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V jeseni slnko tratí žiar, už značne zoslabí svoju intenzitu. Jeseň je 

pomalšia, ťahavá, už sa tak rýchlo neponáhľa. Veď kam by sa hnala? Čaká 
ju predsa dlhá zima. Paralely nášho života s prírodou sú nám všetkým 
známe. Každé ročné obdobie sa premietne aj v ľudskom živote. 
Rozvíjajúcu sa jar vystrieda horúce leto a po ňom sa nenápadne  prikradne 
jeseň života, nastane čas oddychu. Svoju pravidelnú pracovnú aktivitu 
nahradíme časom stráveným doma. Dni sú monotónnejšie, ale aj tichšie, 
pokojnejšie, ak slúži zdravie nájdeme si svoj nový životný rytmus. Každý 
podľa svojho vnútorného naladenia, aj životnej potreby. Pomôžeme deťom, 
máme čas pre vnúčatá aj pre svoje záľuby. Je to vzácny čas života, keď 
ešte veľa chceme zvládnuť, veľa prežiť a byť aj užitočný. Čas sa naklonil 
a ovial nás múdrosťou, zmenil sa náš pohľad na život. Už sa nikde tak 
strašne nenáhlime, na všetko sa pozeráme z inej perspektívy, bohaté 
životné skúsenosti nás dostatočne poučili. Pochopili sme o čom je život, 
o vľúdnom slove, prostom žití, dobrých myšlienkach, úprimných prianiach. 
To všetko robí život človeka pokojným, napĺňa ho tým obyčajným ľudským 
šťastím a čo treba človeku viac?  

Mesiac október je mesiacom úcty k starším, k naším mamám, otcom, či 
iným rodinným príslušníkom. Prirodzenú úctu si zasluhuje každý starší 
človek, ktorý dôstojne žije svoj život, berie aj rozdáva plody života. A jeseň 
je čas zrelých plodov, čas zberania úrody, čas bilancie. Čo všetko v živote 
bolo treba zakúsiť, čo všetko prežiť, s čím sa vyrovnať, koľko odpustiť, aby 
človek mohol pokojne hľadieť na svet. Žiť rovno bez zátarasov v duši, bez 
ťažkých myšlienok, bez sebaobviňovania, bez obviňovania iných. Koľko 
životných rébusov treba vyriešiť, koľko otáznikov zodpovedať, aby človek 
našiel sám seba. Iste veľa a naši starší príbuzní, známi, aj tí ostatní, ktorí 
majú o pár krížikov viac to vedia. Poučme sa od nich, dajme si poradiť, 
vážme si ich za to, že sa nevzdali, že kráčali aj proti prúdu, zdolávali 
prekážky a nezblúdili. Že občas život nehral podľa ich prianí, je prirodzené, 
iste aj oni spadli, aj oni sa poranili, dôležité je, že kráčali ďalej. No dnes 
vedia ako to bolí, ale iba bolesť nás buduje, iba vyhranými bitkami sa 
stávame ľuďmi.  

Vážme si šediny, časom človek tratí silu a potrebuje oporu, život si 
vyberá svoju daň. Bol čas, keď oni dávali nám, teraz nastal ten náš čas, 
pomôžme ak môžeme, nešetríme čas, námahu, ani prívetivé slovo. Našou 
odmenou bude dobrý pocit, že sme čosi vrátili, čosi odkrojili z vlastného 
dlhu, ktorý každý z nás má splácať. Jeseň je mĺkva, ťažká, ale býva aj 
pokojná, ak si ľudia rozumejú, ak si dokážu pomôcť, ak si vedia povedať 
dobré slovo. Dobré ľudské slová robia zázraky, dokážu na vráskavých 
tvárach vyčariť úsmevy a vliať pohodu do duší. Nezabúdajme na našich 
seniorov, vážme si ich za všetko čo urobili a dajme im to pocítiť. Verím, že 
sa nám to raz všetkým vráti, presne v takej miere akou dnes meriame im. 

ooooo  Anna   Mitaľová  
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Mestské  zastupiteľstvo v Giraltovciach sa stretlo v stredu 16. septembra na 17. 

riadnom zasadnutí. Primátor mesta Ján Rubis ho otvoril a viedol. Z 12-ich bodov 
programu vyberáme najzávažnejšie. 

Po kontrole uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a z mimoriadneho 
zasadnutia MsZ vedúca finančného odboru Iveta Kurčová predložila monitorovaciu 
správu k rozpočtu mesta na rok 2009 za prvý polrok 2009. 

Pre rok 2009 je rozpočtovaných 5 programov. 
Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2009 je vo výške 2 312 tisíc €, čo 

predstavuje 53,29%. 
Celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2009 sú 

rozpočtované vo výške 4 338 tisíc €, z toho bežné výdavky vo výške 3 035 tisíc €, 
kapitálové výdavky vo výške 1 232 tisíc € a finančné operácie vo výške 71 tisíc €.  

 Prehľad platieb nájomného a zálohových platieb za služby v bytových domoch 
a nebytových priestoroch k 31.07.2009 predložil vedúci oddelenia správy majetku 
Ľubomír Filo. Okrem prehľadu platieb nájomného a zálohových platieb za služby 
priložil aj Správu o stave nehnuteľného majetku mesta a jeho využívanie 
k 31.08.2009. 

Nedoplatky v nebytových priestoroch  v objektoch vo vlastníctve mesta: 
Nedoplatky za vyúčtovanie z roku 2008: 7 257 €. 
Nedoplatky za neuhradené nájomné podľa predpisu v roku 2009: 2 113 €. 
Nedoplatky za roky 2004 – 2007 predstavujú spolu 10 326 €. Najväčšími 

neplatičmi sú AGROSLUŽBY s.r.o.,  EKOPAL, s.r.o. a LD PLUS, s.r.o.  
Nedoplatky na nájomnom za roky 2007 – 2009 sú vo výške 49 900 €. Dlh sa 

k 31.07.2009 znížil o 7 422 €. 
Primátor mesta povedal, že najväčším problémom týkajúcim sa nehnuteľného 

majetku je starý MsÚ. Doposiaľ sa čakalo, či nevyjde nejaká výzva zo 
štrukturálnych fondov. Riešiť sa to pravdepodobne bude formou úveru, aby sa táto 
budova  zachránila.  Nájomníci  majú v tejto budove  nájomnú zmluvu len do konca 
roka 2009. Primátor navrhuje, aby sa presunuli do Domu služieb, ktorý má slúžiť na 
služby (kaderníctvo, holičstvo). S rekonštrukciou starej radnice  by sa začalo v roku 
2010. 

Miroslav Hiščar, konateľ spoločnosti GIRATHERM, s.r.o. informoval poslancov 
o investičnom zámere rekonštrukcie tepelného hospodárstva v Giraltovciach. 

Ide o celkovú rekonštrukciu, kde by sa vymenili teplovody po celom meste pre 
tie objekty, ktoré ostali v jej správe. Z pohľadu technológie ide o nové kotly, 
spotrebiče, kondenzačný kotol, nízkoteplotný kotol, horáky, zásobníky vody, 
výmenníkové stanice pre jednotlivé odberné miesta, rozvod plynu, regulácia čiže 
kotolňa by bola v automatickom režime Návratnosť investície je 8 rokov za 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
3 

predpokladu, ak by neprešlo na alternatívne zdroje. Pokiaľ sa tak stane,  návratnosť 
sa zníži na päť rokov. 

K časovému horizontu realizácie zámeru M. Hiščar povedal: „Rátať treba s 2,5 
mesiaca.“ 

Investícia si vyžiada takmer 963 tisíc € . 
Mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie úveru alebo leasingu pre firmu 

GIRATHERM, s.r.o. na technológiu tepelného hospodárstva v Giraltovciach vo 
výške 963 tisíc € bez DPH s podmienkou ručenia firmou GIRATHERM, s.r.o. 
a avalovanou zmenkou konateľmi spoločnosti. 

 Mestské zastupiteľstvo schválilo: zmenu využitia pozemku p. č. KN 825 p. č. 
KN 828 v k. ú. Giraltovce (Dom s opatrovateľskou službou) na výstavbu nájomných 
bytov resp. bytov do osobného vlastníctva. Zároveň poslanci uložili: 

a) Jánovi Čabalovi, prednostovi MsÚ, vykonať prieskum o záujme bytov do 
osobného vlastníctva, 

b)  Ľubomírovi Filovi, vedúcemu oddelenia správy majetku mesta, vstúpiť do 
rokovania o odkúpenie pozemku pani Fatľovej. 

Okrem tradičných interpelácii sa ozvala požiadavka na vybudovanie domova 
dôchodcov a zvýšenie pozornosti mesta smerom k starším a starým občanom.. 
Zatiaľ optimálne riešenie poslanci nenašli.                                                     (r) 

 
 

 
 

 
 Jeseň zaklopala na dvere, polia spustli a slnko zmiernilo silu svojich 

lúčov. Mesiac september  bol nezvyčajne teplý a jeho začiatok vniesol 
do nášho mesta horúčavy typické skôr pre august. 

 Školský rok 2009/2010 sa začal vo všetkých výchovných inštitúciách 
nášho mesta. Školy začali naplno, veríme že našim deťom sa bude 
dariť a ich vedomosti budú úmerne veku stúpať. Všetkým učiteľom 
a žiakom prajeme veľa úspechov pri spoločnej práci. 

 Hubárska sezóna je v plnom prúde. Zanietení hubári  súperia, ktorý z 
nich prinesie bohatší úlovok z lesa. Ak z určitých dôvodov nemôžete ísť 
na hubačku, nemusíte sa obávať. Mladí rómski podnikatelia nám 
ponúkajú košíky plné krásnych húb za stanovené ceny v eurách. 
Dohoda možná! 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje 
verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím. Aj v našom meste v stredu 23. septembra ste si mohli 
zakúpiť  symbolickú bielu pastelku, ktorú predávali dobrovoľníčky 
z radu žiačok. Kto by ešte chcel prispieť na tento účel, môže zaslať 
dobrovoľnú sumu na číslo účtu 4030016212/3100, alebo prispieť 
formou zaslania prázdnej SMS správy na číslo 820 v sieti Orange 
Slovensko a T-Mobile Slovensko v hodnote 1 Eur. 
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 Začiatkom októbra sa kolaudovala novostavba na Mlynskej ulici. 
Jedenásť mladých rodín sa tak môže nasťahovať do nových nájomných 
bytov. 

 Od 28. septembra je otvorená predajňa a požičovňa odevov, textilu 
a potrieb pre budúce mamičky, novorodencov, dojčatá a batoľatá. 
Nájdete ju v budove bývalej Radomky na ul. Kpt. Nálepku č. 1. 
Majiteľka predajne Martina Lukáčová vás pozýva na prvé nákupy. 

 Centrum voľného času aj v tomto školskom roku  pokračuje v podujatí 
s názvom Za históriou Druhej svetovej vojny a kultúrnymi pamiatkami 
v Poľsku, zúčastniť sa ich môžete už  22. až 23. októbra  2009.  
Dvojdňová exkurzia povedie cez tieto mestá: Wielička-Krakow-
Wadowice-Oswiečim. Viac o podujatiach CVČ nájdete na web stránke, 
alebo sa môžete informovať v kancelárii centra. 

 CVČ otvorilo  činnosť v tomto školskom roku  2. októbra vo svojom 
areáli za prítomnosti  členov, žiakov škôl obvodu, hostí a vedúcich 
jednotlivých krúžkov a oddelení. Program bol zaujímavý a pestrý 
a vystúpili v ňom aj členovia divadelného krúžku či hudobnej skupiny 
pri Centre. 

 Slovenská rada rodičovských združení (ďalej SRRZ) pripravuje pre  
katechétov, kňazov všetkých cirkvi , pedagógov a rodičov Medzinárodné 
vzdelávacie katechetické dni na  Spiššskej kapitule, ktoré budú trvať 3 
októbrové dni tohto roka (viď pozvánku str  29 -30). Minulý ročník 
tohto podujatia bol v rakúskom mestečku  Eisenstadt a účastníci boli 
nielen z celého Slovenska ale aj Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka, 
a samozrejme, z hosťujúcej krajiny. Kňazi a katechéti rímskokatolíckí, 
gréckokatolíckí, pravoslávní či evanjelickí tam našli spoločnú reč, veď 
všetkým záležalo na duchovnom formovaní im zverených detí. Takto 
bude aj na Spiši, kde  účastníkom chceme ukázať aj krásne sakrálne 
pamiatky tejto oblasti.  

