nastúpil Miroslav Micenko (žiak J. Daňka). 
Postupne sa darilo stabilizovať, ba aj zvyšovať počet  učiteľov a vylepšovať 
priestorové možnosti školy. Riaditeľom školy sa v školskom  roku 1984 – 
1985 stáva Peter Zajac, ktorému sa darí postupne zriaďovať ďalšie odbory, 
ktoré sa v škole vyučujú. Výdatne mu v tom pomáha aj jeho manželka Iveta 
Zajacová. Na školu prichádzajú postupne také skúsené hudobné osobnosti 
ako bývalý  dirigent vojenskej posádkovej hudby v Prešove Jaroslav Doležal 
a Barnabáš „Bandy“ Hangonyi. Na škole okrem hudobných odborov boli 
založené v ďalších rokoch aj tanečný a literárno – dramatický odbor.            
Po zmenách na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa v škole 
začali zakladať ďalšie hudobné telesá a organizovať  pravidelné koncerty 
pre verejnosť.  V nových podmienkach sa ĽŠU premenovali na Základné 
umelecké školy. A pre giraltovskú ZUŠ sa začala novodobá história, 
trvajúca dodnes. Výrazne sa rozšírila výučba hry na hudobných nástrojoch. 
Po niekoľkých rokoch, keď sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali Iveta 
Zajacová a Dušan Evin, sa do školy vo funkcii riaditeľa vracia Peter Zajac, 
ktorý tu pôsobí doteraz. Okrem bohatého koncertného života sa ZUŠ 
v Giraltovciach stala aj organizátorkou dvoch veľkých podujatí, dnes už 
môžeme povedať, že aj s medzinárodnou účasťou, a to Akordeónového 
a Gitarového festivalu v Giraltovciach. Škola sa výrazne podieľa na súťažnej 
prehliadke detských spevákov ľudových piesní Giraltovský Hudák. 

S týmito akciami idú ruka v ruke aj úspechy žiakov a hudobných telies 
školy na rôznych súťažiach, prehliadkach a festivaloch. Tieto úspechy sú 
všeobecne známe, takže pre nedostatok priestoru ich  nebudeme 
podrobnejšie rozoberať. Uvedieme iba to, že veľmi často sme sa                 
na podobných podujatiach stretli s povzdychom niektorých účastníkov 
z iných škôl: „Prišli Giraltovčania, víťaz je známy, nemáme šancu ...“  

Organizátorskú  -  a ako sa dnes hovorí – manažérsku činnosťou 
vedenia školy a tiež pričinením  jej osadenstva,  za výdatnej pomoci mesta, 
sponzorov a priateľov ZUŠ,  sa postupne podarilo vybudovať moderne 
a špičkovými školskými pomôckami a hudobnými nástrojmi vybavené 
centrum  všestrannej prípravy kvalitných mladých umelcov. Mnohí bývalí 
žiaci sa po rokoch vracajú na pôdu tejto školy ako noví pedagógovia, iní jej 
meno šíria ako profesionálni umelci a ďalším škola poskytla zručnosti 
a vedomosti, ktoré im spríjemňujú ich osobný a profesionálny život. 

Mohli by sme tu uvádzať mnohé mená, ktoré by zaplnili nielen priestor 
tohto príspevku, ale aj celého Spravodajcu mesta Giraltovce. Preto 
spomenieme iba niekoľko mien absolventov ZUŠ Giraltovce, ktorých dnes 
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skúsenosti a zručnosti, získané v tejto škole, živia:  Karin Auerswaldová, Ján 
Komišák, Aneta Majerová, Tomáš Krištof, Katarína Zajacová a iní.  Mnohí 
 bývalí žiaci dnes v tejto škole pôsobia ako pedagógovia a vedú úspešné 
školské telesá -  Školský orchester pod vedením Jaroslava Doležala, 
Spevácky zbor vedie Patrícia Džalaiová, Akordeónový orchester  Katarína 
Cinová, Tanečná skupina Wind band Stanislav Magda, Detský folklórny 
súbor a ľudová hudba prosperujú pod dozorom Petra Zajaca, Sláčikové 
kvarteto vedie  Eva Holendová  a Gitarový orchester  Vladimír Varga a Erik 
Chrzan. 

Vo výpočte aktivít by sme mohli ešte dlho pokračovať, ale aj tento 
krátky prehľad stačí na to, aby si čitateľ urobil obraz o bohatosti práce  ZUŠ 
v Giraltovciach. 