 SRRZ  pripravuje tento mesiac aj EDRaŠ v Žiline. Je to európsky deň 
rodičov a škôl, deň, kedy na návrh jednotlivých rodičovských združení, 
SRRZ oceňuje  najlepších žiakov, pedagógov, rodičov a zástupcov 
štátnej či verejnej správy zo všetkých stupňov škôl a školských 
zariadení. Takéto  prepojenie oceňovaných robí iba SRRZ, ktorá verí, že 
pre vzdelávanie a výchovu je spolupráca všetkých týchto zložiek veľmi 
potrebná. Tento rok bude oceneným pripomínať medaila s portrétom 
Milana Rufúsa. Je zaužívané, že na medaile je vždy portrét 
významného človeka, ktorý pôsobil v kraji alebo meste, kde sa daný 
ročník EDRaŠu koná. Verím, že naša ZŠ  a tiež školy v obvode, budú 
tam mať svojich reprezentantov. Navrhnú aj tento rok  tých, ktorí   
vzorne reprezentujú školu, máme takých žiakov, mnohí si ocenenie 
prevzali aj na sklonku školského roka od primátora mesta. Z radov 
pedagógov, rodičov  a predstaviteľov verejnej správy, ktorí sa pričiňujú  
o dobrú spoluprácu, či výsledky svojich žiakov o reprezentáciu nášho 
mesta tam na návrh RZ školy SRRZ taktiež vďačne ocení.  

 Všeobecná zdravotná poisťovňa Svidník otvorila svoju expozitúru 
v Giraltovciach pre občanov  a podnikateľov nášho regiónu. Stránkové  
dni sú pondelok, utorok a streda od 9 h – 15 h.             

   
  ooooo   (r) 
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„Som židovská mama ...“, tieto precítené slová zazneli 
v monodráme  Čas barchesu v zasadačke mestského úradu 
na  Dňoch židovskej kultúry v našom meste. Pani Eva 
Hlaváčova, herečka Nitrianskeho divadla, nimi vyjadrila bolesť 
tisícok židovských mám, ktoré v čase nezmyselného 
vyhladzovania židov prišli o najmilšie životy, o životy svojich 
detí, manželov a blízkych príbuzných. Som židovská mama...,  
mojím slnkom sú moje deti a mojím šťastím ich šťastie. 
Chránim svoje detí, radujem sa s nimi aj smútim, keď ich 
niečo bolí. Vychovávam ich, učím dobru, láske a zrazu koniec 
pokojnému životu. Svit hviezd na oblohe pohasol a tá židovská 
hviezda stmavla úplne, zatienili ju krvavé stony jej mučených 
detí. Osud múdrych a šikovných židov, ktorí si vždy vážili 
svojich rabínov  bol spečatený a odsúdený na zánik. Ich žltá 
hviezda prestala žiariť a navždy zostala vyhasínajúcim 
symbolom. Človek sa zo dňa na deň zmenil na zviera a siahol 
na život inému človeku. Pani Eva Hlaváčova  majstrovský 
zvládla úlohu židovskej matky v krutom a nezmyselnom 
období vojny. Čas  barchesu je časom spomienok na Svätý 
Júr, kde žili pokojne a vo vzájomnom porozumení kresťania, 
židia a príslušníci iných národností a náboženstiev. Ich detí sa 
spolu hrávali, v pokoji a pohode ako veľká rodina, netušiac 
o zlobe, ktorá už k ním vystierala  svoju hrozivú dlaň a zničila 
všetko krásne spolunažívanie. V majstrovskom podaní 
herečky sme cítili bolesť všetkých židovských mám v čase, keď 
židia nemali žiadne práva, v období ich krutého 
prenasledovania a vyvražďovania. Niet takého času v dejinách 
ľudstva, aby si mama nechránila svoje dieťa. A židovská 
mama je taká istá ako iné mamy, má také isté srdce naplnené 
láskou, bijúce pre svoje deti. Židovská mama je dobrá mama, 
s láskou hľadí do očí svojich detí, hľadá tam odpoveď, či sú 
šťastné, či sa im darí. A aká hrozná bolesť preťala srdcia 
židovských mám, keď im agresori siahli na to najdrahšie, na 
životy ich detí. Obrali ich o bezstarostné detstvo, nevinnú 
mladosť  a  kruto  ich  vraždili  v   koncentračných   táboroch. 
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Všetok bôľ ich matiek sa podarilo spisovateľke Viole 
Kováčovej, vyjadriť v monodráme Čas barchesu. Vďaka za 
dobré dielo, vďaka za ľudí, ktorí napriek všetkému neprestali 
veriť v človeka. Neprestali veriť v ľudskú múdrosť a vtipnosť, 
ktorá je typická práve židom a smutné posolstvo ich osudu 
zachovávajú ako výstražné memento pre nasledujúce 
generácie.   

Pani Eva Hlaváčova,  bravúrne herecky zvládla všetky 
emócie vejúce ubolenou dušou židovských mám v tejto ťažkej 
epoche ich dejín, v skvelom vystúpení. Bolo to nádherné 
predstavenie a som rada, že v našom malom mestečku sme 
mali možnosť vidieť túto jedinečnú monodrámu.  

 
ooooo  Anna Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eva Hlaváčová v hereckom koncerte v melodráme Čas barchesu. 
Foto: Emília Filová 
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Nastal čas jesene, zber sa už končí, úroda je pod strechou a tak 

nastal čas oddychu, čas kníh. Doprajme si oddych pri knihách. 
Zavedú nás do neznámych diaľok, alebo pobavia vtipným príbehom, 
záujmu nezvyčajnou zápletkou, či poučia. Tajomstvo kníh je v ich 
tichej spolupatričnosti s človekom, sú bohatým žriedlom plným 
múdrosti. V dnešnej dobe už nie sú tak ľahko dosiahnuteľnou 
samozrejmosťou, hlavne pre ich cenu. Ceny kníh sa v poslednej 
dobe vyšplhali nezvyčajne vysoko. No našťastie sú tu knižnice, kde 
si za jednorazový ročný poplatok  môžete vypožičať literatúru podľa 
svojho vkusu a naladenia. V našej mestskej knižnici na vás čaká 
bohatá ponuka literárnych diel. Z tých najnovších vyberáme: 

 
HARANOVÁ  ELIZABETH:    SLNKO NAD EDENOM 
Austrálska spisovateľka Elizabeth Haranová sa svojimi 

historickými romancami etablovala na európskom kontinente. 
Strhujúci príbeh o láske a pomste, odohrávajúcej sa uprostred 
krásnej, no drsnej austrálskej prírody, určite záujme aj vás. 

 
MILAN  RÚFUS:    AKO STOPY V SNEHU 
Je to posledná kniha z rúk nášho veľkého básnika Milana 

Rúfusa. Uzavrel ňou svoje bohaté, hlboko ľudské literárne dielo a je 
to jeho  posledný odkaz pre nás. Milan Rúfus zomrel 11. januára 
2009, mesiac a deň po svojich 80. narodeninách. 

 
PAULO  COELHO:    DÉMON A SLEČNA PRYMOVÁ 
Sám autor sa o tejto knihe vyjadril takto: Srdce človeka je bojové 

pole anjelov a démonov. Každý z nás má v sebe čosi, čo nikto 
nedokáže vysvetliť – akési tiahnutie k zlu -, ale vieme ho udržať pod 
kontrolou a vieme prejaviť to dobré v nás. 

 
WEISMAN  ALAN:    SVET BEZ NÁS 
Autor originálnym spôsobom pristupuje k problematike vplyvu 

človeka na Zem: žiada nás, aby sme si ju predstavili bez ľudí. Jeho 
základným východiskom teda nie je to, ako vplýva človek na životné 
prostredie, ale ako sa životné prostredie, a vo všeobecnosti príroda, 
vyrovná s našimi výtvormi, ak by sme ich ponechali samé na seba. 
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VRHLÍK PETER – MIŠÁK PETER:    POVESTI Z LIPTOVA 
Oddávna sa píšu dejiny Liptova, z tých čias pochádzajú mená 

riek, končiarov i miest a ľudí v nich. Autori tejto knihy prešli celý 
Liptov, kráčali hore strmými chodníkmi i dolu šantivým Váhom, 
pozbierali príbehy, ktoré si tu ľudia rozprávajú a zapísali ich. 
Povesti z Liptova zaľudnili figliarmi, muzikantmi, zbojníkmi 
i robotnými ľuďmi a prerozprávali ich pre nás všetkých, aby sme sa 
poučili aj pobavili.            ooooo  Anna Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 
Október 2009    
1. Počas letných mesiacov vo večerných hodinách hliadka MsP 

pri výkone služby zistila opakované porušovanie dopravných 
predpisov – nerešpektovanie dopravnej značky B1, t.j. zákazu 
vjazdu všetkých vozidiel do areálu Parku mieru, vodičmi 
motorových vozidiel, prevažne v mladom veku. Vzhľadom na to, že 
dohováranie na mieste sa minulo účinkom, pristúpila MsP k 
nepopulárnemu opatreniu - používaniu blokovacieho zariadenia pre 
neprítomného vodiča a následnému ukladaniu blokových pokút. 

2.  Mestská polícia predložila Obvodnému úradu PZ SR vo 
Svidníku na prerokovanie  priestupok proti verejnému poriadku. Ide 
o  nadmernú konzumáciu alkoholu a následné nedôstojné 
správanie sa na verejnom priestranstve. Ani v tomto prípade nebolo 
dohováranie dostačujúce a  podozrivý sa tohto konania  dopúšťal 
opakovane. 

3. Mestská polícia prijala oznámenie o krádeži tovaru 
v predajni textilu, pričom sa podarilo páchateľa skutku zadržať. Vec 
prevzalo na  ďalšiu realizáciu Obvodné oddelenie Policajného zboru 
v Giraltovciach. 

4. V mesiacoch júl a august predložila MsP celkovo 6 prípadov 
na prerokovanie Obvodnému úradu PZ SR za konzum alkoholu na 
verejnosti a za vzbudzovanie verejného pohoršenia. 

5.  Jeden z konzumentov alkoholu sa za  upozorňovanie na 
protiprávnosť takého konania na verejnosti vyhrážal príslušníkovi 
MsP tak, že  vzbudil u neho dôvodnú obavu o jeho život a zdravie. 
Túto skutočnosť MsP oznámila orgánom činným v trestnom konaní.   

ooooo  Ondrej Cina 
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Tretí ročník podujatia Dni židovskej kultúry tradične začal 

otvorením výstavy. Tentokrát organizátori pozvali Tuviu 
Beeriho, ktorý so svojím výtvarným posolstvom dokázal, že: 
„Umenie je posolstvom tvoreným cez prizmu prekonávania 
prekážok.“ Tak znel výrok hlavného organizátora podujatia 
Petra Kimák – Fejka, ktorý výstavu a zároveň III. ročník 3-
dňového podujatia v pondelok 21. septembra t.r. otvoril.  

 
 
 
TUVIA BEERI – autor diel, ktoré v rámci Dni židovskej 

kultúry vystavovali v obradnej sieni Mestského úradu 
v Giraltovciach. Od roku 1948 žije v Izraeli. 

Tento útly vitálny človek sa narodil v Topoľčanoch a  v tomto 
roku oslávil 80 rokov. Do Giraltoviec pricestoval aj s manželkou 
Ester. V rannom detstve pri výbuchu prišiel o ľavú ruku, ale na 
rozdiel od svojich súčasníkov si zachránil život.  

Jeho výtvarné  diela patria k moderným prejavom 
skutočnosti, ukrývajúc v sebe hlbokú myšlienku. Že ide o diela 
vysokej kvality a hodnoty potvrdila kurátorka výstavy Tanya 
Sternson, keď  o jeho tvorbe povedala: „Tuvia Beeri urobil 
základ pre moderné izraelské umenie.“ 

Po skončení vernisáže sme  sa  Tuviu Beeriho opýtali: 
Je to vaša prvá výstava na Slovensku? 
„Vôbec nie, vystavoval som v Bratislave, Poprade, Starej 

Ľubovni. Napriek tomu, že už vyše 60-rokov žijem mimo 
Slovenska, nezabudol som. Na bývalé Slovensko však 
nemám dobré spomienky. Kvôli prenasledovaniu som 
musel odtiaľ odísť už ako dieťa do Maďarska. Definitívne 
som však  z bývalého Československa odišiel v roku 1948 
do Izraela.“  

Rokmi sa všeličo zmenilo,  aj u nás, na Slovensku, ako je to 
teraz? 

„Máte pravdu,  ešte jestvuje môj rodný dom 
v Topoľčanoch. Tu som mal svoju prvú výstavu na 
Slovensku a udelili mi aj čestné občianstvo Mesta 
Topoľčany.“ 
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Ako sa vám páči tu, na východe Slovenska? 
„Je tu krásne, aj keď musím priznať, že pre mňa 

donedávna Slovensko končilo v Košiciach. Pri ceste sem 
som videl údolie zahalené v hmle a nad ním rozsvietené 
slnko. Naozaj, veľmi krásny pohľad.“ 

Čo chcete svojimi dielami odkázať súčasníkom a ich 
potomkom? 

„Nielen to, čo umenie predovšetkým vyvoláva, teda 
pocit krásna. Chcel by som, aby moje umenie robilo ľuďom 
dobre a aby dobro šírilo zo všetkých strán.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuvia Beeri v rozhovore s návštevníkmi výstavy. 
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Prvý večer pokračoval stretnutím aktérov a verejnosti 

v zasadačke MsÚ, kde privítali vzácnych hostí. Medzi nimi aj 
veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku Ogniana Garkova, 
ktorý v úvode slávnostného večera poskytol cenné informácie 
o postoji Bulharska k deportácii Židov v rokoch II. svetovej vojny. 
Z jeho prejavu vyberáme: 

Najvyššia synoda Pravoslávnej cirkvi v Bulharsku na čele 
s metropolitom sofijským rázne už v roku 1940 odmietla deportácie 
židovských spoluobčanov. Sám metropolita prirovnal situáciu 
s rokmi poroby Bulharov v dobe osmánskej nadvlády, keď ľudia 
útočisko nachádzali v chrámoch. Aj v 40-ych rokoch minulého 
storočia sa situácia opakovala a vtedy metropolita sofijský vyhlásil, 
že dá otvoriť všetky dvere pravoslávnych kostolov a prijmú tam 
všetkých Židov, ak ich neochráni vláda. A tak 42 poslancov na čele 
s podpredsedom parlamentu protestovali proti úsiliu hitlerovcov 
vysťahovať Židov z krajiny. Dokonca vtedajší cár Boris III. predložil 
vláde svoju požiadavku zastaviť akékoľvek protižidovské konanie 
a v máji 1943 toto cárovo rozhodnutie  vláde schválila. V okolitých 
krajinách v Grécku a v Macedónsku žilo takmer 12 tisíc Židov. 
Mnohí utiekli do Bulharska, kde ich prijali. Z ostatných sa len 1,2 
% zachránilo. Tak sa stalo, že Bulharsko spolu s Dánskom sú dva 
štáty Európy, ktoré ochránili svojich židovských spoluobčanov od 
holocaustu.  

Ako studená sprcha zapôsobila informácia z úst Pavla Mešťana, 
riaditeľa Múzea židovskej kultúry na Slovensku a odborného 
garanta podujatia, keď o. i. povedal:  „Slovenský štát aj napriek 
tomu, že nebol okupovaný Nemcami, za každého Žida im 
dokonca zaplatil po 500 ríšskych mariek. V roku 1942 vyviezli 
58 667 Židov, do konca vojny počet vyvezených stúpol na 70 
tisíc! Podobný osud v Európe svojim židovským spoluobčanom 
pripravilo už len Chorvátsko, ktoré za vyvezenie každého Žida 
zaplatilo po 300 ríšskych mariek...“ 

Giraltovce a ich súčasníkov P. Mešťan poctil najvyšším 
židovským vyznamenaním na Slovensku. Primátorovi mesta 
odovzdal medailu Chatama Sofera. Vyšla len v 100 kusoch a 
Vedecká rada Múzea židovskej kultúry na Slovenku túto poctu 
Giraltovciam dopriala veľmi úprimne. Na vysvetlenie dodávame, že 
Chatam Sofer, jeden z najvýznamnejších rabínov svojej doby, žil 
v Bratislave, kde je pochovaný. Miesto jeho posledného odpočinku 
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slúži ako miesto modlitieb Židov, podobne ako Múr nárekov v 
Jeruzaleme. 

Pondelkový večer pokračoval uvedením melodrámy s názvom Čas 
barchesu s Evou Hlaváčovou, herečkou Divadla A. Bagara v Nitre. 
Hru režíroval mladý režisér Peter Oravec. 

Melodráma je spracovaná podľa rovnomennej literárnej predlohy 
Violy Kováčovej. Opisuje posledné mesiace života posledných Židov 
vo Svätom Jure pri Bratislave. Herečka E. Hlaváčová rozohrala   na 
pódiu skutočne úchvatný príbeh ľudí, ktorí netušiac, že nastávajú 
ich posledné dni, žili svoje každodenné starosti a radosti v úzkej 
spolupatričnosti s ostatným obyvateľstvom Sv. Jura. A hľa, po 
skončení vojny prichádza len jediná Tonča z početnej komunity. 
Hrôzy prežila v hnoji, ale na úkryt nedá dopustiť, veď zostala nažive! 

Lenže, opäť vychádzajúc z informácii od Pavla Mešťana, toto dielo 
malo úžasný dosah na tých, ktorí peklo koncentrákov prežili. Našli 
sa bývalí susedia z jurskej komunity a až prostredníctvom tejto 
knižočky sa dozvedeli, že ich sused býva len tu, neďaleko, aj keď, 
pravdaže, v inej krajine...  

 
Na záver dodal: „Dajme si pozor, pretože znovu sa objavuje 

barbarstvo a extrémizmus!“ Ako výraz vďaky za pozvanie 
a možnosť účinkovania na podujatí odovzdal primátorovi obraz. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulharský veľvyslanec na Slovensku Ognian Garkov odovzdáva 

dar primátorovi Giraltoviec. 
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Utorok predpoludním zasadačku Mestského úradu zaplnili 

mladí  - žiaci gymnázia a základnej školy. Veru mali čo 
počúvať aj naučiť sa! 

Najprv vystúpil s prednáškou veľvyslanec Bulharskej 
republiky na Slovensku Ognian Garkov, ktorý  ju oproti 
predchádzajúcemu dňu doplnil o tom, že v Bulharsku po roku 
1948 zostala len hŕstka pôvodne dosť bohatej komunity. 
Dôvod ich odchodu do Izraela spočíval v tom, že prosovietska 
vláda im nevrátila majetok. Napriek tomu, že svoju pôvodnú 
krajinu opustili, ich vďačnosť za korektné správanie sa 
a ochranu pred zverstvami fašizmu Bulharom vyjadrujú 
doposiaľ. V súčasnosti funguje organizácia Shalom, ktorá 
zachováva dedičstvo bulharských Židov a zameriava sa na 
odstraňovanie akýchkoľvek foriem nacionalizmu, šovinizmu. 
Dodal, že asi pred mesiacom videl zábery z demonštrácie, kde 
hlavní sa označili číslicou 18. Tak sa identifikovali ako 
novodobí vyznávači Adolfa Hitlera a jeho hnutia (pozn. autora 
- iniciálky AH zn. A je prvé písmeno abecedy  a H. – ôsme 
písmeno abecedy). Boj proti fašizmu je silné slovo, ale ako 
rečník zdôraznil: „Nesmieme dopustiť, aby sa opakovalo to, čo 
sa stalo pre necelými 70 rokmi.“  

Po ňom sa ujal slova Wladyslaw Tabasz, člen hlavnej 
historickej komisie Spolku OSP RP vo Waršawe. Výsledky 
svojej výskumnej činnosti zameranej na existenciu 
Podkarpatských Židov dostali účastníci prednášky v písomnej 
forme a vyšli aj v septembrovom čísle Spravodajcu. Počuť 
priamo od autora výsledky jeho zisťovania je nesmierne 
zaujímavé,  najmä ak ide o skutočne renomovaného rečníka. 

Ako tvrdil W. Tabasz, HOLOCAUST ako pojem znamená: 
„...spálenie, zničenie. Od domu po ľudské telo.“ Doslova 
také vyhladenie, aby po Židoch nezostalo ani stopy. Tak 
hitlerovci ničili všetko, čo sa s existenciou Židov spájalo, teda 
budovy, cintoríny s náhrobnými kameňmi, výsledky práce 
tohto národa, dokumenty svedčiace o ich živote až napokon 
ľudí samotných.  A tak stôp po Židoch v Poľsku zostalo veľmi 
málo. Ako vravel, od prvých dní vojny, teda od 1. septembra 
1939  čítali   Poliaci   odkazy   na   vagónoch   prichádzajúcich  
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z Nemecka: „Ideme do Poľska vymordovať Židov!“ A veru aj 
mordovali, najprv starších a starých, potom prišli na to, že 
mladí sa im môžu zísť na ťažké otrocké práce. Za pomoc 
Židom vymordovali aj celé rodiny (také právo neplatilo ani v 
samotnom Nemecku). V priebehu pol hodiny zamordovali 
Nemci 42 starších osôb z Wielopola. Do očí im udierali aj 
náhrobné kamene na cintorínoch. Kamene totiž vypovedajú 
veľa o živote pochovaného. 

W. Tabacz položil  rečnícku otázku: „Mohli sa Židia v tom 
čase brániť?“ Odpoveď znela: „Mohli, ale nebránili sa. 
Prijali to ako Božie dopustenie.“ 

Na záver prednášajúci dodal, že nestačí človeka vzdelávať, 
treba ho ešte vychovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mladých giraltovských žiakov zaujali prednášky o osudoch 

Židov v II. svetovej vojne. 
 
 
 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
15 

 
 

 
Utorkové popoludnie svojou prítomnosťou zvýraznil význam 

podujatia podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Dni židovskej 
kultúry, venované pietnej spomienke na transporty Židov 
z Giraltoviec v roku 1942, sa uskutočnili pod jeho záštitou.   

Za zvukov smútočnej hudby, ktoré zo svojich nástrojov vyčarili  
učitelia giraltovskej Základnej umeleckej školy, vence k novému 
pamätníku obetiam holocaustu z Giraltoviec postupne položili 
podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, veľvyslanec Bulharskej 
republiky na Slovensku Ognian Garkov, zástupca veľvyslanca  štátu 
Izrael na Slovensku Chaim Levy,  wujt Gminy Wielopole Skrzyńskie 
Czeslaw Leja a primátor Giraltoviec Ján Rubis. 

Úvodu sa ujal Peter Kimák – Fejko, ktorý povedal, že Dni 
židovskej kultúry na Slovensku sa stali tradíciou, ktorou si 
pripomíname tých, ktorí boli nezmyselne zavraždení. 

Dušan Čaplovič vyslovil vďaku a obdiv nášmu mestu za toto 
podujatie. Pripomenul, že je trvalou súčasťou kalendára kultúrnych 
podujatí v meste. Stojac na židovskom cintoríne podpredseda vlády 
SR povedal: „Ťažko sa hľadajú slová na mieste, ktoré dýcha 
dejinami. Je to miesto, z ktorého možno čítať ako z kroniky. 
Kroniky jednej komunity. Ale aj kroniky tohto mesta.“  

Podobne ako všetci rečníci tohto podujatia aj D. Čaplovič  takmer 
prorocky varoval: „Opäť existujú sily, ktoré chcú nastoliť ideu 
jednej ideológie, teror, to, čo Slovensko už raz prežilo. Tí, ktorí 
sa nedokážu poučiť z minulosti, budú ju musieť ešte raz 
prežiť.“ V závere ešte dodal: 

„Osud našich občanov počas shoah (pozn. autora - v preklade 
holocaust) musí byť mementom, pamätníkom ukazujúcim kam 
smerujú netolerencie a nenávisti.“ 

Utorkové popoludnie ukončil primátor Ján Rubis, ktorý o. i. 
povedal, že obnovením židovského cintorína si v Giraltovciach: 
„...vraciame pamäť.“ Vzápätí odovzdal plaketu s poďakovaním 
Dušanovi Čaplovičovi za záštitu nad celým trojdňovým podujatím, 
Pavlovi Mešťanovi za odbornú garanciu, Petrovi Kimák – Fejkovi za 
organizáciu, Veľvyslanectvu štátu Izrael na Slovensku za spoluúčasť 
pri organizovaní. Všetkým prítomným poďakoval za účasť na 
slávnosti kladenia vencov. Hostí a Giraltovčanov pozval na večerný 
koncert. 
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Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič sa prihovoril 

Giraltovčanom so slovami vďaky a uznania. 
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Sálu Domu kultúry obsadilo obecenstvo v najpočetnejšom 

zastúpení z celého 3-dňového podujatia práve na vystúpení 
hudobnej skupiny  PRESSBURGER KLEZMER BAND. Aj keď 
v mnohých ešte doznieval herecký koncert z predchádzajúceho 
večera, mladí muzikanti a speváci nenechali nikoho na pochybách 
o kvalite nimi produkovaného a prezentovaného hudobného 
umenia. 