Slávnostný  koncert, na ktorý si organizátori pozvali mnoho vzácnych 
hostí, vyvrcholil  vystúpeniami,  ktorými sa divákom predstavili nielen žiaci, 
ale hlavne  - učitelia. Tí svojimi výkonmi dokázali, že sú vo svojej umeleckej 
praxi veľmi erudovaní a pripravení na  svoju prácu. Zvlášť pozornosť 
divákov a ich ovácie získal spevácky zbor učiteľov,  jeho vystúpenie sa dá 
porovnať so známou speváckou skupinou hercov vedenou Braňom 
Kostkom. No a osobitnou  kapitolou bolo finálové predstavenie koncertu -  
spoločne vystúpili Školský orchester a Spevácky zbor s kompozíciou Marka 
Brymera A Tribute to Queen  - ktoré zožalo také ovácie obecenstva, že sa 
opakovalo. 

Program slávnosti naplnili aj zápisy do pamätnej knihy školy, pozdravy 
pozvaných hostí a gratulácie. Osobitne príjemný bol príhovor predstaviteľa 
mesta, primátora Jána Rubisa, ktorý sa škole poďakoval za dosiahnuté 
výsledky a prisľúbil, že tak ako doteraz sa bude všemožne snažiť jubilujúcej 
škole pomáhať pri jej ďalšom rozvoji. 

Ešte by sa dalo mnoho o tomto večere, ktorý vyvrcholil slávnostnou 
recepciou pre všetkých pozvaných, napísať. Aby sme čitateľa rozvláčnosťou 
textu neotrávili, dovolíme si na záver vysloviť jeden hold a jedno želanie pre 
50 -ročnú jubilantku - Základnú umeleckú školu v Giraltovciach -  a jej 
pedagógov a žiakov. 

Mesto Giraltovce je spokojné so svojou Základnou umeleckou školou, 
ktorá ho svojimi výsledkami reprezentuje, škola je hrdá na prácu a úspechy 
pedagógov a žiakov, učitelia sa tešia z výsledkov svojich žiakov a žiaci sú 
radi, že môžu získavať prvé umelecké skúsenosti v takejto renomovanej 
umeleckej škole. 

Vážené osadenstvo ZUŠ v Giraltovciach,  vy všetci ste dokázali, že 
päťdesiatročná cesta bola úspešná a dosiahli ste vysokú úroveň výsledkov. 
Druhú päťdesiatku svojej činnosti veďte po tejto ceste a pri stom výročí 
bude vaša snaha korunovaná ešte väčšími vavrínmi ocenení za to, čo ste 
urobili a aké výsledky ste dosiahli.                            PhDr. František  D ž a l a i 
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ZO ŠPORTOVÉHO DŇA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA 

V GIRALTOVCIACH 

 

 

 
Objednali si nádherné počasie a ono to vyšlo. Stalo sa to             

po chladnejších dňoch, keď sa na Slovensku vyskytli aj záplavy. 
Píšeme o giraltovských senioroch, ktorí si zorganizovali pravidelný 
kaţdoročný športový deň. Niekoľko desiatok sa ich zišlo                 
na miestnom štadióne MFK Slovan. Privítali medzi sebou aj 
pravidelných a vzácnych hostí z organizácií seniorov z Bardejova, 
Svidníka, Kukovej a Prešova. 

Pekné počasie ich všetkých inšpirovalo k účasti v mnohých 
športových súťaţiach, ktoré pre nich organizátori pripravili. 
Podujatie otvorila krátkym privítaním predsedníčka giraltovskej 
organizácie dôchodcov Mária Osifová a Margita Gazdičová ich 
informovala o ďalších pripravovaných akciách v tomto roku. 
Nechýbali ani členky ţenskej speváckej skupiny Topľanky,  ktoré 
prítomným zaspievali za zvukov harmoniky Andreja Majera.  

A potom sa  to začalo. Prakticky všetci prítomní sa zapojili              
do niektorej športovej disciplíny. A to aj vrátane hostí, ktorí 
podujatie navštívili. A bolo v čom si zmerať sily, či uţ to bol kop 
lopty do „bránky“, hod loptičky do „koša“, hod granátom               
na vyhradenú plochu, hádzanie šípok do terča alebo streľba 
vzduchovkou na figuríny. Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa               
do športovania zapájali muţi i ţeny bez rozdielu, vekového 
hendikepu a prípadných zdravotných a telesných problémov. Tým 
dokázali, ţe aj v tomto veku sa dá pestovať zmysluplný pohyb. 
Podľa pravidla, ţe nie je dôleţité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, boli 
úspešní všetci a dali tak príklad aj oveľa mladším ľuďom. Záver 
športovania vytvorilo odmeňovanie najúspešnejších športovcov, 
ktorí si mohli vybrať jednu z pripravených drobných pozornosti.  

Ďalšiu časť podujatia tvorilo príjemné posedenie pri malom 
občerstvení tela i ducha - pripravených sladkostiach, guláši 
a pesničkách. 