Z web stránky skupiny čítame: „Ako už napovedá sám názov 
kapely, za základ svojej hudby si vybrala klezmer (t.j. ľudovú hudbu 
východoeurópskych Židov), ktorý však dotvára vlastnou 
interpretáciou, originálnymi aranžmánmi a kombinuje ho s inými 
hudobnými štýlmi. Takto možno cítiť v jej hre nielen „čistý“ klezmer, 
ale aj prvky jazzu, reggae, latino, slovenského, cigánskeho a 
balkánskeho folklóru, či nádych Orientu. Inak povedané – emotívna 
a tanečná muzika.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z vystúpenia hudobnej skupiny. 
 
 
 
 
 
Skutočné oživenie cintorína nastalo až pri poslednej zo série podujatí 

tohtoročných Dni židovskej kultúry v Giraltovciach. V stredu popoludní sa 
pri pamätníku opäť stretli pôvodní i noví aktéri celého podujatia, aby 
slávnostnou inauguráciou oficiálne odhalili pamätník obetiam hitlerovskej 
poroby spred vyše 60 rokov. Pamätník, ktorého autorom je Milan Veselý, 
trvalo uchová mená 42 židovských rodín, ktorí tu žili s nami, ako povedal P. 
Kimák-Fejko: „Boli súčasťou mesta, no prišiel jeden okamžik a všetko 
sa zmenilo.“ Náhrobné kamene a nedávno osadený pamätník nám 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
18 

pripomenie čas pred ich násilným odvlečením, aj keď životy im už nik 
nevráti. 

Podujatie svojou prítomnosťou prišli podporiť aj poslanec NR SR 
Mikuláš Krajkovič, vedúca odboru kultúry Prešovského samosprávneho 
kraja Eva Arvayová a ďalší vzácni hostia.  

Generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR 
Marek Lisánsky, zastupujúc podpredsedu vlády SR D. Čaploviča, 
zdôraznil: „Som rád v meste, ktoré nezabúda na svojich 
spoluobčanov.“ „Srdečne a úprimne ďakujem za celé tri Dni židovskej 
kultúry. Je to sprítomnenie si toho, čo tu pred 60-imi rokmi žilo.“ 

Zástupkyňa štátu Izrael na Slovensku Tanya Sternson tlmočila pozdrav 
účastníkom podujatia od veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku Zeeva 
Bokera. Vyjadril v ňom nádej, že toto podujatie sa stane vzorom aj pre 
iných na zachovanie pamiatky obetiam holocaustu. T. Sternson zároveň 
privítala nových hostí - rodáka z Giraltoviec Gabiho Lanu a potomka 
Giraltovčanov Jossiho Klaftera. Obaja zorganizovali prostredníctvom 
internetu a ostatných médii verejnú zbierku na podporu giraltovských Dní 
židovskej kultúry. Ich príchod prozreteľnosť obdarila nečakaným šťastím. 
Obaja totiž objavili hroby a náhrobné kamene svojich babičiek. 

Na cintoríne sa stretli aj poslední v Giraltovciach žijúci potomkovia 
tunajšej židovskej komunity, Jozef a Miroslav Deutschovci. Práve v tento 
deň pred 15-imi rokmi zomrel ich otec Eugen a jeho skon si pripomenuli 
tichou spomienkou.  

Slávnosť pokračovala čítaním žalmu rabínom Jossiom Steinerom. Od 
Boha žiadal,  aby ston umučených 6 miliónov Židov, ktorí zahynuli 
počas holocaustu v II. svetovej vojne, dosiahol jeho trón. 

Posledné slovo patrilo Pavlovi Mešťanovi, ktorý vyslovil prianie: „...aby 
tento cintorín žil aj po iné dni, aby sem prišli ľudia a hovorili 
o židovskej komunite.“ 

Počas celých troch dní neúnavne na všetkých podujatiach sa 
zúčastňovala zástupkyňa štátu Izrael na Slovensku Tanya Sternson. 
Obdivujúc jej vitalitu a zaujatosť pre vec samotnú sme sa opýtali, čím ju 
giraltovské Dni židovskej kultúry zaujali. 

„Zarezonovali vo mne dva body. Práve pre tieto body to neboli pre 
mňa tri dni, ale tri roky. Prvý moment je stretnutie mladých ľudí, 
gymnazistov s bulharským veľvyslancom a poľským vedcom. Veď 
posúďte, obaja slušní a vzdelaní ľudia, ktorí nemajú nič spoločné so 
Židmi, prídu sem a rozprávajú o Židoch. Rozprávajú o udalostiach 
spred 60 rokov zo svojho pohľadu. 

Druhý moment, veľmi dojemný, je objavenie hrobov s náhrobnými 
kameňmi oboch ľudí s giraltovskými koreňmi, ktorí prišli z Izraela až 
sem. Je to emocionálna a citlivá bodka za celým týmto podujatím.“  

Dni židovskej kultúry v Giraltovciach vo svojom treťom pokračovaní 
skončili. Zaujalo nás, že takmer všetci rečníci vo svojich príhovoroch 
varovali pred novovznikajúcimi hrozbami extrémizmu, terorizmu, 
netolerancie, nacionalizmu, fašizmu. Preto sme hlavného organizátora 
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podujatia a pôvodcu myšlienky usporiadať toto podujatie Petra Kimák-Fejka 
požiadali o vysvetlenie s otázkou:  

- Z čoho tieto varovania vyplývajú a  naozaj sú také závažné? 
„Všetci, ktorí o tom hovorili, nás chceli upozorniť na zhodné 

okolnosti s dobou pred I. svetovou vojnou, kedy Hitler začal 
účinkovať na verejnom poli. Vtedy sa mu podarilo získať pre svoje 
zvrátené idey len jedného človeka, neskôr možno tristo. Vypukla I. 
svetová vojna, kde Nemci utrpeli porážku, ale  neutlmili sa prejavy 
nacionalizmu, hegemónie jedného národa nad inými, ba dokonca 
našli živnú pôdu a prepukli v medzivojnovom období. Hitler získal pre 
svoje zvrátené názory celý národ. Nenašli sa nikde vo svete sily, ktoré 
by ich dokázali zastaviť. Výsledok ich pôsobenia je II. svetová vojna 
a zverstvá, ktoré priniesla. Myslím si, že to, čo sa v súčasnosti robí 
v Maďarsku, pripomína udalosti pred I. svetovou vojnou. V očiach 
Európy sme my, Slováci, nie veľmi pozitívne hodnotení pre razantné 
postupy proti prejavom extrémizmu. Je to tým, že máme jedny 
z najprísnejších zákonov zakazujúcich jeho prejavy pred a proti 
obyvateľom.“  

ooooo   Emília FILOVÁ 
 
                                                                                        
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na cintoríne objavili účastníci podujatia  hroby svojich starých mám.  

Foto: autor 
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Giraltovce v uplynulom týždni sa stali na Slovensku centrom 
udalosti spojených so spomienkou na udalosti spred vyše 60 
rokov. Návštevami nás poctili významné osobnosti politického, 
spoločenského a kultúrneho života z domácej i zahraničnej 
scény. Žiaľ, tieto významné dni a udalosti, ktoré sa tu konali, 
väčšina Giraltovčanov – jemne povedané – prehliadla... Naozaj 
prehliadla? 

Mnohým sa dá tolerovať, ba aj na plecia organizátorov uvaliť 
vinu za slabú marketingovú činnosť spojenú s propagáciou 
podujatia, ale rozhodne nesmieme a nemôžeme byť ľahostajní 
k doslovnému odignorovaniu tohto sviatku giraltovskou 
inteligenciou, ale špecifikujme to bližšie – giraltovskými 
učiteľmi, ktorých rátame do stovky. Viac šafránu by ste 
narátali na giraltovskom chotári ako učiteľov na podujatiach 
posledných Dni židovskej kultúry. 

Ako Giraltovčana ma toto poznanie nielen mrzí, ale doslova 
straší. Veď učitelia sa hrdia svojimi zásluhami za formovanie 
mladých, ich postojov. Chcú, aby im ostatní občania vrátili 
kredit učiteľa z prvej polovice 20. storočia. Ale takýmto 
postojom, aký v tomto týždni prejavili giraltovskí učitelia, bojme 
sa o svoje deti a vnúčatá! Nielen preto, že kredit učiteľa  sa 
stále viac hrozivo prepadá do mínusu. 

Nič sa od vás, vážení spoluobčania, formovatelia duchovna, 
predvoja vzdelávania a vzdelanosti,  nechcelo. Len zaprieť 
vlastnú lenivosť a prísť!  

ooooo  (lf) 
    
 
 
 
Didaktickú komédiu na motívy románu Cervantesa  Don Quijotte 

de la Mancha predviedlo v stredu 9. septembra v Kultúrnom dome 
Divadlo Klauniky z Brna. 

Svojráznemu spracovaniu osudov dona Quijotta a jeho verného 
služobníka Sancha Panzu nechýbali humor ani mystifikácia. Pred 
divákov  predstúpili v kostýmoch dona Quijotta a Sancha Panzu 
2,38 m vysoký profesor španielskeho jazyka a 120-kilogramová 
internátna vychovávateľka Ancha. So skupinou španielčinárov, 
ktorú tvorilo publikum, sa hlavný hrdina ujal neľahkej úlohy – čo 
najlepšie stvárniť príbeh dômyselného rytiera. Predstavenie tvorilo 
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vzájomné prelínanie sa scén, počnúc bojom s veternými mlynmi až 
do Quijottovho zmúdrenia, striedali sa osudy profesora 
a vychovávateľky poukazujúc na ich slabosti, bláznovstvá, ale aj 
veľkosť a nakoniec odcudzenie. Celá humorne ladená inscenácia 
akoby  momentálne vznikala pred zrakmi a za aktívnej spolupráce 
divákov.  Títo, vtiahnutí do deja, dostávali mená a výstižné 
prezývky. Zahrali si v úlohách nového prezidenta, rytiera, pani 
Zelenkavej, slečny Talentovanej, či krásnej Dulcinelly  a nechýbal 
ani Michael Jackson.  

Hlavný hrdina,  stvárnený známym chodúľohercom so zvučným 
umeleckým menom Lenoire Montaine,  si vďaka svojím pohotovým 
reakciám a improvizáciám  získal priazeň celého publika. 
Predstavenie vzniklo pod umeleckým dohľadom známeho českého 
míma  Boleslava Polívku, ktorý v ňom zanechal svoj klaunský 
rukopis, plný humoru, a tak diváci odchádzali zo sály s úsmevmi na 
tvárach. 

ooooo  Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krásna Dulcinella obsadená dámou  z publika spolu s hercami 
z Divadla Klauniky z Brna. 

Foto:  autor 
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Školský zákon v minulom školskom roku odštartoval  
reformu  v prvom a piatom ročníku našich základných škôl 
a v  tomto školskom roku k nim pribudli druhý a šiesty 
ročník. Školská reforma sa začala povinne realizovať aj vo 
všetkých  materských školách a školských zariadeniach. 
Pribudli tiež druhé ročníky stredných škôl a gymnázií a tiež 
školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Zámerom reformy naďalej ostávajú nastavené zmeny, 
smerujúce ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Čoraz aktuálnejšou a naliehavejšou sa stáva otázka 
čitateľskej a matematickej náročnosti. Vytvoril sa priestor pre 
širokú ponuku regionálnych vzdelávacích príležitosti pre deti 
a žiakov a ponúka sa priestor na realizáciu tvorivosti učiteľov. 

V obvode Školského úradu Giraltovce so zriaďovateľskou  
pôsobnosťou obcí evidujeme tri plne organizované základné 
školy, a to v Giraltovciach, Kračúnovciach a Okrúhlom, šesť 
základných škôl s ročníkmi 1. – 4., a to v Kalništi, Kukovej, 
Lúčke, Radome, Železníku a v Želmanovciach. V obvode je 
desať materských škôl v meste Giraltovce a v obciach 
Kalnište, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Okrúhle, Radoma, 
Valkovce, Železník a Želmanovce. Školské zariadenia tvoria 
Centrum voľného času  (CVČ) v Giraltovciach. Základná 
umelecká škola (ZUŠ) v Giraltovciach, osem školských klubov 
detí (ŠKD)  pri základných školách, dvanásť  školských jedálni 
a jedno Stredisko záujmovej činnosti (SZČ)  Okrúhle. 

Počty detí a žiakov v štátnych školách  s pôsobnosťou obcí 
pre tento školský rok sú nasledovné: 
 

Školský rok/  
počet žiakov a detí 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Počet žiakov v ZŠ 1 186 1 095 1 085 
Počet detí v MŠ 302 303 270 
Počet detí v ŠKD 314 275 295 
Počet žiakov v ZÚŠ 517 532 530 
Počet členov v CVČ 2 989 4 462 9 220 
Počet členov v SZČ 0 0 335 
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V teritóriu mesta sa nachádza aj súkromná základná škola 

a špeciálna základná škola, ktorých zriaďovateľmi nie sú 
obce. Tieto základné školy spolu navštevuje 163 žiakov, ktorí   
nie sú uvedení v tejto tabuľke, pretože školy nespadajú do 
kompetencií školského úradu. 

Počet žiakov v ZŠ v porovnaní s minulým školským rokom 
klesol o 10 žiakov, na druhej strane  sa zvýšil počet v školách 
iných zriaďovateľov. Prudký pokles nastal v počte detí 
v materských školách, čo sa v budúcnosti premietne v poklese 
počtu žiakov základných škôl. V mimoškolskej činnosti sa darí 
zvyšovať počet členov v CVČ a SZČ, čím oceňujem racionálne 
využívanie voľného času žiakov a  mládeže. Počet žiakov 
v ZUŠ sa stabilizoval, čo svedčí o racionálnej práci v daných 
priestoroch a stabilizácií učiteľov. 

Tento školský rok sa ponúkajú  nové aktivity v činnosti 
zariadení školského stravovania. Z úrovne Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) v legislatíve sú dané 
nové právne predpisy. Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 
o zariadení školského stravovania nadobudla  účinnosť 1. 
septembra 2009. Metodické usmernenie č. 15/2009-R na 
podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a žiakov ZŠ 
nadobudlo účinnosť  dňa 15.9.2009. Žiadosti o poskytnutie 
pomoci podáva uchádzač už od 1.9. do 31.12 bežného roku. 
Taktiež  Metodické usmernenie č. 16/2009-R na podporu 
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ a žiakov 
v ZŠ nadobudlo účinnosť 15.9.2009.  Uvedené usmernenia 
ponúkajú možnosť racionálnej výživy deťom a žiakom v našich 
školách. Verím, milí rodičia, že túto ponuku z úrovne školstva 
využijete a tým prispejete k zdravej výžive našej mladej 
generácie. 

Som presvedčený, že tento školský rok  v úzkej spolupráci 
zriaďovatelia – učitelia – žiaci -  rodičia  a spoločnosť úspešne 
zvládneme. K tomuto všetkému prajem vám pevné zdravie, 
optimálnu pracovnú klímu, pedagogickú tvorivosť, vytrvalosť 
a primeranú ctižiadostivosť. 
 

ooooo  Jozef Kozák 
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Dva mesiace oddychu, zábavy, šantenia a sladkého ničnerobenia ubehli 

ako voda. 
Letné prázdniny sa skončili. Od druhého septembra si aj naši žiaci zasadli 

do školských lavíc. 
Prišli do novootvorených a zrekonštruovaných priestorov, ktoré sa ihneď 

zapáčili nielen im, ale aj ich rodičom. 
Veľmi milo nás prekvapil záujem o štúdium na našej škole, veď oproti 

predchádzajúcemu školskému roku počet našich žiakov vzrástol viac ako 
dvojnásobne.  

A keďže sme škola, ktorá chce vytvoriť medzi svojimi  žiakmi, ale aj rodičmi, 
priateľskú až rodinnú atmosféru, hneď v tretí septembrový víkend sme išli na 
vec, 

teda na turistickú vychádzku do blízkeho okolia nášho prekrásneho 
mestečka. 

Slniečko nám doprialo svoje hrejivé lúče, ochota a chuť zo strany rodičov 
nechýbali, panie učiteľky a pán riaditeľ priniesli plný batoh dobrej nálady 
a rozžiarené očká detí boli naozajstnou výzvou pre všetkých.   

Cestou, ale aj pri opekačke, sme mali veľmi dobrú príležitosť na 
bezprostredné zoznamovanie sa nielen so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. 

Príjemne unavení, s ubolenými nohami, ale s novými kamarátstvami, sme 
sa po niekoľkých hodinách vrátili domov. 

...  a hlavne, urobili sme niečo pre svoje zdravie ... 
ooooo  Štefánia Vargová, Súkromná základná škola Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločná opekačka žiakov Základnej súkromnej školy. Foto: autor 
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Gymnázium Giraltovce organizuje každý rok začiatkom 
školského roka, pri príležitosti Dňa obetí holokaustu 
a rasového násilia, poznávací zájazd  do najväčšieho 
koncentračného tábora z 2. svetovej vojny - Osvienčimu. 
Tentokrát sa exkurzia uskutočnila  

v dňoch 17. - 18.septembtra 2009,  predovšetkým pre 
triedy 3.A a septima. 

Vo štvrtok, 17. septembra, sme mali naplánované dva 
hlavné body programu  –  prvým bol rodný dom pápeža Jána 
Pavla II. vo Wadowiciach, kde sme absolvovali hodnotnú 
prehliadku a neskôr sme sa pokochali aj pekne upraveným 
centrom mesta. Potom sme už pokračovali v ceste do 
Osvienčimu. 

Trochu vnútorne v rozpakoch, nevediac ako na nás tábor 
zapôsobí, sme o dve hodiny stáli pod vstupnou bránou tábora 
Auschwitz, ktorú zdobí neslávne známy nemecký nápis 
„ARBEIT  MACHT  FREI“. 

Sprievodkyňa, hovoriaca po slovensky, nám začala 
postupne opisovať hrôzy, ktoré sa za bránou a ostnatým 
drôtom s vysokým napätím diali ani nie pred 70 rokmi. Veci, 
ktoré vidíme na starých čierno - bielych fotografiách 
a v dokumentoch, sa nás akoby netýkajú. No tie isté miesta, 
ktorých sa dotkne naša noha, ktoré zakúsime na vlastnej 
koži, sú zrazu také reálne, až nás to desí. 80 000 párov 
topánok, veci osobnej hygieny –  zubné kefky, kufre, okuliare, 
protézy a barly... veci, ktoré stratili svojich majiteľov väčšinou 
hneď po príchode do tábora.   

Expozície v jednotlivých blokoch sú usporiadané tematicky, 
a tak môžeme vidieť aj historické fotografie. Pokojne idúca 
rodina s malými deťmi v domnienke, že sa idú len okúpať, 
kráčajú k plynovým komorám...  presne k tým, ku ktorým 
sme sa o malú chvíľu išli pozrieť aj my. V podzemí, kde sa 
okrem plynových komôr nachádzajú aj malé cely – kobky, je 
všetko zachované v pôvodnom stave. 

Z dojímavých, precítených a veľmi fundovaných slov 
sprievodkyne, nám  ide mráz po tele a človek  neverí  vlastným 
ušiam a očiam. 
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Po návšteve Auschwitzu nás čaká ešte Birkenau. 

Železničná trať a rampa, ktorú sme doteraz videli len na 
fotografiách, sa zrazu rozprestiera priamo pod nami, keď sa 
na ňu dívame z vyhliadkovej veže. Odtiaľ môžeme vidieť celý, 
takmer až v nedohľadne rozprestierajúci sa tábor. Na vlastné 
oči sme videli, v akých neľudských podmienkach žili, 
pracovali, ale hlavne umierali ľudia z mäsa a kostí ako my. 
Bez ohľadu na pohlavie, vek či vzdelanie. 

Preplnení silnými zážitkami sme sa v podvečer vrátili do 
hotela vo Wadowiciach, aby sme na druhý deň mohli 
oddýchnutí pokračovať v poznávaní ďalšieho mesta –  
Krakowa. Tam sme strávili celé slnečné dopoludnie návštevou 
zámku Wawel, kde sme vyšli až do veže k 12 tonovému zvonu 
kráľa Žigmunda. 

Popoludní sme zostúpili do hĺbky 135 m pod zemou 
v rámci exkurzie v soľnej bani vo Wieliczke. Boli sme 
uchvátení tým, čo šikovnými rukami a tvrdou drinou  vytvorili 
zo soli baníci, ktorí tam pracovali storočia... Veľkolepé 
priestory a nádherné sochy, priestranná, osvetlená kaplnka, 
či dokonca potrebám súčasného návštevníka vyhovujúca 
reštaurácia, kde si mnohí z nás dali niečo pod zub, aby sme 
sa posilnili pred spiatočnou cestou domov. 

Tento všestranne zameraný poznávací zájazd nás všetkých 
veľmi obohatil, každý si totiž mohol prísť na to svoje. Vďaka za 
to patrí stredoškolskej profesorke  Eve Fedorkovej, ktorá to 
celé každoročne organizuje, a stredoškolským profesorkám 
Eve Bogľarskej a Blanke Vaľovskej, ktoré spolu s ňou dozerali 
na chod celej, bezchybne zorganizovanej akcie. 

Dúfam, že naša škola bude aj naďalej  organizovať takéto 
zaujímavé akcie, ktoré sú dôkazom toho, že učiť sa môžeme 
všade. Vedomosti overené v skutočnosti a umocnené citmi sú 
trvalé! 

Je dôležité, aby mladí ľudia ako my navštívili aj také 
miesta, ako je koncentračný tábor, aby sa poučili z chýb 
minulosti, a v budúcnosti zabránili tomu, aby sa takto 
páchané zlo na človeku už nikdy viac nezopakovalo. 

 
 

Dominika Šinaľová, septima 
Gymnázium Giraltovce 
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V SSOŠ si žiaci pripomenuli Pamätný deň holokaustu a rasového 

násilia 
 

Najprv prišli po čiernych, 
ale ja nie som čierny,  
a preto som neurobil nič,  
aby som im pomohol. 
Potom prišli po Židov, 
ale ja nie som Žid,  
a preto som  neurobil nič,  
aby som im pomohol. 
Potom prišli po antifašistov 
a ja som neurobil nič, 
aby som im pomohol. 
Potom prišli po mňa! 
Ale nezostal tu nikto,  
kto by pomohol mne. 

 
Za Pamätný deň holokaustu a rasového násilia vyhlásila 

Národná rada SR 9. september. Slovo holokaust pochádza 
z gréckeho slova holokaustum a znamená zápalnú obeť, úplné 
vyhladenie, zlikvidovanie. 

Možno si položíme otázku: prečo práve tento dátum? Pretože  9. 
septembra 1941 vtedajší Slovenský štát prijal neslávne známy,  tzv. 
Židovský kódex. Podľa neho napríklad bolo Židom obmedzené 
listové tajomstvo, zamestnanie a zakázané voľné sťahovanie a 
bývanie. Židovské deti mohli navštevovať len určené školy, na 
vysokých školách študovať nesmeli. Nemohli vykonávať bohoslužby 
v synagógach. Mali obmedzené právo v oblasti zhromažďovania a 
tlačovej slobody.  Židia boli pozbavení viacerých základných práv. 
Manželstvo medzi Židmi a  Nežidmi sa trestalo väzením. Židia, ktorí 
dosiahli vek šesť rokov, museli byť označení žltou hviezdou. Nastala  
arizácia (odoberanie) majetkov židovským majiteľom a prideľovanie 
„árijcom“,  prívržencom vládneho režimu. Židia nemohli navštevovať 
divadlá, kiná, výstavy, kúpaliská, nesmeli vlastniť rádiá, zbrane. 