V popoludňajších hodinách zavítala medzi účastníkov športového 
podujatia poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová 
v sprievode primátora mesta Jána Rubisa, jeho zástupkyne Slávky 
Vojčekovej a ostaných predstaviteľov mesta. Poslankyňa  
Neveďalová, ktorá sponzorsky prispela ku zdarnému priebehu 
športového dňa, strávila s giraltovskými seniormi prijemné 
popoludnie a besedovala s nimi o rôznych otázkach spoločného 
záujmu. 
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Vydarený športo-
vý deň vyplnil 
seniorom zmyslu-
plne niekoľko 
hodín krásneho, 
skoro letného dňa 
a už teraz ich 
inšpiroval, aby 
o rok prišli na po-
dobné podujatie 
znova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniori v súťaživom zápolení 

 

Text a snímky: 

PhDr. František Džalai 
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     NÁŠ MINIROZHOVOR S KATARÍNOU NEVEĎALOVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše mesto navštívila poslankyňa Európskeho parlamentu 

Katarína Neveďalová. Do Giraltoviec prichádza častejšie 

a veľmi intenzívne spolupracuje hlavne so študentmi. 

Umoţnila im navštíviť inštitúcie Európskeho parlamentu a  

pri stretnutiach ich informovala o jeho činnosti. 

 

Vyuţili sme prítomnosť europoslankyne a opýtali sme sa 

jej, čo by odkázala Giraltovčanom: 

K. Neveďalová: „Vaše mesto Giraltovce je veľmi pekné 

a rada sem vţdy prichádzam. Vidím, ţe  ho stále opravujete 

a zveľaďujete. Oceňujem aj spoluprácu s Vašimi študentmi, 

hlavne z giraltovského Gymnázia. Kým inde sa stretávam 

väčšinou s váţnejšími tvárami, giraltovčania, a hlavne mladší, 

sú takí usmievaví a spokojní. Sú pozitívne naladení, 

a vzdelaní a to je dobrý predpoklad do budúcnosti. 

Giraltovčanom ţelám pokoj, ďalšie skrášľovanie mesta 

a skvalitňovanie ich ţivota.“ 

Poďakovali sme sa K. Neveďalovej za jej úprimné slová 

a zaţelali sme jej úspech v nedávnych voľbách. Ţiaľbohu, 

volebná matematika je neúprosná a tak, aj keď dostala 

v Giraltovciach najviac preferenčných hlasov, na ďalšie 

volebné obdobie sa do EP uţ nedostala.  

 

Text a snímky: PhDr. František Džalai 
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Naši šikovní prváci majú za sebou imatrikuláciu. Do cechu 

ţiakov Základnej školy v Giraltovciach  sme prijali 43 tohtoročných 

prvákov. O tom, ţe si to zaslúţia, nás presvedčili  v milom hudobno-

tanečnom programe, kde ukázali,  ako vedia spolupracovať, majú 

zmysel pre rytmus, vedia čítať i písať a to všetko pred zrakmi 

svojich rodičov i prarodičov. Na túto slávnosť sa pripravovali takmer 

mesiac.  Pamätný imatrikulačný list i medailu so znakom našej 

školy im odovzdal   riaditeľ  Mgr. Peter Kimak-Fejko. Nech  im tá 

radosť v očiach z dobre vykonanej práce i chuť do ďalších rokov 

učenia  vydrţia čo najdlhšie. 
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V stredu 14. mája 2014 sa v priestoroch divadelnej sály mesta 

Stropkov pod názvom Vo víre tanca konala regionálna prehliadka 

ľudového a moderného tanca. Ţiaci ZUŠ a ţiaci III.B triedy 

základnej školy v Giraltovciach sa predstavili programovým 

pásmom Banda, Vareškový, Zuzulienka  (choreografia Eva 

Dávidová), Cigánsky tanec a Happy  (choreografia   Miriam Eliášová)  

a Mila moja a Kaťuša (choreografia  Anna Galíková). Ţiaci si 

vybojovali vo svojich kategóriách tancom  Mila moja, Vareškovy, 

Zuzulienka, Happy zlaté  pásmo. Cigánsky tanec a Kaťuša priniesli  

strieborné pásmo a  Banda bronzové pásmo. Srdečne blahoţeláme. 

                                          PaedDr. Anna Galíková 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Erika Tomková 
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Láska, bože, láska, kde ťa ľudia berú .... 

 

Takto si pospevovali naši starí rodičia a akosi ľahšie prekonávali 

ťaţkosti ich doby. 

Prejavom lásky môţe byť hocičo, čo človek urobí nezištne,           

od srdca. Symbolika tohto slova sa vrýva do sŕdc a srdiečok nielen 

veľkým, ale aj malým. My sme si v tomto mesiaci pripomínali lásku 

niekoľkými akciami. 

1. Láska k rodičom  

Nevšedným spôsobom sme si pripomenuli a oslávili sviatok 

všetkých mamičiek. Rodičia prvákov a druhákov spolu so svojimi 

deťmi sa v deň oslavy 1. mája rozhodli navštíviť zrúcaniny hradu 

Čičava, ktorý sa nachádza pribliţne 54 km od nášho mestečka. 