Židovský kódex spustil proces židovských deportácií do 
koncentračných táborov. V nich  zahynulo viac ako 70-tisíc 
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slovenských Židov. Teórie o „árijskej rase nadľudí“ 
a o nevyhnutnosti likvidácie „menejcenných ľudí“ viedli 
k hromadnému vyvražďovaniu, ktoré v dejinách ľudstva nenájdeme. 
Hitler  za menejcenné rasy a nepriateľov  považoval Židov, Slovanov, 
Rómov, homosexuálov, telesne i duševne postihnutých ľudí, 
inteligenciu, pacifistov. V koncentračných táboroch bolo mučených 
a fyzicky zlikvidovaných 6 miliónov Židov a milióny príslušníkov 
iných národov. 

Holokaust je varovaním, odstrašujúcim príkladom. Zločiny 
spáchané nacistami sa musia pripomínať dnešnej generácii ako 
varovný signál pred genocídou, ktorá sa nesmie opakovať. 

Tento čierny bod našej histórie sme si pripomenuli aj 
v Súkromnej strednej odbornej škole druhý septembrový týždeň. 
V novozriadenej knižnici bol postupne všetkým študentom 
z jednotlivých tried premietnutý dokumentárny film Deti z fotografie, 
ktorý je rekonštrukciou udalostí v Osvienčime. Snímku urobil 
sovietsky fotograf Alexander Voroncov  po oslobodení 
koncentračného tábora Osvienčim – Birkenau Červenou armádou 
27. januára 1945. Po osude detí z fotografie začal pátrať jeden zo 
snímky – „chlapec v čiernej čiapke“. Sedem z trinástich detí sa po 
desaťročiach podarilo identifikovať. Boli to židovské deti zo 
Slovenska. 

Film uviedla študentka 2. ročníka školy podnikania Frederika 
Oravcová. Potom už nasledoval neuveriteľný príbeh muža, ktorý ako 
dieťa prežil koncentračný tábor. Dojímavé stretnutia, spomienky, 
smrť, slzy v očiach aj po mnohých rokoch. To všetko zapôsobilo aj 
na našich žiakov. Deti z fotografie sa prihovorili aj po niekoľkých 
desaťročiach. Rečou  bolestného detstva a ťaživých zážitkov. 

Diskriminácia a rasizmus sú znepokojujúcou realitou aj 
v súčasnosti. Hrozbou sú najmä pravicoví extrémisti, ktorí 
presadzujú idey rasizmu, fašizmu, nacizmu, neonacizmu.  Preto my, 
ľudia, ktorí si hovoríme Homo sapiens, nedovoľme, aby sa tieto 
negatívne javy rozmohli v našej spoločnosti. 

Vzdelávajme sa, pracujme na sebe, buďme zdravo sebavedomí, 
rozvážni, neurážajme a nediskriminujme iných len preto, že majú 
inú farbu pleti, inú národnosť, či náboženstvo. Zastavme sa na 
chvíľku, zamyslime nad históriou, aby sa už nikdy neopakovali 
takéto tragédie a nepadla zbytočne ani jedna slza. 

 
ooooo  Helena Semánová  ooooo 
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Slnečné septembrové dni  boli ako stvorené na pobyt v prírode, 

na šport. Takým dňom bol aj piatok  18. septembra, kedy sa konal  
2. ročník  volejbalového turnaja O Pohár riaditeľa CVČ. Turnaj 
prebiehal na dvoch ihriskách v Parku mieru. V tento pekný  deň sa 
na ňom zúčastnilo  sedem družstiev z radov dospelých z týchto 
inštitúcií:  Súkromná stredná odborná škola  (SSOŠ),  Dom 
sociálnych služieb (DSS), Základná škola (ZŠ), Centrum voľného 
času  (CVČ) v Giraltovciach, Základná škola z Kračúnoviec, Spojená 
škola zo Svidníka a družstvo  Vyššieho územného celku (VÚC)  z 
Prešova. Aj vďaka peknému počasiu si všetci  s radosťou zahrali. 
Neboli to  tvrdé boje o prvenstvo, aj keď hra o prvú priečku išla do 
tuhého. 

Konečné umiestnenie je takéto: 1.miesto, a tým pamätný, ale  aj 
putovný  pohár si odniesli skvelí hráči  miestnej ZŠ, 2. miesto 
získalo družstvo VÚC, ktorí sa  tešili na prvé miesto, ale akosi to 
nevyšlo. Darmo, manšaft ZŠ  bol veľmi dobre zohraný. Tretiu 
priečku obsadili  volejbalisti zo Spojenej školy Svidník, 4.miesto 
dosiahla ZŠ Kračúnovce, 5.miesto patrilo SSOŠ Giraltovce a na 6. 
mieste z obidvoch skupín sa umiestnili družstva DSS a CVČ. 

Dobrá atmosféra, chutný guľáš a pečená klobáska  pomohli 
každému  z prítomných aspoň v tento deň zabudnúť na všetky 
starosti, ktoré nás každý deň obklopujú. V tomto športe nebolo 
porazených, stretli sa  ľudia, ktorí majú radi šport. Nás, 
organizátorov, to potešilo, a samozrejme, že sme dali prísľub na 
prípravu tretieho ročníka. Ďalšie športové zápolenie sa uskutoční 
v mestskej lige, ale o tom vás budeme informovať neskôr. 

Taktiež  pekným podujatím pre školy  v našom meste a  obvode 
bol Beh zdravia O Pohár primátora a poslancov mesta, ktorý sa 
konal  v Parku mieru, v utorok 22.septembra. Zúčastnili sa na ňom 
žiaci  z desiatich škôl rôznych stupňov a kategórii a tú jedenástu, 
najpočetnejšiu, tvorili deti z Materskej školy v Giraltovciach, ktoré 
zaiste toto zápolenie najviac prežívali. Veď oni po prvý raz dostali 
ozajstné medaily a diplomy. Potešila ich aj sladká odmena a teplý 
čajík (ten sme dávali všetkým účastníkom). Poslanec Štefan Bačkay 
pri odmeňovaní víťazov  ocenil toto podujatie a tiež prisľúbil účasť 
so svojimi športovcami aj na ďalšom ročníku. Fotografie z behu 
a oceňovania, ale aj  zo všetkých ostatných podujatí CVČ, nájdete 
na našej web stránke www.cvcgir.edu.sk . 

ooooo  (sh) 

http://www.cvcgir.edu.sk
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Nastal čas jesene, čas zberu úrody, čas našej každoročnej 
trojdňovej výstavy. V piatok 25. septembra naše kroky 
smerovali do Parku mieru, kde na nás čakali produkty 
celoročného snaženia našich chovateľov a záhradkárov. Vo 
výstavných priestoroch budovy a v priľahlom areáli  
v esteticky naaranžovaných klietkach sme obdivovali ovce, 
hydinu hrabavú, hydinu vodnú, páva, bažanty, králiky, 
holuby, exotické vtáky, akvárijné rybky a terárijné zvieratá.  
Leto bolo mimoriadne teplé, a tak sa záhradkárom podarilo 
dopestovať ukážkovú zeleninu a ovocie. V bohato 
naaranžovaných košoch sme obdivovali rôzne odrody hrozna, 
paprík, paradajok, kapusty, fazúľ a zemiakov, ktoré narástli 
do nadpriemernej veľkosti. Vázy plné farebných  kvetov zdobili 
svojou krásou celú výstavnú sieň.  Návštevníci odchádzali 
prekvapení, aké zvieratá, aj exotické, chovajú chovatelia v ich 
blízkosti. Záhradkári dokázali, že nielen v obchodných 
centrách je pekné a zdravé ovocie, ale  vedia  si ho dopestovať 
sami.  

Na záver možno skonštatovať, že výstava úspešne splnila 
propagačnú, estetickú i náučnú úlohu. Všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o jej úspešnú prípravu 
a priebeh, treba vysloviť veľkú vďaku.  

Pestovateľov za ich produkty organizátori odmenili. 
Výsledky záhradkárov: 
I. miesto Janík a Miško 

Gdovinovci - za drevenú káru 
plnú bohatej úrody, ktorú 
pridržiaval slamený  
strašiak. 

II.  miesto Iveta Kurčová  - 
prezentovala rôzne druhy  
črepníkových kvetín. 

III. miesto Monika 
Končarová – prútená noša 
prekypovala zdravými plodmi 
zeleniny. Ostatní záhradkári,  
ktorých zišlo spolu 32, 
dostali upomienkové dary. 
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Víťazná drevená kára Janíka a Miška Gdovinovcov. 
 
Výsledky chovateľov: 
 
Expozícia králikov 
Víťaz: Ján Šima. 
Čestné ceny:  Jozef Černický, Imrich Stach, Peter 
Štapinský a Ján Zdražil. 
Expozícia hydiny 
Víťaz Ján Jevčak. 
Čestné ceny: Peter Iličko, Ľubomír Kmec a Tomáš Bakalar. 
Expozícia exotických živočíchov 
Víťaz: Erik Šoltýs (mladý chovateľ) 
Čestné ceny: Dominik Muľ (mladý chovateľ), Ján Rubis, 
Martin Šima, Ľuboslav Bakalar 
Expozícia holubov 
Víťaz: Ľubomír Katuščak        
Čestné ceny: Vincent Malačina 
Ďalšie ocenenia v kategórii: 
Akvarijné ryby: Jozef Končar 
Terárijné zvieratá: Ján Sabolčík 
 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábery z vystavených exponátov. Foto: Ladislav Lukáč 
ooooo  /r/ 
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Interaktívny seminár s  Vladimírom Synekom, riaditeľom 

Corporate Consulting Group, s.r.o o rozvoji a riadení ľudských 
zdrojov, riadení výkonov a rozvoji internej komunikácie sa 
uskutočnil v stredu 16. septembra t. r. v polyfunkčnom dome 
v Kurove v Bardejovskom okrese. Tento rozhľadený, konvencie 
prevracajúci pán, prednášal účastníkom riadiacej skupiny 
k projektu Tvorme tvár Horného Šariša. Zo 6-hodinového stretnutia 
s ním sme vybrali niekoľko zaujímavých myšlienok. 

 
 
Ľudia nechcú mať veľa, chcú mať viac než druhí. Túžbu mať 

stále viac zastavíme až vtedy, keď vnesieme do života viac morálky. 
Ekonomickú krízu nemáme, máme krízu hodnôt a krízu 

morálnu.  
Zatiaľ sa prejavuje ako kríza ekonomická. Ak nevytesníme 

(nevyliečime) morálnu krízu, o určitý čas sa k nám vráti vo forme 
AGRESIE ČLOVEKA VOČI ČLOVEKU (zápcha sa nedá vyliečiť 
klistírom...). 

Živočíchom, človeka nevynímajúc, ide o tri veci: 
1. Dominantnosť (mať stále väčšie koryto). 
2. Teritoriálnosť (vymedzenie územia firmy, štítky na dverách 

kancelárií). 
3. Sexualitu (Antiharašiaci zákon - vymysleli ho Amíci - 

prikazuje: Kolega sa nesmie dívať kolegyni na poprsie viac ako 7 
sekúnd...). 

Nemorálna spoločnosť je taká, ktorá amorálnosť akceptuje.  
 
V súčasnosti vládne svet sily matérie a slabosti ducha. Došlo 

k výmene chrámov za auparky! 
Len 17 % dospelých na Slovensku si myslí: „Čím budem 

vzdelanejší, tým sa budem mať lepšie.“ 
Educere – lat. znamená „zbaviť sa zbytočného, nechať 

vystúpiť to, čo je dobré!“ znamená, že po získaní určitého portfólia 
znalostí je potrebné vykresať zo vzdelaného človeka, to, čo je vhodné 
pred život v súčasnosti. Vyhrávajú tí, ktorí chcú a sú iní ako 
väčšina. Musíme vstať a ísť v ústrety čomukoľvek. Tak sa 
prejavuje aktívny jednotlivec. 

Život + práca + vzdelávanie sú jedna vec.  
Do života musíme vrátiť dôveru! (politici s nami nehrajú 

„čistú“ hru). 
DÔVERA – základ pre existenciu sociálneho systému. 
Hodnoty, ktorým veríte sú základné orientačné body, ktoré vám 

pomáhajú prejsť životom. Ľudia ich nevedia určiť, prestali veriť 
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v čokoľvek, stratili orientačné body, ktoré ich prevedú „bordelom“ 
života. Blúdime, preto v nás prevláda túžba byť vedení. Ak 
nebudeme mať vlastné hodnoty, musíme byť vedení. Ale v jednom 
okamihu sa to môže zmeniť. Najprv sme vedení za ruku, zrazu – 
nevieme kedy – sa to zmení na vedenie za nos.  

Sloboda je vždy spojená so zodpovednosťou. 
 
 
 
Úlohou riadiaceho manažmentu je dokázať, aby sa mozgy 

využívali na maximum. Lenže: „...Ak chcem hlavu, musím získať 
srdce!“ 

Sme EMOČNÉ TYPY. 
Mozog delíme na dve časti:                                                                                                             
1. Starý mozog – ten prvý, spoločný so živočíšnou ríšou 
2. Nový mozog – majú ho ľudia (racio). 
Pri rozhodovacom akte vždy ako prvá prichádza emócia, až 

potom racio. K správaniu nás vedie emócia, k rozhodovaniu racio.  
Najlepší biznis urobíme vtedy, ak predávame cez emócie! 
Ak manažér zvyšuje spokojnosť len peniazmi, jednorazovo ju 

zvýši, ale iba na pár mesiacov. Zamestnanci však, úplne logicky, 
budú žiadať po pár mesiacoch zase viac a viac. Tak vzniká, tzv. 
žoldnierska firma, v ktorej zamestnanci sú kúpení.  

 
 
 
Comunicatio – lat. slovo,  znamená: 
1. povedať, odovzdať niekomu niečo, 
2. urobiť vec spoločnou. 
Komunikáciu nevytvára ten, kto hovorí, ale ten, kto počúva 

(prijíma informácie). Lenže informácia, ktorej nerozumiem nie je pre 
mňa informáciou (z kvantity nepovstáva automaticky kvalita). 

Komunikácia má zložky: 
R – racio – rozumovú, 
A – emočnú – citovú, 
I – inštinkt – pudovú, intuitívnu, 
D – túžba – túžbovú. 
Chyby robíme v tom, že vyzdvihujeme racio. Celý úspech 

komunikácie však spočíva v zložkách AID. Preto: „Zabudnite na 
racionalitu – sila je v príbehoch!“ 

Úspech manažér dosiahne vtedy, ak ide cez emócie. Treba 
operovať slovami ako šťastie, slzy, výskot, radosť. 

Politik = manažér 
CIEĽOM POLITIKY je vytvoriť priestor, v ktorom ekonomické 

subjekty poznajú úlohu, ktorú v ňom majú hrať. 
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Politici, ale aj manažéri trpia syndrómom HIP (Hlúposť 
Iniciovaná Pozíciou). Ním postihnutí strácajú prehľad, čo sa deje 
v nimi riadených subjektoch.  

Analýza slova „manažment“ má základ vo francúzskom slove 
„le manége“ – miesto pre drezúru koní, je to cirkus. 

 
Manažment je sila, ktorá mení dnešok na lepší zajtrajšok. 
Ide teda o proces zušľachťovania. 
Na jednej strane je:      Na druhej strane je:  
ŠĽACHETNOSŤ - vyvoláva UŠĽACHTILOSŤ- vyvoláva 
         POKORU a  SEBAVEDOMIE. 

         Spoločne vytvárajú  DÔSTOJNOSŤ. 
Manažér by mal byť dôstojný (pokorný a sebavedomý), kde sú  

v rovnováhe SÚCIT a SÚD. Riadenie je balancovanie na hrane 
oboch. Akákoľvek výchylka je zlá! 

Kvalitný manažér musí byť EXCELENTNÝ (ex celo – dutinka, 
komôrka), musí dokázať vykročiť z kruhu, byť iný ako ostatní. 
Nestačí byť perfektný, čo znamená byť dobrý, ale aj stále rovnaký. 
Excelentný manažér musí mať: 

- talent, 
- túžbu, 
- trúfalosť – schopnosť vstupovať do konfrontácií (fr. confront – 

postaviť sa čelom). 
Sme národ, ktorý je nekonfrontačný. Bojíme sa konfrontácie. 

Vyniknú však tí, ktorí sa konfrontácie neboja a vykročia z kruhu.  
Aj tu však zasahujú dve základné emócie:  
1. DES – strach, kedy pred niečím utekáme, bránime si to, čo 

máme, tzv. reaktívna reakcia. 
2. ÚŽAS – utekáme za niečím, chceme čosi dosiahnuť, 

proaktívna reakcia.  
Najhoršia vlastnosť riadiaceho pracovníka je NUDA. 
Nudiť sa začíname keď: 
a) všetko čo príde je predvídateľné, 
b) nastúpi beznádej, to vyvolá ľahostajnosť (rezignáciu) 

a bezmocnosť. 
To, čo korumpuje je BEZMOCNOSŤ (neviem ako ďalej, 

rezignujem a snažím sa vyťažiť maximum z toho, čo mi zostalo). 
Manažérov delíme na dve skupiny: 
1. Pygcisovia ( spájajú sa v nich Pygmalión – sochár 

zamilovaný do svojho diela a  Narcis – zamilovaný do svojho 
obrazu). Patrí tu 98 % manažérov. 

2. Ivrijovia (Ivri – Izraelita  = prekročiteľ, ktorý vykročuje 
z kruhu. Ozajstným Ivrijom je starobyblický Nachšon, ktorý sa prvý 
odhodlal vkročiť do vody pri úteku židov z Egypta. Stúpa a stúpa do 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
38 

vody a zrazu sa vody rozostúpia...). Stoja oproti pygcisom a sú ich 
len  2 %.  

Byť úspešný, skutočne vyhrať znamená, že nesmieme súťažiť. 
Vyhrať znamená byť na bežeckej dráhe sám, ponúknuť také 
originálne riešenie, ktoré ma nechá samého – nemám s kým súťažiť. 

 
 
 
Nebuďte Pygcisovia, ale Ivrijovia! 
Nebuďte perfektní, ale excelentní! 
Buďte proaktívni, nie reaktívni. Kto sa nechá viesť za ruky, bude 

vedený za nos! 
Veľa hrešte – tým sa učíte, keď nezhrešíte ste pasívni. 
Verte v dobro a zlo, správne a nesprávne, spravodlivosť 

a nespravodlivosť, ušľachtilosť a šľachetnosť. 
Verte v povolanie – privedie vás ku zodpovednosti, ale 

zamestnanie môže priniesť len slávu (každá sláva – poľná tráva). 
Buďte nekoneční hráči, lebo koneční hráči v rámci mantinelov a 

v rámci času hrajú na výsledok . Nekoneční hráči hrajú 
s mantinelmi a ich cieľom je hra samotná. 

              ooooo  Emília FILOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednášajúci Vladimír Synek si poslucháčov získava a udržiava 
neformálnym a bezprostredným prístupom. 

Foto: A. Mušinka 
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V utorok 15. septembra sa uskutočnil 4. ročník 

futbalového turnaja žiakov základných škôl, Memoriál J. 
Mackulína. Turnaj  sa vydaril, bola to dôstojná spomienka na 
dlhoročného učiteľa a fanúšika športu Juraja Mackulína. 
Krásne počasie počas celého dňa len umocňovalo zážitky 
všetkých zúčastnených . Organizátori zvládli všetky detaily na 
výbornú a tak si fanúšikovia a samotní hráči  mohli plnými 
dúškami vychutnať dobrý bojový futbal, krásne góly. Kultúrna 
časť bola vyplnená premiérou reperskej skupiny PODSTATA 
a spoločenská časť zase bohatou tombolou a autogramiádou 
osobností, ktoré  prišli toto podujatie podporiť: 

Janko Jakubčin – Skupina Drišľak, Jarko Prekop – hráč 
TATRANa Prešov a Ján Cigán ml. – reprezentant SR 
v parkúrovom skákaní. Všetci účastníci a hostia sa počas 
celého dňa  do sýtosti občerstvovali v pripravenom stane 
a energiu si dopĺňali domácimi kysnutými koláčmi, pizzou 
a gurmánskym skvostom –  memoriálovým  guľášom. 

V exhibičnom zápase staršej 
generácie svoje majstrovstvo ukázali  
v MACKULÍN TEAMe Ján Vaľovský, 

Viliam Ľuberda, Janko Jakubčin, 
Miro a Braňo Mackulín, Ladislav Oravec, 
v drese PRIMÁTOR TEAMu súťažili Ľubo 
Puhák, Emil a Jozej Mati, Štefan Bačkay, 
Jaroslav Mitaľ, Ľubomír Kmec a Cyril 

Kollár. 
Svojím nezabudnuteľným komentárom celé 

podujatie spestril zabávajúci moderátor Gejza Tóth. 
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Vážení športoví priatelia, 
 
chcem sa Vám poďakovať za Vašu aktívnu účasť na 

4.ročníku futbalového turnaja žiakov – memoriál Dr. Juraja 
MACKULÍNA a  víťazom zablahoželať k športovému úspechu. 
Ale hneď jedným dychom dodávam, že zvíťazil každý, kto sa 
tohto podujatia zúčastnil, pretože  sme spolu strávili krásny 
športom, hudbou a slnkom naplnený deň. 

Hlavnou myšlienkou organizátorov bolo pripraviť spoločné 
stretnutie mladých ľudí, vzájomne sa spoznať a v duchu fair 
play stráviť krásny deň. 

Verím, že aj vďaka vám sa táto naplnila  myšlienka 
a v budúcich rokoch  sa nám spoločne  podarí túto úroveň 
minimálne udržať. Referencie, ktoré sa k nám doposiaľ 
dostali, boli veľmi príjemné a rád by som sa  s vami o ne 
podelil. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému 
priebehu turnaja, hráčom, trénerom, rozhodcom, zvukárovi, 
usporiadateľom, produktovému a mediálnemu partnerovi. 
Osobitne sa chcem poďakovať Jankovi Jakubčinovi – Drišľak, 
Jarkovi Prekopovi –Tatran Prešov, Jánovi Cigánovi ml. za ich 
prístup a osobnú podporu tohto podujatia. 

Ako spomienku pre vás a hráčov pripravujeme DVD 
záznam z turnaja a CD s fotkami.  

Verím, že týmto podujatím sme prispeli k rozvoju 
športových  a spoločenských aktivít mesta Giraltovce.  

 
ooooo  Miro Mackulín s rodinou 
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Poradie zápasov/čas    Mužstvá 
 
1. ZŠ GIRALTOVCE  – GYM. GIRALTOVCE do 15r. 3:6 
2. ZŠ OKRÚHLE – ZŠ KRAČÚNOVCE      1:9  
3. ZŠ HANUŠOVCE – GYM. GIRALTOVCE do 15r.   3:9 
4. ZŠ KRAČÚNOCE – SZŠ GIRALTOVCE     9:4 
5. ZŠ GIRALTOVCE  - ZŠ HANUŠOVCE      6:3 
6. SZŠ GIRALTOVCE – ZŠ OKRÚHLE      3:1 
 
7. O III.MIESTO SZŠ GIRALTOVCE-ZŠ  GIRALTOVCE 0:9 
9. O I.MIESTO GYM. GIRALTOVCE-ZŠ KRAČÚNOVCE  4:4  

5:6 p.k. 
 
1. miesto ZŠ Kračúnovce 
2. miesto Gymnázium Giraltovce 
3. miesto ZŠ Giraltovce 
4. - 6.  miesto  SZŠ Giraltovce, ZŠ Hanušovce, ZŠ Okrúhle, 
 
ALL STARS: 
PAVÚK Ľubomír- ZŠ Kračúnovce  
CIGÁN Jakub -ZŠ Giraltovce  
DANIŠČÁK Patrik -ZŠ Okrúhle  
MICHALKO Eduard -Gymnázium Giraltovce  
PALIÁN David – SZŠ Giraltovce 
 
Najlepší strelec:  
9 gólov TOMKO Erik -Gymnázium Giraltovce, 
 
SÚŤAŽE ZRUČNOSTI: 
NAJ koníčkár: JUHÁS René -ZŠ Giraltovce, 
NAJ presnejší hráč: TKÁČ Michal -ZŠ Kračúnovce, 
NAJ rýchlejší PÁR: KUREČAJ Štefan SZŠ Giraltovce 
a hostess HARČARÍKOVÁ Ivonka. 
 
Cena FAIR-PLAY : VERČIMÁK Peter -ZŠ Hanušovce. 
 
Exhibičný zápas MACKULÍN TEAM-PRIMÁTOR TEAM 2:5 
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Futbal má svoju bohatú históriu. Kto vymyslel túto nezabudnuteľnú hru, bol 

génius. Patrí k tomu aj nezmeniteľná skutočnosť, že proti sebe hrajú súperi 
s počtom hráčov  JEDENÁSŤ. 

Pre našich futbalistov to v tomto ročníku asi neplatí a radšej hrajú desiati. 
Spomíname to preto, lebo v doterajšom priebehu súťaže mal Slovan už vylúčených 
troch hráčov a k tomu hneď aj kľúčových. A aby toho nešťastia nebolo dosť, dvaja 
išli predčasne pod sprchy už v prvom polčase. A práve v týchto prípadoch Slovan 
svoje zápasy prehral. O každom vylúčení sa dá polemizovať. Veď okrem 
postihnutého hráča je tu protihráč a hlavný rozhodca. V zápase so Sninou sa 
nechal Peter Uhrin vyprovokovať Hancom a porúčal sa po polhodine z hracej 
plochy. Stratu po ňom sa nepodarilo nahradiť a prehra 0:1 bola krutá. 
V Sobranciach si pre zmenu neudržal nervy na uzde Lukáš Vojta a odišiel z ihriska 
po hodine hry. Aj napriek tomu však body putovali do Giraltoviec. Posledný prípad 
je z Krásnej. Erik Partila si po prvom napomínaní slovne uľavil a už v prvom polčase 
sa sprchoval. Rozhodcovia postupovali pri týchto vylúčeniach rôzne a svojsky. 
V Uhrinovom prípade Vlastimil Kuspan úplne zazmätkoval a komisia rozhodcov mu 
dala tiež stopku. Maliňák vylúčil Lukáša Vojtu v súlade s pravidlami. V Krásnej 
Džima usúdil, že Erik Partila povedal to, čo podľa neho nemal. Toto však nikto 
nemôže dokázať a vo futbale stále platí, že vylúčenie za rečnenie je len a len 
výhradne rozhodcovskou záležitosťou. Natíska sa otázka: „Ide o komplot rozhodcov 
voči hráčom nášho mužstva, alebo sú chlapci psychicky labilní?“ Možno neplatí ani 
jedno ani druhé a ide len o náhodu. Fakty však o niečom hovoria. V minulom 
ročníku tretej ligy videli naši futbalisti 40 žltých kariet a ani jeden nebol vylúčený. 
V doterajšom priebehu počas deviatich zápasoch nám rozhodcovia udelili už 16 
žltých kariet a tri červené!  

Veríme, že chlapci budú mať v ďalších zápasoch pevné nervy . Mužstvo MFK 
Slovan má totiž svoju kvalitu a uplatní ju najmä vtedy, keď má na trávniku 
JEDENÁSŤ  futbalistov.                                                                     ooooo   (md) 

 
 
 
 
Dve tretiny jesennej časti III. futbalovej ligy  sa odohrali a s účinkovaním 

futbalistov MFK môžeme byť spokojní.  Mužstvo sa pohybuje v hornej časti tabuľky 
a je zdatným súperom pre ostatné tímy súťaže. Výnimkou je možno krutý výsledok 
s Partizánom Bardejov ( l:5) na jeho pôde. Aj keď sú to derby zápasy, väčšinou 
Giraltovčania sú tým porazeným. Na Bardejov skutočne Slovan v súčasnosti nemá. 
V domácom prostredí si zverenci Ľubomíra Puháka počínajú veľmi dobre a prehra 
so Sninou (l:2) je výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Najbližšie však čaká Slovan 
na vlastnom ihrisku veľmi vážny súper zo Stropkova. A tu by sa tiež žiadalo 
prelomiť nepriaznivú bilanciu. Tak ako sa podarilo zastaviť nováčika z Košíc, ktorý 
až do zápasu v Giraltovciach neokúsil chuť prehry na súperových ihriskách. Výkon 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
43 

Slovana v tomto zápase bol veľmi dobrý a je len škoda, že množstvo dobre 
pripravených akcií zlyhalo práve vo finálnej fáze. V dobrom svetle sa ukázal Peter 
Blaško a jeho gól bol naozaj parádny. Po jeho odchode z ihriska potom chýbal 
dôrazný útočník so skúsenosťami, pretože Zdeno Cigán ich len zbiera. Možno by 
bolo dobré vyskúšať doma na tomto poste Lukáša Vojtu, ktorý má tie najlepšie 
predpoklady : postavu, dôraz, výborná hra hlavou a dedičné predispozície. Jeho 
otec bol výborný útočník a zakončovateľ a v ročníku 1985/86 aj najlepším strelcom 
v II.SNL. Na druhej strane Lukáš je veľmi dôležitou súčiastkou koncepcie Ľubomíra 
Puháka v strede poľa. Aj v zápase s Veľkým Šarišom si Giraltovčania počínali 
rutinérsky ale najväčšou stratou bolo vážne zranenie Petra Štefánika, elitného 
brankára III. ligy a oporu Slovana. Po zrážke s bývalým spoluhráčom Vladimírom 
Kerestešom opustil ihrisko so zlomeným rebrom. Liečenie si vyžiada minimálne 
mesačný oddych a príležitosť ukázať svoje kvality Lukáš Jurč. 

Ak je s účinkovaním Slovana v III. lige spokojnosť, tak na druhej strane je 
veľkým sklamaním vypadnutie mužstva zo Slovenského pohára po hanebnej prehre 
doma so štvrtoligovými Ľuboticami. Bola to veľká blamáž pred dobrou návštevou. 
Za farby klubu sa musí bojovať za každých okolností. Neradno je hazardovať 
s dobrým menom klubu a to by si všetci futbalisti MFK mali uvedomiť. Zamračený 
pohľad predsedu Slovana Emila Matiho bol veľavravný. On sa počas svojej bohatej 
aktívnej činnosti s niečím podobným určite nestretol. Pre neho bol poctivý prístup 
k futbalu v každom zápase samozrejmosťou.                                    ooooo (md) 

 
 
 

 
 

Uplynulo rovných 40 rokov od skončenia ZDŠ-ky. Spomínate 
si, vážení spolužiaci na jún 1969, keď sme sa rozlúčili so 
svojimi učiteľmi a spolužiakmi a mnohí sme sa odvtedy ani 
nestretli? A možno aj stretli, ale nespoznali sme sa. Deväť, 
možno aj menej spolu prežitých rokov je dostatočným 
dôvodom na opätovné stretnutie. Dve vaše spolužiačky, Milka 
Dzurišová  (teraz Filová) a Matilda Tóthová (teraz 
Pavelková) iniciujú stretnutie oboch tried IX.A (triedna p. 
Matiová) aj IX. B (triedna p. Suďová) koncom novembra t. 
r. v Giraltovciach. 
Preto vás oslovujeme aj zo stránok Spravodajcu a prosíme 
o kontakt: 

- volajte Milke na  tel. čísla:  0903/771 547, 0917/637 
475, alebo na pevnú linku: 054/732 23 24 (mimo pracovnej 
doby), e-mail: filova@vidiek.eu.sk  

- môžete volať aj Mati na tel. čísla: 0915/895 737, pevná 
linka: 051/77 552 77.                                                       (ef) 
 

mailto:filova@vidiek.eu.sk
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Začiatkom mesiaca pripevníme na 

kmene stromov lepové pasy proti piadivke 
jesennej. V tej dobe vysadzujeme 
stromčekový aj kríkový egreš a ríbezľu. 
V ovocných škôlkach a záhradníckych 
predajniach nakupujeme len zdravý 
a kvalitný sadbový materiál. Najlepšie je, 
keď 24 hodín pred výsadbou ponoríme 
stromček s koreňmi do vody. Nezabudneme zavlažovať nové 
vysadené jahodníky.  Krátko pred opadaním lístia aplikujeme na 
jablone a hrušky postrek močoviny 7 % koncentrovaný, ktorý 
pomôže rýchlemu rozkladu listov a zastaví chrastovitosť. 

Zaorávame rastliny na zelene hnojenie. Cesnak je vďaka svojmu 
látkovému zloženiu nielen zelenina, ale aj korením a liečivou 
rastlinou. Množí sa vegetatívne najčastejšie zo strukov. Výsadba sa 
obyčajne prevádza v druhej polovici októbra do sponu s rozmermi 
30 x 8 cm a do hĺbky 5 – 8 cm.  Zatiaľ čo mrkvu a zeler musíme 
zberať včas, petržlen a čierny koreň môžeme ponechať na pozemku. 
Zberáme kapustu, hlávky zdravé, optimálne zrelé, nepopraskané. 
Pred príchodom mrazov zberáme reďkovku na skladovanie 
(najčastejšia odroda guľatá čierna),  cukety, patizóny a ďalšie 
tekvicovité odrody. Naplno prebieha zber hlúbových  a koreňových 
zelenín a pekinskej kapusty. 

ooooo   Ľubomír Krupa 
 
 
 
 
 

15. ročník tradičnej folklórnej súťaže v speve a tanci 
pod názvom Giraltovský hudák sa uskutoční v piatok 13. 
novembra zasadačke Mestského úradu. 

 
Katarínske predvianočné trhy sa v tomto roku 

uskutočnia 20. a 21. novembra v centre mesta. Predajné 
a výstavné stánky budú rozmiestnené na uliciach 
Hviezdoslavova, Fučíkova a na voľných priestranstvách popri 
Dukelskej ulici. 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

tel.č. 054/7522367, mobil.0911828277  
e-mail: pppsk@centrum.sk        www.svidnik.sk, 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP SVIDNÍK V 
GIRALTOVCIACH 

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

                      STRÁNKOVÉ DNI 
                            odborných zamestnancov 
                     

OKTÓBER 
01.10.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
06.10.2009 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
07.10.2009 /streda/ -  PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
08.10.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
13.10.2009 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
14.10.2009 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
15.10.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
20.10.2009 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
21.10.2009 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
22.10.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
27.10.2009 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
 

NOVEMBER 
04.11.2009 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
05.11.2009 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
10.11.2009 /utorok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
11.11.2009 /streda/   - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
12.11.2009 /štvrtok/  - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
18.11.2009 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
19.11.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
24.11.2009 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
25.11.2009 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
26.11.2009 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychológ 
 
POZNÁMKA:    Zmenu stránkových dní vopred oznámime. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo 
konzultácie možný na tel.č.: 054/75 22367 
               mobil: 0911 828 377 
                                 email: centrum102sk@centrum.sk    
 

ooooo  Vladislav  Artim, riaditeľ  ooooo 

mailto:pppsk@centrum.sk
http://www.svidnik.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Máriu Juhasovú 
Sebastiána Surgenta 
Lauru Kandráčovú 
 
 
V mesiaci október svoje životné jubileá oslávia: 
Anna Mihoková    - 75   Andrej Mihaľ   - 55 
Helena Čabalová    - 70   Andrej Packo     -  55 
Pavol Bakaľar         - 65   Emil Bzdil, Bc.   -  55 
Alžbeta Vaňušová      - 65   Anton Hudák     -  55 
Zdena Talianová        - 60   Marta Murenková -  55 
Helena Čižeková       - 60   Marta Cigánová  -   55 
Mária Barnášová      - 60   Emil Verčimák    -   50 
Edita Auerswaldová, Mgr. - 60  
 
 
 
 
 

Miroslav Kašprišin - Katarína Muchová 
Prešov                               Giraltovce 

 
Matúš Pavúk  - Katarína Bartošová 
   Giraltovce            Giraltovce 

 
Pavol Tkáč - Jana Kendrová 
 Giraltovce      Šarišská Trstená  

 
Michal Horný  - Silvia Vasiľová 

Stropkov                    Giraltovce 
 
Vladimír Sciranka    -   Mgr. Paula Šmilňáková 

Giraltovce                       Stropkov  
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY 
 CHLADNIČKY 
  MRAZNIČKY 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA 
    KLIMATIZACIA 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 49/53Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM 

v Giraltovciach ponúka služby: 
● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizáciaprojektov 

 na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných dňoch. 
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