Spoločnou turistikou a opekačkou sme si pripomenuli aj blíţiaci sa 

Deň matiek. Ţiaci si prišli na svoje pri zdolávaní nie jednej 

prekáţky, tých tam bolo ako maku. Hradby siahajú aţ do lesných 

porastov, takţe bolo všetko ako má byť, napätie z bádania striedala 

radosť z lozenia po preliezkach. Tie im môţeme závidieť všetci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Art. Ján Komišák 
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2. Láska k hre a k pravidlám 

V pondelok 05.05.2014 sa ţiaci 1., 2. a 3. ročníka vybrali na 

exkurziu na Detské dopravné ihrisko vo Svidníku. Preverili si 

znalosti pravidiel cestnej premávky a potom sa spolu 

s príslušníkom policajného zboru popasovali s rôznymi nástrahami, 

ktoré môţu nastať pri chôdzi bez reflexných prvkov a okúsili detské 

semafory v praxi. Tí najmenší, naši prváci, odbehli preskúmať 

neďaleký lesný chodníček smerom k Čiernej hore. Malí bádatelia, 

túţiaci po menšom dobrodruţstve, sa rozbehli do lesa 

a odvaľovaním starých práchnivých pňov a pníkov hľadali 

salamandru škvrnitú a jej kamarátov. 

3.  Láska k ľudovej hudbe 

Tohtoročné kolo Slávika Slovenska bolo pre našu školu úspešné. 

Korepetítor Maroš Hliboký, ţiak sexty tunajšieho gymnázia, našich 

ţiakov posmeľoval hrou na akordeóne, ako najlepšie vedel, 

a oplatilo sa. Dve strieborné a jedno zlaté pásmo nás naozaj potešili. 

Strieborné patrili Dorote Cibuľkovej z 2. A  a Lívii Feňakovej z 5. A 

triedy. Zlaté si odniesla ôsmačka Klára Novotná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Foto: E. Tchuríková 

4. Láska k prírode 

Naša Zem a jej veľký deň... Kaţdá trieda sa rozpŕchla po sused-

nom mestskom parku, aby odbremenila niektoré odpadkami 

zanesené miesta. Našli sme niekoľko zapotrošených starých fliaš, 
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igelitov a iný nepotrebný materiál. Menší ostali naďalej v parku 

a kreslili ako by si chceli našu planétu zapamätať v budúcnosti. Tí 

starší, ţiaci druhého stupňa, nám zatiaľ pripravili niekoľko 

prezentácií, ako nevšedne a hlavne jednoducho môţeme vyuţiť 

niektoré odpadové materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: E. Tchuríková 

5. Láska k vode 

V týţdni od 19. do 23. mája sa ţiaci 3. a 5. ročníka zúčastnili 

kaţdoročnej akcie – Plaveckého výcviku. 

Kamaráti buďme a vody sa nebojme, týmto heslom sa po celý 

týţdeň ráno lúčili pri odchode od školy. Chvíle strávené v bazéne im 

bude pripomínať aj fakt, ţe to tohto roku v lete pri vode budú mať 

o niečo jednoduchšie. 

6. Láska ku škole a školský povinnostiam 

Trieda 4. A strávila celý týţdeň v dňoch od 05. do 09. mája 

v malebnom prostredí krásnych Bojníc. Škola v prírode bola 

nevšedný týţdenný záţitok pre všetkých, ktorí sa jej zúčastnili. 

Niekoľko slov napísal jeden z účastníkov, Richard Hlavinka: 

„Vlakom sme išli do Bojníc. Prestupovali sme veľakrát, ale 

nakoniec sme tam šťastne došli. Bolo to dlhé cestovanie. Ubytovali 

sme sa a obliekli sme ţlté tričká s logom našej školy, aby sme sa 

nestratili a boli dobre viditeľní........“ (celý článok si môţete prečítať 

na našej stránke www.szsgir.edupage.com)       Text: E. Tchuríková 

http://www.szsgir.edupage.com/
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Čo nie je strážené, to nie je vážené?   

 

 

 

Girlandia – areál Centra voľného času v Giraltovciach slúţi 

deťom, mládeţi, ale je tam aj priestor pre  pokojné posedenie              

pre dospelých. Škoda len, ţe sa nám pred očami rozpadá. Dôvod je 

prostý: je to ľahostajnosť. Odkedy tam nie sú stráţnici, areál akoby 

nikomu nepatril a deti tam nielen bez dozoru, ale aj 

za prítomnosti rodičov ničia zariadenia a okolie, ktoré 

by tak rado slúţilo všetkým. Veď keby rodičia poučili 

a usmernili svoje deti, nestalo by sa, ţe by rozbili krb, 

polámali stromčeky, kolieskovými korčuľami zničili 

minigolf, niekoľkokrát rozbili šmýkačku a mnoho 

iných vecí. Čo niekedy ani nepostrehnete, lebo 

údrţbár ich hneď ráno opraví. Je tieţ smutné, keď je 

pri deťoch aspoň jeden dospelý a dovolí im naháňať 

mladé ovečky  (vpustí niekoľko deti do ohrady 

a prizerá sa, ako sa s nimi naháňajú, majú radosť z toho, ţe ovečky 

nevládzu) a ešte sa po upozornení tvári... no, zbytočné komentovať. 

 Všetci vieme, ţe deti milujú pohyb, sú šantivé, rady  hrajú rôzne 

hry, či futbal a volejbal, veď to má aj tak byť. Ale ak ich nenaučíme, 

ako sa majú správať, ţe si majú váţiť vec, ktorá  nie je ich, ale  má 

slúţiť pre všetkých, tak potom zbytočne krútime hlavou nad ich 

nezbedníctvom. Veľmi nás mrzí, ţe často sú tam aj rodičia, no 

 neupozornia svoje deti a nevysvetlia im, ako sa majú správať. 

Centrum má kamerový systém, vinníkov vţdy nájdeme, ale je nám 

ľúto, lebo je to uţ neskoro, materiál je zničený a  oprava stojí čas,  

peniaze  a navyše  je to zbytočná strata.  Centrum pristúpilo aj k 

uzamykaniu areálu po pracovnej dobe, nedá sa uţ prejsť cez dvor 

k lavičke na  Radomke a moţno po čase príde aj k tomu, ţe sa 

uzamkne celý areál, ktorého časť je otvorená do 21. 00 hod. 

Je paradoxné, ţe sa mnohí rodičia malých deti sťaţujú, ţe 

nemajú s nimi kam vyjsť, ţe chýbajú rôzne malé či väčšie oddychové 

parčíky, ale to, čo máme, si neváţime a ak to nie je stráţené či 

uzamknuté, tak to svojou ľahostajnosťou necháme zdevastovať. 

V areáli je viacero inštitúcií a ich  zodpovední vedúci sú tieţ 

z takéhoto benevolentného prístupu dospelých a detí nielen 

zhrození, ale aj patrične naň nazlostení. Spoločne hľadáme postup, 

ako ochraňovať tento majetok pre všetkých.  Škoda, ţe uţ tu 

nemáme stráţnikov, ktorí nespratníkov upozornili, či vykázali 

z areálu.                                                                         CVČ 
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V Giraltovciach sa na svojom pravidelnom pracovnom stretnutí 

zišli hlavní kontrolóri, zdruţení v Šarišsko-zemplínskej regionálnej 

sekcii Zdruţenia hlavných kontrolórov SR. Takto sa stretávajú 

štyrikrát do roka, vţdy v inom mestskom alebo obecnom úrade, aby 

si vymieňali skúsenosti zo svojej práce a preškoľovali sa 

o niektorých nových praktických, právnych a iných otázkach 

kontrolnej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Giraltovciach kolegov privítala hlavná kontrolórka MsÚ Ing. 

Margita Pachová, ktorá bola počas tohto rokovania ich hostiteľkou 

a odovzdala im malú pozornosť ako spomienku na naše mesto. 

Hlavní kontrolóri, zúčastnení na tomto stretnutí, prijali 

informáciu o novinkách zo zasadnutia P-ZHK SR. 

V pracovnej časti rokovania si vypočuli JUDr. Ondreja Hvišča, 

PhD., prokurátora a lektora Krajskej prokuratúry z Prešova, ktorý 

referoval o témach:  
  
a/ dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi 

verejnej správy,  

b/ zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,  

c/ protest prokurátora v praxi. 
 
Potom  rozoberali problémy týkajúce sa daných tém, ktoré sa 

vyskytujú v praxi a vymieňali si navzájom poznatky zo svojej práce. 

 

Text: PhDr. František Džalai, foto: M. Osifová 
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JÚNOVÉ PRÁCE V BODOCH: 

 

Zeleninová záhrada: 

 

 výsev zeleniny do voľnej pôdy 

(mrkva, cvikla, hlávkový šalát, 

kvaka), 

 predpestovanie kapusty, 

karfiolu a ruţičkového kelu na 

neskoršie vysadenia, 

 výsev cukrovej kukurice, 

 prihnojovanie plodovej zeleniny, 

 zber skorej zeleniny. 

 Kvetinová záhrada: 

 kontrolovanie príznakov plesne a vošiek na ruţiach a ich 

prípadné ošetrenie chemickým postrekom, 

 pravidelné kosenie trávnika, 

 prihnojovanie a pravidelné polievanie rastlín v nádobách. 

V júni uţ myslite na budúci rok a urobte si čas na výsev 

dvojročiek. Vysejte nezábudky, náprstníky, zvončeky, klinčeky 

a predovšetkým sirôtky. Vyberte tienisté miesto chránené pred 

poludňajším slnkom a výdatne ich polejte.  Silné rastlinky 

vysaďte koncom leta na konečné stanovisko. 

 Blíţi sa leto, kedy môţete zaloţiť vlastnú bylinkovú 

záhradu. Bylinky milujú svetlé miesta a dobre prevzdušnenú 

pôdu, ktorá je primerane vlhká a drţí ţiviny. Preč sú časy, keď 

liečivé rastliny rástli na kaţdej lúke. Všade  prítomné olovo 

z výfukových plynov, priemyselné hnojivá a kontaminovanie 

pôdy v niektorých lokalitách majú na svedomí smutný fakt – 

odtrhnúť bylinku                 

na akomkoľvek mieste nie 

je bezpečné. Preto ich 

začnite pestovať sami 

doma. 

 

Ľubomír Krupa 
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Sofia Juhasová   Timotej Paľa 

Sebastián Kušnír 

 

Rodičom srdečne blahoželám. Nech narodenie Vášho dieťatka 

prinesie do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

80 rokov Pavol Breniš   60 rokov Mgr. Viera Čiţeková 

 Irena Fedorová      Vlasta Šoltýsová 

  

75 rokov Peter Hudák   55 rokov Anna Feničová  

Mária Tchuríková     Štefan Janoško 

                             Marta Kolesárová  

70 rokov Zuzana Zajacová      Mária Kurečajová 

                      Kvetoslava Mitaľová  

65 rokov Viera Haţlinská             Mária Skorohidová  

        Dušan Kaľavský     

        Oľga Kriváková  50 rokov Andrej Čuška 

        Milan Paľa            Marián Ondusko 

     

Vážení jubilanti, pri príležitosti  životného jubilea Vám želáme           

do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  

 

 

V  MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI: 

 

  Meno             Rok narodenia      Dátum úmrtia 

 

 Boţena Harčáriková   1958          12.05.2014 

 Ing. Štefan Kolesár   1945          15.05.2014 

 Anna Gajdošová       1956         21.05.2014 

 

Smútiacim  rodinám  vyslovujeme úprimnú sústrasť.  
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Bc. Mikuláš Holub  a  Anna Macáková 

Davidov     Giraltovce 

Peter Horvát  a Eva Šamková 
Hanušovce nad Topľou  Giraltovce 

Peter Kožár  a  Ing. Lucia Kendrová 
Chmeľovec     Giraltovce 

Mgr. Andrej Franko   a  Mgr. Antónia Mikulová 
Lužany pri Topli    Giraltovce 

Daniel Onufer   a  Daniela Daniščáková 
Giraltovce     Giraltovce 

Marek Maco  a  Mgr. Miroslava Havírová 
Brehov      Giraltovce 

 

Novomanţelom prajeme, aby ich svadobný deň bol zároveň 

dňom, ktorý im otvorí bránu do sveta pokoja a lásky. Nech ich 

manţelstvo naplní ţivotným šťastím, nech vytvorí puto, ktoré nič   

na svete nepretrhne a nech je prameňom sily, ktorý im vţdy pomôţe 

vyhrať nad nástrahami ţivota 

Prosíme obyvateľov, aby, ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili svoju vôľu telefonicky alebo písomne  MsÚ, odd. 

kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909, e-mail: 

maria.osifova@giraltovce.sk 

                               Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvyššia regionálna súťaţ, IV. liga, začína finišovať a zároveň sa 
blíţi jej definitívny zánik. V budúcom ročníku 2014/2015 ju 

nahradí na tejto úrovni uţ III. liga s novým zloţením. Za všetko 
môţe vyhlásená reorganizácia futbalových súťaţí na Slovensku. 

Priaznivci i fanúšikovia giraltovského Slovana s veľkým napätím 
sledujú jarné vystúpenia svojho klubu v dramatickom boji o 

priečky, ktoré zabezpečia Giraltovciam vytúţenú účasť vo vyššej 
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súťaţi. Futbalisti MFK Slovan Giraltovce sa snaţia tento cieľ 
dosiahnuť uţ v predstihu a treba objektívne konštatovať, ţe sa im to 

darí aj zásluhou kvalitných výkonov a dobrých výsledkov. V máji 
potvrdili svoju dominanciu na vlastnom ihrisku, keď od úvodného 

jarného zápasu nedovolili na svojej tráve súperom skórovať a to uţ 
je naozaj  skvelá bilancia. Ťaţšie sa im hrá vonku, pričom teraz 

bojovali proti rozbehnutej Spišskej Novej Vsi a silnej Snine.  
Na Spiši to bolo najprv vyrovnané stretnutie, ale tri hrubé chyby 

v defenzíve spôsobili, ţe Slovan ťahal za kratší koniec povrazu. 
Herný prejav však nebol zlý. Podobne to bolo aj v Snine  -  ešte 12 

minút predkoncom bol stav vyrovnaný 1:1, ale domáci, nad ktorými 
visel Damoklov meč neúčasti v III. lige, nakoniec strhli víťazstvo     

na svoju stranu.  
V domácich zápasoch si hráči Slovana  pripísali 6 bodov               

za víťazstvá  s  Krompachami a Stropkovom. Obaja protivníci hrajú 
tieţ o III. Ligu, takţe  to neboli vôbec ľahké zápolenia. V súboji                 

s Krompachmito bol vlastne festival zahodených šancí 
Giraltovčanov. Dá sa povedať, ţe hostia doslova unikli  

zahanbujúcemu debaklu. Výkon Slovana bol vynikajúci, útočný a 
hráči si uţ na prvý pohľad  futbal uţívali. Evidentne sa na ich hre 

prejavuje rukopis trénera Vladimíra Rusnáka, ktorý sa ochotne 
vyjadril k účinkovaniu svojich zverencov: „Posledné štyri zápasy ma 

presvedčili o tom, ţe chlapci napredujú, hrajú aktívne a útočne. 
Ţiaľ,  náš najväčší problém je finálna fáza, kde sa nevieme  

strelecky presadiť a zahodených šancí je veľmi veľa. Tak to bolo 
proti Krompachom aj v Snine. Chlapci sa nenaučili hrať ťaţké derby 

zápasy a preto bol aj prvý polčas proti Stropkovu rozpačitý a 
nervózny. Hostia nás totiţ predčili v stredovej formácii.                   

Po ukľudnení počas prestávky sa výkon výrazne zlepšil a prišlo aj  
dôleţité víťazstvo. V Snine sme videli veľmi dobrý zápas, boli sme 

lepší a po vyrovnaní mali naši hráči ešte ďalšie výborné príleţitosti. 
Nakoniec nervózni Sninčania vyhrali po náhodnom góle. Dúfam, ţe 

v zostávajúcich troch kolách sa muţstvo ukáţe v dobrom svetle a uţ 
proti Spišskému Podhradiu si zabezpečíme definitívnu účasť v III. 

lige." Účastníci III. ligy po 27. kole: 

1. Lokomotíva Košice 

2. Tatran Prešov B 

3. Vranov nad Topľou 

4. Lipany 

5. Bardejovská Nová Ves 

6. Vysoké Tatry 

7. Vyšné Opátske 

8. Spišská Nová Ves 

9. Sabinov 

10. Michalovce B 

11. Giraltovce 

12. Snina 

13. Plavnica 

14. Stropkov 

15. Haniska 

16. Veľké Revištia    ( md ) 
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Besné počasie 15. 5. 2014 spôsobilo vybreženie rieky Topľa, čo malo             

za následok zvalenie stromu na stĺp s elektrickým vedením a výpadok 

elektrického prúdu.                                                            Foto: Mária Osifová 
 

 

 

 

 

 

Chodníky, ktoré boli urobené na sídlisku TEHELNÁ               

pred niekoľkými rokmi,  v dôsledku uloţenia betónových 

štvorcových tvárnic pomaly zapadali do zeme, zarastali trávou 

a nevyzerali dobre, prestali plniť svoj účel. 

Stačilo málo, dobrý nápad, šikovné ruky pracovníkov z útvaru 

verejnoprospešných prác a dielo sa podarilo. Tvárnice vybrali                

zo zeme, vytvorili novú vrstvu zo štrku a kamenia a znovu poloţili 

tvárnice. Pôvodné chodníky „oţili“, sú ako nové a znovu slúţia 

svojmu pôvodnému účelu. Je to detail, zdanlivá maličkosť, ale 

hodná nasledovania aj v iných častiach nášho pekného mesta. 

Pritom, niekedy – STAČÍ TAK MÁLO ! 
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Novozrekonštruované chodníky  na sídlisku TEHELNÁ  

Text a foto: Dr. F. Džalai 
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praktická ambulancia pre dospelých:  MUDr. Ingrid  Miheličová     
054/7364447, 054/4888228     MEDMIH, s.r.o.   

pondelok – piatok  
  Ordinačné hodiny: 8.00 - 13.00 

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

pondelok - piatok 
Ordinačné hodiny: 8.00 - 14.30 

 
praktická ambulancia pre deti a dorast: MUDr. Jozef  Hrinko     
054/7364730, 054/4888234     NZZ ESKULAP,  s.r.o. 
                                                                       pondelok – piatok 
                                                                       Ordinačné hodiny: 8.00 - 13.00 

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

Ordinačné hodiny: 8.00 - 14.30  
                                                                     piatok – ZŠ Kračúnovce  
                                                                       Ordinačné hodiny: 8.00 - 13.00 
 
stomatologická ambulancia:     MUDr. Jozef Prazňák  
054/7322887         EuPra, s.r.o. 

pondelok - piatok 
                                                                    Ordinačné hodiny: 8.00 - 15.00 
 
stomatologická ambulancia:     MUDr. Anna Hrinková  
054/7322167, 054/4888213                    NZZ ESKULAP, s.r.o. 
                                                                 pondelok - piatok 
                                                               Ordinačné hodiny: 8.00 -14.30 
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gynekologická ambulancia:     MUDr. Peter Bača  
054/7322860, 054/4888235     MV-PANAKEIA, s.r.o. 
                                                                  pondelok - piatok 
                                                                 Ordinačné hodiny: 7.45 - 15.00 
 
interná ambulancia:                             MUDr. Stanislav Bujňák  
                                                                  Zdravcentrum – SLB,  s.r.o 
                                                                 utorok, piatok 
                                                                 Ordinačné hodiny: 7.30 - 11.30 
           
diabetologická  ambulancia:               MUDr. Ľudmila Ligusová  
054/4888216                                          Lek-TOP, s.r.o. 
                                                                  štvrtok 
                                                                   Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00  
 
ORL (krčná) ambulancia:                   MUDr. Nadežda Želizňáková  
054/4888216                                       ZENMED, s.r.o. 
                                                               streda 
                                                               Ordinačné hodiny: 8.00 - 15.00 
 
očná ambulancia:                                MUDr. Ondrej Pribula  
054/4888215                                        MEGA LENS, s.r.o. 
                                                                utorok, piatok 
                                                                 Ordinačné hodiny: 7.00 - 15.30  
 
neurologická ambulancia:                   MUDr. Daniel Digoň  
054/4888236                                        NEURODAN, s.r.o. 
                                                                pondelok, streda 
                                                                 Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
 
neurologická ambulancia:                   MUDr. Mária Čunderlíková               
054/4888244                                         NeuroAmbulancia, s.r.o. 
                                                                 štvrtok 
                                                                 Ordinačné hodiny: 9.00 - 17.00 
 
logopedická ambulancia:                    Mgr. Ivan Čabiňák  
                                                                 streda             
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 -16.00 
 
protetika – ortop. pomôcky:               Protetika  a.s.  
054/4888217                                         utorok, štvrtok  
                                                             Otváracie  hodiny:  8.00 - 14.00 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 

27 

 

 
zubné laboratórium:                            Štefan Koreň   
054/4888212                                        Marta Katuščáková, 

Marta Vavreková  
                                                                pondelok - piatok 
                                                                Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00  
 
očná optika:                                        Ing. Ondrej Pribula  
                                                              MEGALENS, s.r.o. 
                                                             utorok, piatok                                   
                                                              Ordinačné hodiny: 7.30 -16.00 
 
kardiologická ambulancia:     MUDr. Peter Fülöp 
                                                             Interna SK, s.r.o 
                                                             pondelok   
                                                             Ordinačné hodiny: 10.00 – 15.00 
 
ortopedická ambulancia:                MUDr. Peter Kňazovický 
                                                             Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 
                                                             štvrtok 
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
 
neurologická ambulancia:              MUDr. Katarína  Kuchtová 
                                                             Poliklinika Giraltovce ILB,  s.r.o. 
                                                             utorok 
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
 
neurologická ambulancia:              MUDr. Martin  Papirek 
                                                             Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 
                                                             piatok 
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
  
chirurgická ambulancia:                  MUDr.  Ján Fotta 
                                                             Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 
                                                             pondelok 
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
 
chirurgická ambulancia:                  MUDr. Patrik Mihaľ 
                                                             Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 
                                                             piatok 
                                                             Ordinačné hodiny: 7.30 - 16.00 
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stomatologická ambulancia:           MUDr. Jana Hutňanová  
0907901744                                       KORAL DENT, s.r.o. 
                                                              pondelok –piatok 
                                                           
kožná ambulancia:                            MUDr. Tatiana Paňková  
054/7322793                                      DERMPAN,  s.r.o. 
                                                                pondelok, streda, štvrtok 

                                                                                    Viera Verešpejová 
 

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 

 

JÚN  2014 
 

 3. 6. 2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

 4. 6. 2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

  5. 6. 2014 /štvrtok/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

10. 6. 2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

11. 6. 2014 /streda/   -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

12. 6. 2014 /štvrtok/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

17. 6. 2014 /utorok/  -  Mgr. Katarína Paňková, psychologička 

18. 6. 2014 /streda/  -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

 

                                      PaedDr. Vladislav  Artim, 

riaditeľ  

POZNÁMKA: Zmena stránkových dní vyhradená. 

Pracujeme na základe objednávok, ktoré je možné uskutočniť na t.č.: 

054/75 22367, mobil 0911 828 377, email: centrum102sk@centrum.sk. 

 

NA  VYŠETRENIE  JE  NUTNÉ  OBJEDNAŤ  SA. 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk

