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Zima pomaly sťahuje svoje ostrohy, slnko dostáva silu 
a hneď ju daruje prírode, ktorá veselo ožíva a hovorí nám, že 
je tu MAREC, mesiac prebúdzania prírody, ale aj sviatkov. 

 
• V marci už tradične slávi svoj sviatok  kniha - MAREC je  

mesiacom  knihy.  
 

• Učitelia si pripomínajú deň narodenia (28. marca 1592) 
učiteľa národov, najväčšieho spomedzi pedagógov Jána  
Amosa Komenského a slávia 28. MAREC ako Deň   
učiteľov. 
 

• Medzinárodným dňom žien  je  8. MAREC  a  ženy  celého 
sveta si pripomínajú svoj  sviatok. 
 

MAREC je bohatým mesiacom na sviatky a plným právom je 
aj mesiacom nového života, novej jari, nového začiatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kniha a človek patria k sebe. Kniha nás učí ako žiť, to práve 

v nej nachádzame návody na všetky možné situácie, do ktorých sa 
denne dostávame. Múdry sa učí od iných, teda aj z kníh, tí ostatní, 
ktorí na túto pravdu zabúdajú, sa asi radšej učia na vlastnej koži. 
Človek si vždy môže vybrať a je dobre, ak siahne za knihou. Kniha 
je naša priateľka, tá ktorá nás poučí, múdro ukáže prstom na život 
iných. V knihách je skrytý celý náš život, kto raz siahol za touto 
múdrosťou stal sa nositeľom vzácneho daru, získal priateľa na celý 
život. A akého priateľa? Toho najlepšieho, taktne pomlčí, ak mu 
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zveríme svoje tajomstvo, nemôže hovoriť, rozpráva rečou písmen. Je 
nemý, ale skrýva na svojich stránkach všetko bohatstvo sveta 
a ochotne vydáva svoje tajomstvá každému, kto po nich túži. 
Priateľsky sa nám prihovára, ak si chceme oddýchnuť, zavedie nás 
do sveta krásnej literatúry. Keď sa potrebujeme dozvedieť niečo 
odborné je tu široká škála náučnej literatúry, encyklopédie zo 
všetkých oblastí len čakajú na to, kedy si v nich zalistujeme. Svet 
kníh je bohatý, je tajomný, ale úplne prehľadný pre ľudí, ktorí 
s knihami žijú denne.  

Kniha patrí k človeku a vekom si to uvedomujeme čím ďalej tým 
viac. Veľká škoda pre všetkých, ktorí si v nej nenašli priateľku. 
Uniklo im čosi vzácne, tie tajomné okamihy vzájomnej väzby, keď 
s napätím sledujeme osudy svojich hrdinov a niet na svete moci, 
ktorá by nás zo zajatia kníh vyslobodila. Čítame do úmoru, 
s napätím, s radosťou a nemôžeme sa dočkať konca. Práve to 
napätie, ten neistý čas, keď náš hrdina je na kolenách sa nám ráta 
najviac. Žijeme s naším hrdinom, plačeme s ním, keď sa trápi 
a netušene usmievame, keď sa mu darí. Taký je svet kníh, 
nesmierne bohatý pre ľudí, ktorí milujú literatúru. Knihy sa stali 
ich relaxom,  po pracovnom vypätí ich zavedú  do svojho sveta 
a dovolia  duši oddychovať.  

Prekrásny je svet kníh pre človeka, ktorý ich prijal do svojho 
srdca, vyčlenil im malý kúsok priestoru, ktorý však už budú 
okupovať natrvalo. Lebo kniha je verná priateľka do pokojných chvíľ 
oddychu, ale aj v čase nepohody sa môžeme zahĺbiť do jej krás. 
S knihou navštívime ďaleké krajiny, dobijeme Himaláje, ale 
ponoríme sa aj do morí a oceánov. V knihách je všetko - radosť aj 
bolesť, krása aj trápenie, láska aj nenávisť, knihy sú ako my, ľudia. 
Hovoria o nás, učia nás, aj nabádajú. Preto si kniha raz a navždy 
vydobyla pevné miesto v ľudskej spoločnosti.  

Márne sme sa ešte pred nedávnom obávali, a kládli si 
znepokojujúcu otázky: „Čo len  to s  knihou bude?“ Veď záplava 
informácii na najnovších nosičoch ju určite odrovná. No naše 
pesimistické očakávania kniha hravo zvládla, dokázala, že je 
bojovníčka, žiadny virtuálny svet nemôže zničiť jej čaro. Kniha je 
predsa čosi vzácne, čo ostáva v duši človeka ešte dlho po jej 
prečítaní.  

Učme svoje deti tajomstvu kníh, doprajme im svet v akom sme 
žili my. Milovali sme knihy, čítali si rozprávky, tešili sa na povesti, 
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bájky, neskôr na dobrodružnú literatúru. Cez dievčenské romány 
sme preplávali do sveta krásnej literatúry. Taká je cesta dobrého 
čitateľa. Musí prelúskať celú škálu kníh, aby vedel ochutnávať ich 
plody v dospelosti, aby sa vedel vo svete kníh orientovať a vyberať si 
podľa vnútornej potreby. 

Aká škoda, že naše deti si rozprávky, bájky a povesti radšej 
pozrú ako prečítajú, stačí im chytiť do rúk ovládač. A to už 
nehovorím o svete počítačov. No pozor, nie je to živý svet kníh, ktorý 
buduje vnútro človeka. Je moderná doba a počítač určite patrí do 
nej, deti sa musia naučiť s ním narábať a  ide im to výborne. No 
pokúsme sa ten čas trochu rozdeliť a ukázať im aj svet kníh. Možno 
sa zapália, tak ako my a budú horieť tým krásnym plameňom celý 
život. Verte, nikdy to neoľutujú, lebo človek a kniha navždy budú 
patriť k sebe, je to symbióza na celý život.  

Hovorí sa, že sa dnes číta málo, no moja osobná tridsaťročná 
skúsenosť s knihou, hovorí o niečo inom. Denne sa presviedčam, že 
naše mesto má svojich skalných, ktorí milujú knihy, žiaľ, mnohí 
pochádzajú z radov staršej generácie. No ostáva len veriť, že budú 
svetlým lúčom pre tých oveľa mladších, ktorých často za ruku 
privádzajú so sebou  do knižnice. 

                                    ooooo    Anna Mitaľová 
 
 

Ján Amos KOMENSKÝ: 
 
 

„Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť. Nemilovať múdrosť však 
znamená stavať sa  hlupákom.“ 

 
 

 
 
 
 
          
Nastal MAREC – MESIAC KNIHY. Ako dobre, že pamätáme na 

knihu, lebo kniha je vzácnou hodnotou, ktorá obohacuje život 
človeka. V našej mestskej knižnici si môžete vybrať z bohatej 
ponuky rôzne tituly, z tých najnovších vyberáme: 
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PETER  HARRIS:      ZÁHADA  VIVALDI 
 
Dej napínavého románu je zasadený do skutočného, pre 

mnohých dôverne známeho prostredia príťažlivých jesenných 
Benátok. Kniha približuje atmosféru tamojších námestí, vôňu mora, 
talianskych reštaurácií a všetky podoby lásky.  

 
MAXIM E. MATKIN:   MILUJ  MA  IRONICKY  
 
Táto kniha nám prináša niekoľko návodov na prežitie vo 

vzťahovej džunglí, samozrejme s ručením obmedzeným. Pravidelné 
posedenia u psychoterapeuta ani v spovednici vám síce nenahradí, 
ale je ako priateľ, ktorý dokáže v pravý čas vytiahnuť ten pravý 
príbeh zo života. 

 
HORACIO  QUIROGA:   PRÍBEHY  Z PRALESA 
 
Život a smrť vo fascinujúcom kúte Latinskej Ameriky – magické 

skĺbenie poézie a reality. Každý zo strhujúcich príbehov je malým 
majstrovským dielom „tragéda“ juhoamerického pralesa, 
nazývaného aj latinskoamerickým Kiplingom, Čechovom či 
Maupassantom. 

 
MILAN  IGOR  CHOVAN:     RUŽOVÝ  GRÚŇ 
 
Dolnoliptovské bájky, povesti a povedačky majú jediný cieľ: chcú 

otvoriť srdcia a rozhýbať ľudského ducha. Naši dedovia nám 
zanechali v povestiach množstvo cenných poučení ako poklad, ktorý 
nikdy nestratí na hodnote. Chcú priblížiť čitateľovi bližšiu 
i vzdialenejšiu minulosť a uchovať tak múdrosť našich praotcov. 

 
JOSEPH  MURPHY:   AKO ŽIŤ  BEZ  NAPÄTIA 
 
Autor odporúča túto knihu do čitateľovej pozornosti slovami: 

„Nech tieto veľké pravdy sú ako vrecko s myrtou, šafranom 
a škoricou nosené pri srdci a nech vám umožnia dnes i naveky 
uvoľniť z pokladnice večnosti sladkú vôňu božstva.“ 

 
 

                                                 Anna  Mitaľová 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NA ZAČIATKU JANUÁRA PRÍSLUŠNÍCI MSP ZISTILI 
V TROCH PRÍPADOCH SPÁCHANIE PRIESTUPKU PROTI 
VEREJNÉMU PORIADKU. PÁCHATELIA PRIESTUPKU 
RUŠILI NOČNÝ POKOJ POUŽÍVANÍM ZÁBAVNEJ 
PYROTECHNIKY. VO VŠETKÝCH TROCH PRÍPADOCH 
PRIESTUPKY VYBAVILI V BLOKOVOM KONANÍ. 
DOHOVÁRANIE  NA MIESTE SA V DANÝCH PRÍPADOCH 
UKÁZALO AKO NEDOSTAČUJÚCE. 

V JANUÁRI PRÍSLUŠNÍCI MSP ZAMERALI POZORNOSŤ 
NA PORUŠOVANIE PRAVIDIEL PARKOVANIA MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL NA KUKORELIHO ULICI. TÝM, ŽE VODIČI 
NEREŠPEKTUJÚ DOPRAVNÉ ZNAČKY A PARKUJÚ 
NESPRÁVNE DOCHÁDZA KU NEPREJAZDNOSTI 
KUKORELIHO ULICE V BLÍZKOSTI KRIŽOVATKY SO 
ZÁHRADNOU ULICOU. ZO ZAČIATKU, V RÁMCI 
PREVENTÍVNEHO PÔSOBENIA, PRÍSLUŠNÍCI MSP 
VYBAVOVALI PORUŠOVANIE DOPRAVNÝCH PRAVIDIEL IBA 
DOHOVOROM. NAKOĽKO VŠAK NEDOCHÁDZALO 
K VÝRAZNÉMU ZLEPŠENIU SITUÁCIE, BUDE V 
BUDÚCNOSTI VEC RIEŠENÁ IBA V BLOKOVOM KONANÍ, 
PRÍPADNE OZNÁMENÍM PRIESTUPKU PRÍSLUŠNÉMU 
DOPRAVNÉMU INŠPEKTORÁTU. 

MESTSKÁ POLÍCIA 10. FEBRUÁRA 2009 PRIJALA 
OZNÁMENIE VO VECI PODOZRENIA Z PRIESTUPKU PROTI 
OBČIANSKEMU SPOLUNAŽÍVANIU  PRÍPAD JE V ŠTÁDIU 
OBJASŇOVANIA.   
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• Počasie vo februári nám veru dalo poriadne zabrať. Zo začiatku sa zdalo, že zima sa 

s nami rozlúčila. No to, že zdanie občas klame sa plne potvrdilo už o niekoľko dní, zima 
udrela plnou silou a presvedčila nás, že februáru veru vládne ona. 

• Chrípka zase raz dala o sebe poriadne vedieť, no potešila aspoň tých pár zdravých detí, 
ktorí si na rozdiel od svojich chorých spolužiakov, bojujúcich s horúčkami, mohli na pár 
dní oddýchnuť od školských povinnosti. 

• Čas fašiangov je čas plesov a zábavy a veru neostal nič dlžný svojej tradícii v našom 
meste ani v tomto roku.  

• Počítače v mestskej knižnici sú pre naše deti veľkým lákadlom. Zdá sa, že žiaci radšej 
trávia čas v knižnici ako doma. Pevne dúfame, že pri svojej záľube v počítačoch si sem 
tam požičajú aj nejakú knihu. 

• Začínajúci podnikatelia sa sťažujú na nekorektné správanie sa predajcu stavebných 
hmôt a materiálov, ktorý má predajný areál za bývalým ČSAD. Podľa názoru 
sťažujúcich sa porušuje dohody o predaji na faktúru, keď dopredu žiada vysoké zálohy. 
Zdá sa, že predajca má zlé skúsenosti a bojí sa o svoju kožu.  Možno je to aj tým, že 
nepozná pomery v Giraltovciach, a nielen tu. Veď všetci úverujeme všetkých. 

• Po meste nám šarapatí nespratná skupina mladých rómskych dievčat. Pri ničení 
tabuliek na vstupných dverách starej radnice v nedeľu, 15. februára, ich nachytala  
nielen jedna z tunajších podnikateliek, ale zachytila aj kamera monitorujúca centrum 
Giraltoviec. Zábavkám na úkor firiem, sídliacich v starej radnici, ba aj  v celom meste 
musí byť koniec. Ak nie z uvedomenia si šarapatiacej skupiny, tak určite po sankciách, 
ktorým ani počerné hrdinky neujdú.  

• Februárové počasie nás prekvapovalo každý deň. Prišli dni, keď sme si mysleli, že už 
máme jar, slniečko svietilo a po snehu ani chýru. Ráno sme sa však zobudili 
v zasneženej krajine. Škoda, že sa vyskytli aj dni plné pľuští a hmiel, ktoré spôsobili 
mnoho škôd a strát. Na cestách sa odrazilo, kedy znovu zima prekvapila cestárov a ich 
nedbalosťou pribudlo opäť niekoľko havarovaných a rozbitých áut, meškaní do práce či  
predlžených čakaní na cestách  a na zastávkach, čo sme vidieť v televízii a mnohí aj 
prežili na vlastnej koži. V našom meste a jeho okolí sa mrcha počasie až tak tragicky  
neprejavilo ako tam, kde sú horské oblasti s úzkymi cestami.Tiráky nás však 
niekoľkokrát zdržali na trase Prešov - Svidník – Poľsko. Snehová nádielka vyšla hlavne 
prázdninujúcim deťom nášho kraja, ktoré majú radi sánkovačku, lyžovanie alebo 
korčuľovanie. Veríme, že prázdninové počasie ich vylákalo od televízorov a počítačov 
do prírody na aktívnejšie využitie prázdnin. 

• V nedeľu 22. februára mala giraltovská rímskokatolícka cirkev veľmi peknú a vzácnu 
oslavu. Slávnostná Svätá omša bola spojená so zasvätením farnosti Panne Márii 
a celebroval ju  arcibiskup Alojz Tkáč, košický metropolita. 

• V čase od 2. do 10. mája 2009 budú  konať redemptoristi ľudové misie 
v rímskokatolíckom kostole, na ktoré nás v meste upozorňujú a zároveň pozývajú pekné 
plagáty. Na ich námety a vytvorenie boli duchovným otcom oslovení všetci, čo majú 
o takúto činnosť záujem či talent. Ako sa im to podarilo máte možnosť vidieť na  
vchodových dverách do bytoviek či na rôznych  vývesných miestach a inštitúciách. 

                                                          ooooo      (r) 
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Na 14. zasadnutí sa Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach zišlo 

v pondelok 16. februára. Rokovanie otvoril primátor mesta Ján 
Rubis. Program rokovania obsahoval 14 bodov. 

Pri kontrole a plnení uznesení, ktoré predkladal prednosta MsÚ 
Ján Čabala, mal pripomienku poslanec Dušan Verčimák k Zásadám 
mesta Giraltovce k nájmu nebytových priestorov. Pri určovaní 
nájomného za prenajatý nehnuteľný majetok žiadal doplniť o bod, 
v ktorom výška nájmu 0,03 €/1 koruna ročne bude platiť  pre 
mimovládne organizácie, ktoré si prenajmú  priestory  s rozlohou 
len do 20 m². Priestor presahujúci tento rozmer môžu za symbolické 
nájomné dostať len mimovládne organizácie so zameraním na 
športovú činnosť. 

Prerokovanie a schválenie rozpočtov školských zariadení  na rok 
2009 prezentovali riaditelia jednotlivých škôl a školských zariadení. 
Poslanci dostali tieto materiály písomne. 

Riaditeľ Základnej školy Ján Čižek hovoril, že rozpočet, ktorý 
predkladá, závisí od počtu žiakov na začiatku školského roka. Škola 
plánuje doplniť nábytok a interiér tried,  prístavbu telocvične, 
pripraviť projekty pre výberové triedy. Počnúc rokom 2002 
zaznamenávali  klesajúci počet žiakov. Prvýkrát v tomto roku by 
mal byť vyrovnaný s predchádzajúcim rokom. 

Riaditeľ Centra voľného času Ján Vook prezentoval svoj rozpočet 
takto: „Máme 4462 členov z 18 základných škôl a  dva športové 
kluby. Viac ako 3600 žiakov je platiacich, ostatní sú v hmotnej 
núdzi. Z kapitálových výdavkov polovicu  uhradíme na prvú splátku 
za športovú halu, ak bude schválená kúpa telocvične od Súkromnej 
strednej školy (SSŠ). Pri nej plánujeme priestory rozšíriť na 
športovú halu a krytú plaváreň.“ 

Riaditeľka Materskej školy Daniela Roguľová má v svojich 
priestoroch 140 deti, 18 zamestnancov, z toho 11 pedagógov a 7 
prevádzkových zamestnancov (dvoch na polovičný pracovný 
úväzok). Z kapitálových výdavkoch plánujú opraviť dve triedy 
a dvere. Jednu alokalovanú triedu pre 22 detí majú na Fučíkovej 
ulici. 

Riaditeľ Základnej umeleckej školy  Peter Zajac informoval 
poslancov a prítomných, že školu navštevuje 532 žiakov, majú 13 
interných a 8 externých pedagógov. Z kapitálových výdavkov spolu 
s mestom plánujú urobiť v Dome kultúry rozsiahlu rekonštrukciu 
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sály, s odstránením stĺpov a úprav pódia. Výdavky si bude 
vyžadovať aj prestavba malej kultúrno-správnej budovy na ateliér  
pre výtvarný odbor a učebňu pre literárno-dramatický odbor. 

Všetci poslanci v závere tohto bodu rokovania rozpočty školských 
zariadení schválili. 

Primátor mesta Ján Rubis predložil na prerokovanie  návrh 
odkúpenie budovy telocvične SSŠ Giraltovce do vlastníctva mesta 
v hodnote vyše 398 tisíc eúr/12 miliónov korún. Úhrada celej sumy 
je dohodnutá v 4 ročných splátkach po takmer 100 tisíc eúr/3 
milióny korún. Zároveň primátor poslancov informoval o prístavbe. 
V prvej etape by sa malo pristaviť hľadisko v telocvični a 20-metrový 
bazén za 332 tisíc eúr/10 miliónov korún. Mesto sa stane  
vlastníkom objektu a pozemku po úhrade poslednej splátky. 

Poslanec Stanislav Macák navrhoval postaviť bowlingovú dráhu. 
Poslanec Emil Bzdil navrhoval dve bowlingové dráhy. Diskutabilné 
je, či budú v meste využité. Poslanec Dušan Verčimák pripomenul, 
či sa nezabudlo na parkoviská pred halou a plavárňou. Primátor 
mesta upresnil, že parkoviska sú plánované. Poslanec Miroslav 
Deutsch podporil túto akciu s odôvodnením, že  športové zariadenie 
bude slúžiť nielen na prospech športovcom a školám, ale aj všetkým 
občanom.  

Poslanci odhlasovali odkúpenie budovy jednohlasne. 
Poslanci si v 6. bode vypočuli správu hlavnej kontrolórky mesta 

Margity Pachovej o výsledkoch jej kontrol v uplynulom roku. 
Poslanec M. Deutsch navrhoval, aby správu poskytla  poslancom 

aj písomne pre množstvo informácií. Kontrolórka mu odpovedala, že 
môže prísť kedykoľvek na MsÚ a pozrieť do materiálov. 

V 7. bode vystúpil náčelník Mestskej polície Juraj Šima 
a predložil Správu o činnosti MsP. (pozn. autorky: publikovali sme 
ju vo februárovom čísle Spravodajcu). 

Poslanec E. Bzdil sa zaujímal, ako pokračuje vymáhanie 
pohľadávok mesta vyplývajúcich z s exekúcií. Náčelník MsP mu 
odpovedal, že tieto sa postupne vymáhajú. Poslanec M. Deutsch mal 
otázku,  ako sa osvedčil kamerový  systém. Poslanci ju zobrali na 
vedomie. 

Voľba kontrolórky Mesta Giraltovce prebiehala verejným 
hlasovaním. Do konkurzu sa prihlásila iba jedna kandidátka, 
Margita Pachová. Osem poslancov jej opätovné zvolenie 
odsúhlasilo, jeden sa zdržal hlasovania. 

Informatívnu správu o dôvodoch podpisu dohôd o novácií 
s nájomcami Polikliniky  predkladal Ľubomír Filo, vedúci oddelenia 
správy majetku mesta.. Uviedol, že premlčacia doba trvá len do 
troch rokov a dlhy sa nakopili v rokoch 2002 a 2003. Taktiež sa 
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zistilo  nesprávne vyúčtovanie a nedá sa dokázať, že vyúčtovanie 
niektorí nájomníci prevzali. V súčasnosti sú dlhy vyrovnané a Mesto 
sa vyhlo dlhým a drahým súdnym sporom. 

V 10. bode  predkladal Ľubomír Filo správu o exekúcii vedenej 
proti giraltovskej Poliklinike. Dlh vznikol v roku 2002, vtedy ešte 
v príspevkovej štátnej organizácií. Pri odovzdávaním majetku 
Polikliniky Giraltovciam dlh nebol zahrnutý do zoznamu 
pohľadávok a záväzkov. Podľa exekučného príkazu je potrebné 
zaplatiť istinu 1095 €/33 tisíc korún s príslušenstvom. Poslanci 
súhlasili so zaplatením istiny a o zostávajúcej časti, s pomocou 
právnika, nariadili žiadať o čiastočné alebo úplné odpustenie dlhu. 

Poslankyňa M. Digoňová pripomienkovala nedostatky pri 
prevádzke verejného WC na autobusovej stanici. Zdôraznila, aby sa 
dodržiavala pracovná doba. Kompetentní ju nedodržali presunom 
pracovníčky na iný úsek počas zastupovania a čerpania dovoleniek. 

Poslanec Jozef Hrinko navrhoval obnoviť dopravnú zdravotnú 
službu. 

Dušan Verčimák sa pochvalne vyjadril o prezentácií  Mesta 
Giraltovce v Poľsku. S odôvodnením navrhol podniknúť opatrenia, 
aby  prvý ranný spoj do Prešova  4.35 h. prevádzkovateľ posunul 
aspoň 10 minút skôr, na autobusovej stanici dať písomne 
organizačný poriadok a osvetliť ju. Tiež povedal, aby predstavitelia 
mesta požiadali VÚC Prešov o rozšírenie autobusových spojov na 
trase Svidník – Giraltovce. 

Navrhoval prehľadnejšie označenie problematickej križovatky pri 
reštaurácii Skalný orol, opravu chodníkov za sochou Hlovíka.  

Poslanec M. Deutsch upozornil na  vypínanie svetla o 00,30 h pri 
vchode do dvora Domu služieb a navrhol  umiestniť senzorové 
svetlo, reagujúce na pohyb. 

Poslanec S. Macák hovoril o slabom osvetlení schodiska do 
rímskokatolíckeho kostola a informoval sa, či budú pokračovať 
rekonštrukčné práce na Dome smútku. Primátor mesta ho 
ubezpečil, že v tomto roku budú práce pokračovať a osvetlenie 
schodiska do kostola zabezpečia vhodným premiestnením verejného 
svetla od budovy Mestskej knižnice. Poslanec S. Macák tiež 
pripomenul, že je potrebné aktualizovať internetovú stránku mesta.  

Poslankyňa M. Digoňová navrhovala opravu chodníkov pri CVČ a 
cesty do kopca ku Mestskej knižnici a kostolu. V zime by sa mal jej 
povrch upravovať aspoň lepším posypom. 

V súvislosti s osvetlením mesta primátor mesta informoval o tom, 
že mesto poslalo projekt na rekonštrukciu svietidiel verejného 
osvetlenia so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zo štrukturálnych fondov vo výške necelých 200 tisíc 
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eúr/6 miliónov korún. Spolufinancovanie je vo výške 5 % t.j., 
necelých 10 tisíc eúr/300 tisíc korún.  Poslanec P. Kimák – Fejko 
informoval prítomných o ceste Folklórneho súboru Topľan do 
Jeruzalema. Dve tretiny uhradia z finančných prostriedkov z mesta, 
zostatok poskytne Prešovský samosprávny kraj a Vyšegradský fond. 

V poslednom bode primátor oznámil, že Vyšší územný celok 
(VÚC) Prešov schválil vyše 564 tisíc €/17 miliónov korún na 
rekonštrukciu Bardejovskej ulice z vlastných prostriedkov. 

 Poslanec D. Verčimák žiadal,  aby sa do mesta „dovážalo“ menej 
cudzej kultúry a produkovala sa  vlastná. Zároveň sa vyjadril aj 
k Spravodajcovi mesta. Nie je spokojný so Štatútom tohto periodiká, 
ani s prácou redakčnej rady, do ktorej členov  MsZ, podľa neho 
neschválilo. Vedúca redakčnej rady Alena Kmecová upozornila D. 
Verčimáka, že on sám je tvorcom existujúceho štatútu.  

Poslanec P. Kimák–Fejko sa vyjadril, že časopis po odchode A. 
Škurlovej stratil čaro. Sporne vyzneli  aj námietky k právam a k 
povinnostiam redakčnej rady a prispievateľom. Z týchto dôvodov 
poslanci vytvorili komisiu, ktorá navrhne nový štatút Spravodajcu. 
Jej členmi sú: Peter Kimák Fejko, Dušan Verčimák, Slávka 
Vojčeková, Ján Rubis, Miroslav Deutsch a Alena Kmecová. 

Po prečítaní a schválení návrhu na uznesenie  primátor mesta sa 
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie MsZ ukončil.  

Vysvetlenie autora článku k interpeláciám poslancov 
v súvislosti so Spravodajcom mesta: 

Štatút, ktorý doposiaľ platí, schválilo MsZ na svojom zasadnutí 
25.októbra 2004 uznesením č.155/2004 a redakčná rada si podľa 
neho vypracovala interný rokovací poriadok. Autorom Štatútu sú 
členovia v ňom menovanej redakčnej rady s výdatným zásahom 
poslanca Dušana Verčimáka. Pokiaľ Štatút nie je už v súlade 
s potrebami súčasnej doby, nemal by sa zriekať spoluautorstva, ale 
navrhnúť jeho úpravu, k čomu napokon aj v najbližších dňoch 
dôjde.  

Emíliu  Filovú, kooptovanú namiesto Alžbety Škurlovej MsZ 
skutočne neschvaľovalo.  V priebehu niekoľkých týždňov po 
odchode A. Škurlovej oznámila svoje rozhodnutie ukončiť prácu 
v Spravodajcovi aj Margita Gazdičová. Hľadali sme náhradníčky na 
korekcie textu a pozíciu redaktora. Oslovili sme najmä učiteľky 
slovenského jazyka zo giraltovskej Základnej školy a z Gymázia, 
ktoré túto prácu, spočívajúcu na báze dobrovoľnosti a bez 
honorárov, odmietli. Vedenie mesta o kooptácií E. Filovej sme 
informovali a po doplnení ďalšieho redaktora sme chceli dať MsZ na 
schválenie nových členov redakčnej rady. 

            ooooo   (ak) 
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Efektne upravená budova Domu služieb v centre 
Giraltoviec nikoho nenecháva na pochybnostiach, že 
otcovia mesta sa starajú o jeho vzhľad. Stačí sa však 
pozrieť do zadného traktu. Hotová katastrofa, pod ktorú 
sa tiež podpisujú tí, ktorým estetika mesta nemôže byť 
ľahostajná. 

Asi pre 15-imi rokmi navštívil mesto Prešov istý pán 
z vojnou skúšanej Juhoslávie. Obdivoval centrum 
mesta, ba dokonca uvažoval aj o kúpe niektorého 
z meštiackych domov. Zdesenie prišlo, keď sa pozrel na 
ich pozadie – zadné trakty. Pokrútil hlavou 
a skonštatoval: „Myslel som si, že vojna je 
v Juhoslávii...“ Tak by sme mohli konštatovať aj my pri 
pohľade na rozbitý dvor, obité steny budovy a rozbité 
kontajnery.  

Vedúceho správy majetku mesta Ľubomír Fila sme sa 
opýtali, dokedy takýto stav potrvá. 

„Mesto z úverových prostriedkov zaplatilo 
oteplenie budovy a výmenu okien Domu služieb 
z čelných strán od prístupových ciest. V tomto roku 
je s rozpočtom 26 550 €/800 tisíc korún plánovaná 
výmena okien a oprava fasády zo zadného traktu. 
Samozrejme, nezabudlo sa ani na terénnu úpravu 
dvora, odkiaľ sú prevádzky nájomcov zásobované. 
Prostriedky na túto akciu  sú zahrnuté 
v plánovaných opravách mestských komunikácií. 
Máme skutočne veľa sťažností na výmole vo dvore. 

Myslím si, že je nevyhnutné vyriešiť aj 
uskladnenie kartónov. Najlepšie bude urobiť 
uzamykateľný prístrešok, v ktorom sa budú kartóny 
skladovať. Záleží aj na disciplinovanosti nájomcov, 
ako budú kartóny ukladať. Doteraz veľmi 
neefektívne hádžu celé krabice do kontajnerov, tie 
rýchlo  zaplnia  a  potom  už  zostávajúce krabice jed 
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noducho pohodia, kde príde. Dielo tohto charakteru 
dokončia ďalší nespratníci, ktorí len tak, zo špásu 
alebo iných dôvodov krabice porozhadzujú. Preto 
dvor vyzerá tak ako vyzerá.“ 

 Lenže aj kontajnery by si zaslúžili opraviť, niektoré 
dokonca aj vymeniť! Ľ. Filo na to reagoval so slovami: 

„Samozrejme, súhlasím. Pripravujeme aj výmenu 
kontajnerov a doplníme aj kontajnery na separovaný 
zber pre plastové fľaše a sklo. Len by som chcel pri 
tejto  príležitosti apelovať na obyvateľov bytoviek na 
Fučíkovej ulici, aby prestali hádzať svoje odpadky do 
kontajnerov vo dvore Domu služieb. Obyvatelia 
bytoviek z rovnobežnej Hviezdoslavovej ulice zase 
s obľubou plnia smetné nádoby pri starom Mestskom 
úrade. Oči kamery vidia všetko, veru, sú  
nekompromisné.  My veríme, že nebudeme musieť 
pokutovať nespratníkov, ktorí šetriac vlastný 
kontajner, zneužívajú verejný.“                            (ef) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad na rozbité kontajnery nepridáva na kráse ani ošarpanej fasáde 
v zadnom trakte budovy giraltovského Domu služieb.  Foto: autor textu
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Výmole vo dvore Domu služieb sú nebezpečné cez deň o tme ani 
nehovoriac. Vari im už bude koniec!                             Foto: autor textu 
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Občianske združenie  Život je šanca so sídlom 
v Raslaviciach pokračuje v realizácii projektu Tvorme tvár 
Horného Šariša, na ktorý získalo nenávratný finančný 
príspevok (NFP) vo výške  takmer 99 tisíc eúr (2 milióny 975 
tisíc korún). Cieľom projektu je vypracovanie integrovanej 
stratégie rozvoja územia a príprava kapacít regiónu Horný 
Šariš na pôsobenie v miestnej akčnej skupine (MAS) 
v prístupe LEADER. 

Pracovné rokovanie riadiacej a expertnej  skupiny 
spomínaného projektu sa konalo v piatok 13. februára t.r. 
v Kultúrnom dome v Raslaviciach.  Podľa návrhov Moniky 
Budovcovej, vedúcej realizátorského tímu, rozoberali 
a pripomienkovali štruktúru informačných bulletinov, ktoré 
budú vychádzať postupne v marci, máji, auguste 
a v septembri 2009. Vo všetkých štyroch číslach sa objavia 
užitočné informácie o prístupe LEADER z pohľadu histórie v 
Európskej únii aj jeho krátkej histórie na Slovensku. Objavia 
sa aj názory odborníkov  o tom, čo prístup LEADER prináša 
pozitívne pre obce a v čom ich môže obmedziť. Už v prvom 
čísle si čitatelia nájdu  informácie z histórie a zaujímavostí 
Horného Šariša.  Postupne sa predstaví všetkých 7 
zapojených mikroregiónov. Priestor pre Združenie obcí 
mikroregiónu Topoľa je určený už v prvom čísle. V 
záverečných častiach budú zaraďované dôležité poznatky 
a skúsenosti MAS. Najprv budú zverejnené informácie  
z partnerskej MAS – Místní akční skupina Mikulovsko 
z Českej republiky a predstaví sa aj MAS Malohont.  

Podobný charakter bude mať aj web stránka, ktorú 
predstavil František Hvizda. Ako   tvorca budúcej webovej 
stránky  www.hornysaris.sk zahrnul do nej všetky nápady 
a návrhy, ktoré vzišli z predchádzajúceho stretnutia členov 
realizačného tímu. Pochopiteľne, toto médium má svoje 
špecifiká, ktoré tvorca doň vložil, aby tak využil všetky 
možnosti pre úspech a prospech vytváraného diela. 

 

http://www.hornysaris.sk
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Zámerom projektu je vyzbrojiť pracovný tím verejno-

súkromného partnerstva dostatočným portfóliom vedomostí 
a zručností na pôsobenie v MAS. K tomu sa uskutočnia 
školenia 20-členného kolektívu. Prvé je pripravené na 26. 
a 27. marca v zariadení spoločnosti s r.o. Ivonis v Chmeľovej 
v okrese Bardejov. Frekventanti sa oboznámia s históriou, 
súčasnosťou  a potenciálom Horného Šariša, s programovými 
dokumentmi pre rozvoja vidieka a s príslušnou legislatívou.  
Na druhý deň im lektori Igor Pašmík a  Elena Jankovičová 
vysvetlia podmienky vzniku  MAS, jej inštitucionalizáciu a  
organizačné zabezpečenie.  Veľmi dôležitým budú tematické 
celky školenia venované  prezentáciám a výmenám skúseností 
s budovaním MAS. V prvom školení sa predstavia 
verejnosúkromné partnerstvo Muránska Planina, OZ 
Podpoľanie, partnerské MAS Mikulovsko z ČR, MAS Uscie 
Gorlickie z Poľska. Napokon mikroregión Makovica 
z Bardejovského okresu predstaví svoje skúsenosti z realizácie 
technickej pomoci SAPARD. 

V najbližších dňoch sa uskutočnia verejné stretnutia, na 
ktoré budú pozývať starostov obcí, poslancov obecných 
zastupiteľstiev, občanov, podnikateľov a predstaviteľov 
mimovládnych organizácií zo zúčastnených obcí a mesta 
Giraltovce. Harmonogram stretnutí je nasledovný: 

 
ü 26. februára pre minkroregión Stredná Topľa v Kurime o 9. h,  
ü 26. februára pre mikroregión Horná Topľa, Zlaté o 13. h, 
ü 26. februára pre mikroregión Makovica, Chmeľová o 17. h, 
ü 5. marca pre Radomsko-makovický a Ondavský  mikroregión,  

Okrúhle  o 9. h, 
ü 5. marca pre mikroregión Topoľa v zasadačke MsÚ v 

Giraltovciach o 13. h, 
ü 5. marca pre mikroregión Sekčov – Topľa v Raslaviciach o 16. h.   
 

Počas infostretnutí budú členovia riadiaceho tímu 
informovať o prístupe LEADER všeobecne, o projekte Tvorme 
tvár Horného Šariša a výstupoch z neho, tiež o možnostiach 
aktualizácií programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
jednotlivých zainteresovaných obcí. 

                                               
                                                                Emília FILOVÁ 
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Účastníci februárového rokovania v projekte Tvorme tvár Horného Šariša 

opäť o krok posunuli  budúcnosť tohto kúta Slovenska do jasavejších farieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vedúca realizačného tímu, Monika Budovcová (uprostred) a autor web 
stránky www.hornysaris.sk František Hvizda (vpravo) v pracovnom 
nasadení.                                                                                       Foto: autor 

http://www.hornysaris.sk
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Výrazom 

vzájomnej pocty 
kultúrnym hodnotám 
predkov a súčasníkov sa stalo podujatie v sobotu 7. februára t. 
r. v poľskom meste Wielopole. Pri príležitosti takmer päť rokov 
trvajúcej spolupráce ho organizovali riaditeľ gminského 
Strediska kultúry a oddychu vo Wielopoli Marcin Świerad  
a vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu v Giraltovciach 
Alena Kmecová. Podujatie sa konalo pod patronátom 
Prešovského samosprávneho kraja  (PSK) a Podkarpatského 
vojvodstva. 

Dohodu o partnerskej spolupráci a prehĺbení vzťahov medzi 
gminou Wielopole Skrzyńskie a Mestom Giraltovce 
predstavitelia oboch strán podpísali 26. októbra 2004. 
Nadviazali tým oficiálne vzťahy a úrovni samosprávnych 
orgánov. Dohodou však umocnili aj priateľské vzťahy medzi 
obyvateľmi oboch lokalít. Na jej základe usporadúvajú 
vzájomné podujatia kultúrne, športové, vzdelávacie, obchodnej 
výmeny aj v ďalších vzájomne prospešných oblastiach.  

„Počas spomínaných stretnutí vládne príjemná spoločenská 
atmosféra, dochádza k vzájomne užitočnej výmene poznatkov 
a skúseností,“ zdôrazňuje A. Kmecová. Jej slová potvrdilo aj 
podujatie v sobotu 7. februára. 

Myšlienku tohto večera vštepil medzi aktérov podujatia 
neúnavný „kultúrnik“ Marcin Świerad. Už dlhý čas sa snažil 
nájsť možnosti ako na  spoločnom podujatí  prepojiť kultúrne 
dedičstvo poľské a slovenské tak, aby približovali rozdielne, 
ale najmä spoločné znaky oboch kultúr. Ideu preniesol na 
slovenských partnerov a priateľov -  predstaviteľov Mesta 
Giraltovce 

Beseda úcty Giraltoviec a Wielopoľa sa skladala 
z niekoľkých častí. Prvou je účasť giraltovských predstaviteľov 
mesta vo Wielopoli. Na čele s primátorom Jánom Rubisom prišli 
poslanci Mestského zastupiteľstva, riaditelia škôl 
a zamestnanci Mestského úradu. Ako ináč, priviezli so sebou aj 
„kultúru“, teda jej aktérov z mesta. Za Prešovský samosprávny 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
18 

kraj pozvanie prijala a prítomných pozdravila vedúca odboru 
kultúry  Eva Arvayová, poslanec PSK Michal Gondek, 
prednosta Krajského školského úradu Jaromír Paulík.  
Druhého garanta podujatia - Podkarpatské vojvodstvo  
reprezentoval zástupca vojvodu Podkarpatského vojvodstva 
Wieslaw Rygeľ, gminu Wielopole Skrzyńskie reprezentoval  
wójt Czeslaw Leja.  

Spoločný večer obohatili svojím vystúpením členovia 
folklórneho súboru Topľan, ktorí sa striedali s poľskou Kapelou 
ludowou z Nawsia. Večer ľudovou hudbou v modernejšou 
prevedení spestrili známi muzikanti Ondrej Majer a Pavol 
Rozkoš s kapelou Východ. Hrali predovšetkým do tanca, no 
pomáhali aj sprievodným muzikálnym podtextom pri učení sa 
populárnych ľudoviek A od Prešova (najobľúbenejšia pieseň M. 
Świerada) a V Želežniku na mociku (jej autorom je O. Majer).  

Aký by mal večer úspech bez jedla a nápojov!? Tak, ako 
naši predkovia si hostí uctili tým najlepším, čo v dome mali, 
urobili aj organizátori besedy úcty. Žiaci a pedagógovia 
Súkromnej strednej školy podnikania  z Giraltoviec uvarili 
a podali prítomným tradičné slovenské jedlá: bryndzové 
pirohy, kapustové holúbky a mačanku. Nezahanbili sa ani 
dospelí, ktorí priniesli na ochutnávku populárnu kračúnovskú 
slivovicu.  Poliaci zase sa nenechali zahanbiť a  Giraltovčanov 
ponúkli tradičnou kiszkou (jaternicou krvavničkou), ktorú 
podávali s varenými zemiakmi a kyslou kapustou s mäsom. Na 
stole však nechýbali ani tradičné koláče, nápoje uvarené zo 
sušeného ovocia, herbata  i menej tradičná káva.. Keď sa blížil 
čas rozlúčky prinášali na stôl produkty modernejšej doby – 
rybacie zavináčiky, klobásy, golonku (šunku), huspeninu, 
vynikajúci šmalec s hubami a oškvarkami a úplne na záver 
ešte teplé rolované kolienko.     

Pôvodne sa tento večer mal skončiť odchodom 
Giraltovčanom o polnoci. Zábava vrcholila a vtedy si primátor 
J. Rubis asi povedal: „V najlepšom treba skončiť!“ Napriek 
protestom Poliakov sa o pol druhej nadránom ujal slova cez 
mikrofón a srdečne poďakoval za neskutočne príjemné 
stretnutie. To sa, samozrejme, nemôže skončiť jednostranne. 
Už je dohodnuté, že „vracanky bavia“ a Poliaci do Giraltoviec 
prídu v novembri tohto roku na repete. 

                                            ooooo   Emília FILOVÁ 
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Výstavka krojov Topľanskej  a Wielopoľskej oblasti s vystúpením Kapelou 
ludowou z Nawsia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad  do hľadiska v popredí zástupcovia Mesta Giraltovce. 
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Pri odovzdávaní  ďakovných makiet za spoluprácu zľava: Ján Rubis – primátor 
Giraltoviec, Robert Pieczonka - zástupca Rady Gminy Wielopole Skrzynske, Alenka 
Kmecová – vedúca oddelenia kultúry MsÚ Giraltovce, Czeslaw Leja – wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie a Marcin Swierad - riaditeľ gminského Strediska kultúry 
a oddychu vo Wielopoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 Ocenenie za spoluprácu  z rúk Roberta Pieczonku - zástupcu Rady Gminy 

Wielopole Skrzynske  (prvý zľava) a   Czeslawa Leju – wójta Gminy Wielopole 
Skrzyńskie dostali Giraltovčania zľava: Marek Hliboký – poslanec MsZ , Alena 
Kmecová, Ján Čižek – riaditeľ ZŠ, Ján Rubis, Slávka Vojčeková – riaditeľka DSS, Peter 
Kimák-Fejko - riaditeľ ŠZŠ a ďalší.                                                              Foto: autorka 
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Giraltovská rímskokatolícka farnosť mala v uplynulom mesiaci tú milosť, 

že kópia tohto obrazu sa dostala k nej. Je úžasne, že tento milostivý obraz 
bol umiestnený nielen v kostole, ale že  sme si ho mnohí mohli zobrať do 
svojich domácnosti, a tak si ho uctiť spoločne so svojimi rodinami. Mali sme 
ohromnú príležitosť vyprosiť si veľa milosti, ktoré sú pre nás a život v našich 
rodinách potrebné. 

Veľmi zaujímavá a priam neuveriteľná je história obrazu, ktorú 
približuje knižka pod názvom  Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky - 
spiritualita turzovského pútnika. Dočítame sa v nej, že každé mariánske 
pútnické miesto má svoju osobitosť. Často to býva socha alebo obraz, ktoré 
dali podnet na vznik púti. V tomto ohľade je Turzovka výnimočná, pretože až 
niekoľko rokov po vzniku pútnického miesta sama Panna Mária pripravila 
obraz i sochu ako symboly, ktoré dnes Turzovku  charakterizujú. V roku 
1964 nebeská matka poverila zhotovením svojej sochy baníka, ktorý nikdy 
nedržal v ruke rezbárske dláto. A v tom istom roku Panna Mária sama 
vybrala jeden svoj obraz a vtlačila mu osobitnú pečať tým, že ho zázračne 
zachránila z plameňov  ničivého ohňa. Potom bol obraz ponížený 30-ročným 
zabudnutím, no po rokoch sa v plnej kráse a  slávnostne vrátil na milovanú 
horu Matky Božej, aby mohol byť verejne uctievaný. 

Je zvláštne, že z množstva obrazov, ktoré na horu veriaci  priniesli, si 
Panna Mária vybrala práve tento,  pre  veriacich katolíkov dosť nezvyklý 
obraz, na ktorom je Bohorodička s východnou korunou. 

Celková silueta postavy je pomerne vzdialená od mariánskej ikonografie, 
tradičnej na Slovensku. Svojím oblečením je blízka Západu, no svojou 
korunou obracia našu pozornosť na Východ, akoby veriacim na Slovensku 
chcela pripomenúť ich byzantské korene. Spolu so symbolikou spálenej 
kontúry naznačuje, že dedičstvo slovanských duchovných otcov sv. Cyrila 
a sv. Metoda – takmer spálené komunizmom, by malo povstať z popola 
ateistickej minulosti a je najvyšší čas vrátiť sa opäť ku koreňom a čerpať 
odtiaľ obnovu pre celý národ. 

Originál  milostivého obrazu je umiestnený v kaplnke na hore Živčák. 
Želanie, aby sa milostivý obraz stal putovným obrazom, vyjadrila Panna 
Mária so slovami: „Kdekoľvek sa zanesie tento obraz, do domu alebo do 
kostola, tam zanechám svoj plášť s vďakou Nevesty Ducha Svätého.“ Želala 
si, aby sa veriaci kresťania  pred ním modlili, lebo len tak im môže účinne 
pomáhať. 

Obraz putuje po Slovensku už viac ako 12 rokov všade tam, kde o to 
požiadajú. Do roku 2001 to bol originál, no keďže na Turzovku prichádzali aj 
pútnici zo zahraničia bolo potrebné, aby originál ostal na svätej hore 
a putovali iba kópie. Dodnes je vyhotovených 17 kópií tohto milostivého 
obrazu. 

Obraz Kráľovnej Turzovky zaujme svojou gracióznosťou a nevšednou 
krásou. No pozoruhodný je aj symbolikou, ktorú v sebe ukrýva. Už samotný 
spôsob, ktorým Panna Mária povýšila tento obraz tým, že ho zázračne 
zachránila z ohňa, akoby stelesňoval cestu Turzovky, ktorá po štyridsiatich 
rokoch zázračne povstala z popola. Knižka o tomto milostivom obraze 
obsahuje mnoho príbehov, svedectiev a rozdaných milostí, ktoré Panna Mária  
cez milostivý obraz dala tým, ktorí ju o to vrúcne prosili.              H. Bosáková 
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Centrum voľného času 

v Giraltovciach  uskutočnilo aj počas 
februára množstvo zaujímavých 
podujatí, medzi ktoré nesporne patrili 
pravidelné návštevy hokejových zápasov 
v Košiciach, ale aj pokračovanie 
futbalovej súťaže – Novak Cup.  

Február vrcholil tradičnými 
zábavami, a tak aj CVČ pripravilo 
karnevaly a Valentínske diskotéky 
v obidvoch mestách,  teda 
v Giraltovciach a vo Svidníku.  

Poživeň ducha si našli nielen mladí, ale aj dospeláci pri 
návštevách divadelných predstavení, ktoré zorganizovali pre žiakov 
Gymnázia z Giraltovciec a Spojenej strednej školy zo Svidníka. Pre 
veľký počet záujemcov  zorganizovali už  po tretíkrát aj návštevu 
divadelného predstavenia František z Assisi v Divadle J. 
Záborského v Prešove. 

Tradičná je aj návšteva plavárne v Stropkove a počítačové hry, 
kde sa konala súťaž – NHL. Akcia Po stopách II. svetovej vojny 
pokračovala návštevou Vojenského múzea vo Svidníku. Odznela 
tam zaujímavá prednáška a mnohí žiaci sa dozvedeli nové, doteraz 
nepoznané skutočnosti z obdobia vojny. Podľa témy tohto dňa – 
vojna -  zákonite nasledovala návšteva Ukrajinského múzea vo 
Svidníku, kde Jozef Rodák, nazývaný miestnymi „chodiaca 
encyklopédia“, porozprával mnoho zaujímavosti z tohto obdobia. On 
stál pri zrode Vojenského múzeá, so svojím tímom ho budoval 
a dotváral. Preto pozná mnoho príhod, ktoré zažili pri zbere  
a hľadaní exponátov po rôznych kútoch Slovenska. Účastníkov 
exkurzie jeho rozprávanie veľmi zaujalo a dá sa povedať, že len od 
neho sa mnoho nepoznaného mohli dozvedieť. Preto podujatie je  
rozdelené na viac časti a cyklicky sa bude  organizovať pre deti, 
žiakov a ostatnú študujúcu mládež.  

Šport mládež má obľubuje. Svedčia o tom aj súťaže Silový trojboj 
pre dievčatá a Silový päťboj pre chlapcov, usporiadané 
 v Michalovciach, iní záujemcovia sa zúčastnili na súťaži v hádzanej 
a v Humennom sa hral volejbal. Michalovce sa stali cieľom aj druhej 
návštevy  na zaujímavej výstave zvierat. Fotografie zo všetkých 
podujatí sú uverejnené na webovej stránke CVČ.                         (es)  
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PREDSÚŤAŽNÉ TRÉNINGOVÉ SÚSTREDENIE MAŽORETIEK 
 
 

 
 
Do rytmu si dupú spolu, či chcú zrútiť celú školu? 
 Nie to nie je rytmus v zlosti, to si oni od radosti.  
Usmiate sú ako kvietky, do rytmu to mažoretky. 
 
Celkom takto by sa dalo charakterizovať celotýždňové predsúťažné 

sústredenie troch skupín dievčat, ktoré sa venujú trendovému športu, 
prinesenému spoza veľkej mláky, ľudovo povedané „mažoretkovaniu“. 
Dievčatá tvrdo trénovali počas celého týždňa. Prvé dva dni to bolo pod 
odborným vedením Daniela Straku z Prešova, ktorý je profesionálnym 
tanečníkom v divadle J. Záborského v Prešove a zároveň je aj pedagógom 
pohybovej výchovy na konzervatóriu v Košiciach. Tu si dievčatá osvojovali 
rôzne nové techniky pohybu a práce s vlastným telom. Tréningy boli 
dvojfázové, zatiaľ čo dve 
skupiny pracovali do-
obeda tri hodiny pod 
vedením lektora, tretia 
skupina sa venovala, 
spolu so svojou hlavnou 
trénerkou Máriou Ole-
árovou, výstavbe nových 
choreografií pre priprav-
ované súťaže, ktoré sa 
budú konať v marci 
a apríli, (napr. Maj-
strovstvá SR a pod.). 
Poobede sa dievčatá 
jednoducho vymenili 
a makalo sa ďalej. 

Streda sa niesla 
v znamení rehabilitácie 
a odpočinku, kde dievčatá absolvovali návštevu plavárne po ktorej 
nasledovala sladká čokoláda v cukrárni v Stropkove. Štvrtok a v piatok sa 
opäť po šesť hodín denne dievčatá trápili s prípravou choreografií v troch 
rozličných kategóriách podľa veku. 

Celé sústredenie prebehlo v spolupráci so Špeciálnou základnou školou 
internátnou vo Svidníku, ktorá poskytuje mažoretkám telocvičňu. Nuž teda 
neostáva nič iné, len dúfať, že Centrum voľného času Giraltovce bude mať 
ďalší skvelý kolektív, ktorý bude reprezentovať činnosť centra, a že 
dievčatám vydrží chuť pracovať na sebe nielen kvôli súťažiam, ale hlavne 
pre svoju potechu a rozumné využitie voľného času.                           (hs) 
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Gymnázium v Giraltovciach 13. februára 

2009 usporiadalo v poradí už X. reprezentačný ples 
rodičov, učiteľov a priateľov školy. Riaditeľa školy 
Juraja Auerswalda sme požiadali, aby nám v 
krátkom rozhovore priblížil toto podujatie. 

Spoločný ples rodičov, učiteľov a priateľov 
školy je určite vynikajúca myšlienka. Čo vás 
viedlo k takejto forme spolupráce školy so 
širšou, predovšetkým rodičovskou verejnosťou? 

V minulosti sa v telocvični   školy uskutočňovali zábavy, a tak 
sme chceli nadviazať na túto niekdajšiu tradíciu v spolupráci s 
rodičmi. Hlavnou myšlienkou bolo pomôcť vybudovať neformálne 
vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi a zároveň zo sponzorských 
príspevkov finančne podporiť aktivity žiakov, ako aj  materiálno-
technické vybavenie školy. Za to, samozrejme, patrí všetkým 
sponzorom naše poďakovanie. 

Ako dlho už Gymnázium v Giraltovciach organizuje 
reprezentačné plesy? 

Prvý reprezentačný ples rodičov, učiteľov a priateľov školy sa 
uskutočnil 20. februára 1998. Tohtoročný ples bol teda v poradí už 
desiaty. Ako vyplýva z názvu, plesy sú určené predovšetkým 
rodičom našich žiakov, no sú otvorené aj širokej verejnosti. Ide 
predovšetkým o našich bývalých študentov, ktorí sa na ich veľmi 
radi zúčastňujú, ba častokrát privedú aj svojich známych. 

Veríme, že ohlasy na plesy vo verejnosti sú len pozitívne. 
Už  I. reprezentačný ples sa stretol v širokej verejnosti s veľkým 

ohlasom, preto sme sa rozhodli organizovať toto podujatie 
každoročne.V súčasnosti je ples tradičnou časťou úspešných 
mimovyučovacích aktivít našej školy, preto sme radi, že v 
rodičovskej verejnosti sa stretáva s takou kladnou odozvou. Náš 
ples možno nemá noblesu veľkých plesov, je určite skromnejší, no o 
to srdečnejší. Má svoju typickú atmosféru v upravených priestoroch 
školy, vďaka čomu je zvlášť obľúbený. Každoročne máme dobrý 
výber hudobnej skupiny, v tomto roku to bola vynikajúca ľudová 
hudba folklórneho súboru Topľan pod vedením riaditeľa Petra 
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Zajaca. Sme hrdí, že všetci členovia súboru sú zároveň aj našimi 
študentmi. 

Každý ples stojí množstvo času a práce. Vieme, že ples 
pripravujú predovšetkým učitelia, ostatní zamestnanci školy a 
študenti. Prezraďte nám, ako sa im popri všetkých ich 
pracovných povinnostiach darí takéto niečo zorganizovať. 

Príprava plesu začína vždy v dostatočnom predstihu, no najviac 
práce je v posledný týždeň pred plesom, keď upravujeme a zdobíme 
priestory školy, hlavne telocvične. 

Každoročne sa tento ples podarí pripraviť na vysokej úrovni 
vďaka skúsenému kolektívu pracovníkov školy a ich zodpovednému 
prístupu, za čo im chcem aj touto formou poďakovať. 

Ako hodnotíte tohtoročný ples? 
V tomto roku sme volili neskorší termín. Nášmu plesu 

predchádzalo niekoľko plesov v Giraltovciach a okolí, s čím 
pravdepodobne súvisí aj trochu nižšia účasť. Napriek tomu verím, 
že aj jubilejný X. reprezentačný ples Gymnázia v Giraltovciach splnil 
očakávania verejnosti a zaradil sa tak medzi vydarené podujatia 
našej školy. 

Pán riaditeľ, ďakujeme za rozhovor. 
     Žaneta MIŽENKOVÁ  

 
 
 
 
 
V piatok večer, 20. februára 2009,  pôsobila budova  Gymnázia 

v Giraltovciach  inak ako obvykle. Nádherne vyzdobená telocvičňa, 
červený koberec, dievčatá v spoločenských šatách a chlapci 
v oblekoch úplne zmenili typickú  atmosféru školy. Študenti sa 
v tento večer premenili na dokonalých gentlemanov a pravé dámy. 

Otvorenie plesu ako aj úvodný valčík patril predsedníčke 
Študentskej rady. Na tanečný parket študentov pozvali aj 
pedagógovia, ktorí sa na plese zúčastnili ako pedagogický dozor. 
Od viedenského valčíka tancujúci postupne skĺzli na ľudovú nôtu, 
ale aj k starším a súčasným hitovkám. O skvelú zábavu sa po celý 
večer staral Dj Dandy, ktorý okrem kvalitnej hudby pripravil aj 
zopár súťaží. Do súťaže o najlepšieho tanečníka sa zapojili tri 
septimanky, ktoré to na parkete poriadne roztočili. Keďže víťaz sa 
nedal jednoznačne určiť, všetky tri boli ocenené medailami. 

Po skvelých tanečných výkonoch si študenti doplnili energiu 
chutnou večerou a zákuskom, ktoré pre nich pripravili tety 
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kuchárky v školskej jedálni. Dobrú chuť im poprial špeciálny hosť 
plesu - finalistka súťaže Môj najmilší hit, Majka Štefaníková, ktorá 
počas večere zaspievala. 

Dobrý ples sa nezaobíde bez tomboly. Všetci účastníci mali 
možnosť kúpiť si tombolové lístky, čo niektorí naozaj bohato využili, 
aby tak zvýšili svoju šancu na výhru. Hlavnými cenami boli mobilný 
telefón, rádio, USB kľúč, ďalekohľad, ale aj mnoho ďalších skvelých 
cien. 

Zábava pokračovala ďalej a vo víre tanca nám hodiny ubiehali 
veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bola polnoc – čas ukončiť 
zábavu. Študentský ples, organizovaný už tradične v posledný 
piatok pred odchodom na jarné prázdniny, bol pre študentov nášho 
gymnázia zároveň veľmi príjemným vyvrcholením tohtoročného 
Týždňa bez stresu. 

                                                         Lucia BAČKYOVÁ  
 

 
 
 
 

Tento chlapec, to som ja, 
Šaliansky Maťko. 
Maťko preto, 
že ma tak volajú, 
a šaliansky preto, 
že som sa narodil v Šali. 

 
Áno, znie to tak tajomne a rozprávkovo. A veru má to niečo 

spoločné s rozprávkou, presnejšie s prednesom povestí. Táto súťaž 
vznikla na počesť J. C. Hronského, ktorý je známym autorom tohto 
literárneho žánru. 

Dňa 5. februára 2009 sa v Prešove uskutočnil 16. ročník 
krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky 
Maťko J. C. Hronského. Zúčastnili sa ho aj víťazi regionálneho kola 
nášho okresu. Čestné uznanie si odniesla v 1. kategórii  Alexandra 
Brajová zo ZŠ v Mestisku a v tretej kategórii 3. miesto získala Silvia 
Štrusová  z Gymnázia v Giraltovciach. Celoslovenské kolo sa 
uskutoční dňa 27. 2. 2009 v Šali. Recitátorom srdečne blahoželáme. 

Príjemnú umeleckú atmosféru navodili v úvode žiaci ZŠ na 
Prostejovskej ulici v Prešove svojím ľudovým tancom a hrou na 
harmonike. Táto škola bola zároveň aj hlavným organizátorom 
krajskej súťaže. Stretli sa tu recitátori s pedagógmi, ktorí sa im 
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v tejto oblasti venujú, aby svojím majstrovským prednesom odkliali 
krásu našich povestí a obohatili sa navzájom poznatkami z histórie, 
geografie a literatúry. Na kultúru jazykového prejavu a umelecký 
výkon dohliadala odborná porota pre každú kategóriu zvlášť. Nebolo 
jednoduché a určite ani stopercentne objektívne vyhlasovať troch 
najlepších recitátorov z každej kategórie. Deti prinášali pútavé 
rozprávania so sugestívnou atmosférou, vystavaným príbehom, 
vzťahmi a situáciami. Akoby v nich povesť prebúdzala nielen 
fantáziu, ale aj zvýšenú emocionálnu a morálnu citlivosť. Porota vo 
všetkých troch kategóriách konštatovala, že úroveň recitovania 
povestí je z roka na rok vyššia a je veľmi ťažké rozhodnúť o víťazovi. 
Víťazmi sa stali všetci už tým, že boli najlepší v okresných kolách. 

Zásluhu na vysokej úrovni tejto súťaže majú podobne ako aj pri 
iných súťažiach v detskom prednese pedagógovia základných škôl, 
osemročných gymnázií a umeleckých škôl. Riaditeľka školy sa im 
preto úprimne poďakovala a konštatovaním, že deti, ktoré prišli 
súťažiť, sú veľmi talentované a zaslúžia si ich pozornosť, ich 
zároveň povzbudila k ďalšej práci. 

Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že všetci, ktorí sme sa tejto 
súťaže zúčastnili, odniesli sme si domov nádherný umelecký zážitok 
a chuť stretnúť sa opäť o rok pri prednese povestí, aj keď sme 
v niektorých prípadoch nesúhlasili s porotou pri hodnotení troch 
najlepších z každej kategórie. 

                                                            Marta LEHETOVÁ 
 
 
 
 
Študenti Gymnázia v Giraltovciach sa 12. februára 2009 opäť 

zúčastnili veľmi humánneho podujatia známeho ak OValentínska 
kvapka krvi. Už XIV. ročník tejto kampane, ktorý bol zameraný na 
rodinné darcovstvo, organizoval slovenský Červený kríž v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko – 
transfúznymi oddeleniami nemocníc.    

Za gymnázium sa darovania krvi zúčastnili študenti 4.A triedy  
a triedy oktávy pod vedením Štefana Bačkaya, ktorý daroval krv už 
dvadsiatykrát.  

Jedným z darcov bola aj študentka Lenka Novotná, ktorá 
nám odpovedala na niekoľko otázok. 

 
☺ Kto alebo čo ťa priviedlo k myšlienke darovať krv? 
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K myšlienke darovať krv ma priviedol môj otec, ktorý je celý 
život darcom. Ale aj  výzva školy, ktorá sa v posledných rokoch 
aktívne zúčastňuje tejto akcie. 

☺ Koľkokrát si už darovala krv? 
Zúčastnila som sa nielen Valentínskej kvapky krvi, ale aj 
Študentskej kvapky krvi. Zo zdravotných dôvodov som mohla 
darovať krv len raz. 

☺ Aké si mala pocity pri odbere krvi? 
Zo začiatku som sa bála injekcie, ale po odobratí vzorky krvi 
strach opadol. Potom som myslela už iba nato, že tým môžem 
niekomu pomôcť. 

☺ Nie je tvojím cieľom, aby si získala niektorú z Janského 
plakiet? 
Určite to nerobím kvôli tomu, ale cena v takejto podobe poteší 
každého. 

☺  Tento ročník je zameraný na rodinné darcovstvo. 
Nepresviedčala si niekoho zo    

☺ svojich blízkych, aby sa zúčastnil Valentínskej kvapky krvi? 
Ako som spomínala, môj otec je pravidelný darca. Mamka má 
zdravotné problémy a brata k tomu určite vyzvem. 

☺  Ako na teba zapôsobila atmosféra v nemocnici? 
Predovšetkým musím spomenúť veľmi milý a priateľský prístup 
personálu v nemocnici vo Svidníku, ktorý sa k nám správal 
vynikajúco. Sestričky sa snažili, aby sme sa cítili čo najlepšie 
a najpohodlnejšie.  

☺  Ako by si povzbudila mladých  ľudí k darcovstvu? 
Aj keď počiatočný strach býva u niekoho veľký, jeho prekonanie 
určite stojí zato,  pretože tým  môžeme niekomu zachrániť život. 

☺  V čom je podľa tvojho názoru zmysel prepojenia sviatku 
Valentína  a darovania krvi? 
Valentín nie je pôvodne náš sviatok. Je to však veľmi milý 
sviatok a jeho podstata spočíva v tom, že si ľudia navzájom 
prejavujú lásku a úctu. Myslím si, že práve darovaním krvi 
môžeme prejaviť ľuďom záujem a lásku. Niektorí študenti 4. 
A triedy a triedy oktávy na Gymnáziu v Giraltovciach prežili 
teda sviatok svätého Valentína veľmi humánne. Každý z nich 
mal z takto stráveného dňa určite dobrý pocit.  
 

Neváhajte a na budúci rok sa k nim tiež pridajte! 
 

                                                Valéria KAŠPEROVÁ 
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Netradičnou formou organizovali učitelia a študenti 
Gymnázia v Giraltovciach  vyučovací proces v týždni pred 
jarnými prázdninami. Zvonenie nahradila hudba, skúšanie 
a testy zamenili besedy a riadené rozhovory, každý deň mal 
svoju farbu, vyjadrenú oblečením študentov a učiteľov. 
Týždeň bez stresu, ktorý v spolupráci so študentmi školy 
organizovala v dňoch 16. až 20. februára 2009  už po 
druhýkrát Eva Bogľarská - koordinátor prevencie drogových 
a iných závislostí, sa vďaka bohatým a pestrým aktivitám 
stretol u žiakov a učiteľov školy opäť s veľkým záujmom.                                                                                      

                                                                                  (ap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podľa § 50  zákona NR SR č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
umožňujú mimovládnym 
organizáciám, ktoré sa 
zaregistrovali v Centrálnom 
registri prijímateľov, získať aj 
v tomto roku 2 % z dane 
fyzických a právnických osôb. 

Podmienky pre zápis do 
spomínaného registra splnila aj 
nezisková organizácia Vidiek. 

Týmto sa jej otvára priestor na zabezpečenie 
doplnkového zdroja financovania aktivít rozširujúcich 
poznanie a celkový rozvoj osobnosti človeka a rozvoj 
regiónu Giraltovce. 
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Prečo poukázať 2 % neziskovej organizácii Vidiek? 

Získaná suma sa použije  v tomto roku na podporu 
športu mládeže a zachovanie prírodných a kultúrnych 
hodnôt mesta Giraltovce a blízkeho okolia.  
Kto môže rozhodnúť o poukázaní 2 %? 

Daňovník, ktorý zaplatí daň z príjmov fyzických 
alebo právnických osôb a z jeho dane predstavuje 
minimálne 3,31 € ak je fyzická osoba a minimálne 
8,29 €, ak je daňovníkom právnická osoba.  
Ako môžete rozhodnúť? 

Poslaním vyhlásenia, ktoré je súčasťou daňového 
priznania príslušnému daňovému úradu.  

 
Aké sú údaje n .o . Vidiek? 
 

Obchodné meno: Vidiek, n. o. 
Sídlo: Bardejovská 254, 087 01 GIRALTOVCE 
Identifikačné číslo organizácie: 37686240 
Právna forma: nezisková organizácia. 
 

Časové lehoty poukázania 2 % z dane z príjmov: 
 

Ø do 15. februára 2009 odovzdať zamestnávateľovi 
žiadosť na vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov a vyhotovenia 
potvrdenia o zaplatení dane, 

Ø do 31. marca 2009 podať daňové priznanie ak 
patríte do kategórie fyzických alebo právnických 
osôb podnikajúcich podľa ustanovení 
živnostenského zákona  a zamestnanci, ktorí  sami 
podávajú daňové priznanie, 

Ø do 30. apríla 2009 podať vyhlásenie zo strany 
daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vykoná 
zamestnávateľ. Súčasťou vyhlásenia je potvrdenie 
o zaplatení dane.  
Ø  

Mgr. JOZEF KOZÁK, predseda Správnej rady n. o.  
Vidiek a 

Ing. ĽUBOMÍR FILO, riaditeľ n. o. Vidiek 
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Vzájomná spolupráca medzi mestom Giraltovce 
a gminou Wielopole Skrzyńskie  sa v nedeľu 15. 
februára 2009 opäť potvrdila vystúpením speváckej 
skupiny Východniarky na jednej z akcii 
usporadúvanej partnerským mestom. Milé 
prekvapenie hostitelia pripravili samotným 
privítaním, prijatím a tiež spôsobom, akým sa počas 
celého dňa Východniarkam venovali. Vo Wielopoli je 
nádherný krytý bazén, v ktorom si speváčky 
zaplávali. Prezreli   si tiež pekný drevený kostolík zo 
14. storočia v Breszinach s peknými historickými 
maľbami a nádhernou celkovou výzdobou. Najviac 
však prekvapil večer, ktorý zamerali na oslavy 10. 
výročia založenia Kapely ludowej z Nawsia, v rámci 
ktorého ocenili seniorske hudobné skupiny a kluby. 
Poľskí hostitelia si naozaj zaslúžia obdiv ako si vážia 
a oceňujú ľudí, ktorí v rámci svojho voľna robia čosi 
pre zábavu a oddych iných. V tomto smere  naozaj 
môžu slúžiť za vzor. Koľkí predstavitelia nášho 
mesta si našli čas, aby  sa takýmto ľuďom 
poďakovali a ocenili ich prácu? 

Je naozaj fantastické, že sa takéto výmenné akcie 
usporadúvajú, lebo iba tak sa dá zistiť a poučiť sa 
od tých, ktorí to robia snáď lepšie než my. 
Vystúpenie Giraltovčanov sa im páčilo 
a s rešpektom spomínali na 
vystúpenie súboru Topľan. 

 
 

                               Mária OSIFOVÁ 
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Plnenie povinnej školskej dochádzky je uzákonené v §19, § 20 a § 

21 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. 
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zápis do 
nasledujúceho školského roka sa konal od 15. januára do 15. 
februára t. r. Miesto a čas zápisu určil zriaďovateľ školy, napr. 
samospráva vo svojom všeobecne záväznom nariadení.  

V spádovom území a pôsobnosti Školského úradu (ŠÚ) Giraltovce 
klesá počet žiakov v základných školách zriadených obcou. Kým v  
školskom roku 2006/07 sa zapísalo 1222 žiakov, v školskom 
2007/08 ich prišlo na zápis 1 186  a v tomto školskom roku 
dokonca iba 1 095. Od 1. septembra 2008 je na území mesta aj 
Súkromná základná škola (SZŠ), do ktorej sa teraz zapísalo 27 
žiakov. Tento počet nie je započítaný v celkovom stave stave. 

V Giraltovciach počet zapísaných detí do 1. ročníka na školský 
rok 2009/2010 je 92 (so SZŠ je ich 119) a v tomto školskom roku 1. 
ročník navštevuje 120 žiakov. 

Počet detí v materskej škole v spádovom území ŠÚ Giraltovce sa 
za posledné  roky stabilizoval okolo 303. Tento stav vytvára reálny 
predpoklad stabilizácie počtu žiakov základných škôl v našom 
regióne.  

Naše základné školstvo v tomto školskom roku prežíva radikálne 
zmeny v nadväznosti na nový školský zákon. Nastali podstatné 
zmeny v legislatíve a pripravené sú ďalšie návrhy na odborné 
vzdelávanie a kariérny rast pedagógov.                         Jozef KOZÁK 

 
 
 

Všetkým pedagógom a výchovným zamestnancom pri 
príležitosti Dňa učiteľov úprimne ďakujem za vykonanú prácu 
a vynaložené úsilie pri výchove novej generácie. Do ďalších rokov 
im prajem tvorivé myslenie, pedagogickú zručnosť, pevné 
zdravie, radosť z dosiahnutých výsledkov, trpezlivosť a milý 
detský úsmev na tvárach ich žiakov.   

 
Jozef Kozák – vedúci Školského úradu v Giraltovciach                                                                      
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Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) v Giraltovciach škola 

otvorila dvere pre verejnosť 28.januára 2009. Počas tohto Dňa  
školu predstavili záujemcom a oboznámili ich s podmienkami 
štúdia, podali informácie o ponúkaných študijných a učebných 
odboroch a o nadstavbovom štúdiu.  

Túto príležitosť využili a SSOŠ školu navštívili žiaci základnej 
školy z Giraltoviec, ale prišli aj ďalší, napr. zo základných škôl z 
Marhane, z Chmeľova, z Kračúnoviec, z Hanušoviec nad Topľou, zo 
Šarišského Štiavnika aj z Okrúhleho. 

Po skupinkách si postupne prezerali  priestory domova mládeže, 
odborné učebne v budove, kde na ich zvedavé otázky odpovedali 
učitelia a majsterky odborného výcviku. Praktickú  zručnosť 
terajších  žiakov SSOŠ si mohli pozrieť v stolovacej miestnosti, kde 
žiaci nadstavbového štúdia   pripravovali priamo pred ich zrakom 
miešané nápoje, flambované ovocie, šaláty, ale aj iné chuťovky, 
ktoré mohli dokonca priamo aj ochutnávať. Tí odvážnejší si  spolu 
so žiačkami školy mohli vyskúšať skladanie  obrúskov, prezrieť 
pripravené sviatočné tabule.  

Na pripravenej prezentácii návštevníci obdivovali to, čo žiaci 
dosiahli v minulosti  alebo v prítomnosti, kde všade súťažili, alebo 
ako pracujú terajší prváci. Na fotografiách  mali možnosť vidieť 
aspoň zopár záberov prestretých slávnostných tabúľ z rôznych 
slávnostných pohostení, svadieb, recepcií. Všetky sú dielom  žiakov, 
ktorí ich pripravovali pod vedením svojich majsteriek.  

Nad priebehom predstavovania praktickej časti  bdeli majsterky 
odborného výcviku  Eva Hlavinková, Erika Švecová, Emília 
Goliašová, Anna Matisová a Jana Šebešová. Postarali sa o jeho 
hladký a plynulý  priebeh. V školskej jedálni úspech prezentácie 
zabezpečovala majsterka Ľubomíra Podhájecká.  

Majsterky odborného výcviku si úroveň a priebeh Dňa 
otvorených dverí pochvaľovali. A aké zanechal odozvy? Z počutia  
vraj dobré, ale skutočný výsledok  ukáže čas a predovšetkým počet 
uchádzačov o štúdium v tejto škole  pri prijímacom konaní a  na 
začiatku školského roka. Na všetkých sa, samozrejme, tešia všetci 
pegagogickí a nepedagogickí zamestnanci SSOŠ.     Erika ŠVECOVÁ 
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Momentky z Dňa otvorených dverí v SSOŠ.                                 Foto: autorka 
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Žiaci prvého ročníka Súkromnej strednej odbornej školy 

v Giraltovciach, z odboru hostinský, sa 23. januára 2009 zúčastnili 
na veľtrhu Danubius Gastro 2009 v areáli Incheby v Bratislave. 

Návštevu výstavy spojili s návštevou a prehliadkou budovy 
Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaci si   prezreli rokovaciu 
sálu, hlasovacie zariadenie a mohli sa posadiť aj do parlamentných 
lavíc na miesta poslancov. Celá prehliadka s odborným výkladom 
zanechala u žiakov hlboký dojem.  

Pekné dojmy a zážitky si žiaci odniesli z prehliadky výstavy 
v Inchebe, kde si prezreli prezentáciu gastronómie a potravinárstva 
slovenských a zahraničných firiem. Zoznámili sa s novými trendmi 
v gastronómii a získali zaujímavé informácie a kulinárske finty od 
popredných odborníkov kuchárskeho a cukrárskeho umenia. 
Súťažné exponáty hotelov, reštaurácií, cukrárni, odborných škôl 
a učilíšť z celého Slovenska na všetkých zapôsobili. 

Veľmi zaujímavým podujatím bola aj súťaž Carving Cup 2009 vo 
vyrezávaní z ovocia a zeleniny. 

Z výstavy odchádzali plní dojmov a zážitkov.     Eva HLAVINKOVÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Žiaci s učiteľkou na exkurzii.                                                        Foto: autorka 
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Výstava DANUBIUS GASTRO í09.                                                Foto: autorka 
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Žiaci z Giraltoviec v parlamentných laviciach.                             Foto: autorka 
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Dzurindov ekonomický zázrak vyhnal mňa a ďalších tristotisíc 

Slovákov za zárobkom na Západ. Hneď na úvod je potrebné 
povedať, že pracujúci v týchto krajinách krútia hlavami nad tým, 
ako dokážeme vyžiť z 300 až 500 eúr za mesiac, keď,  napr. 
v Holandsku, majú problém ako-tak prežiť z 1200 eúr. 

No nie je to zázrak? Holandskou koloniálnou krajinou je aj 250 
miliónová Indonézia. 

Na jednej stavbe pracoval po mojom boku aj majster z tejto 
krajiny. Cez prestávku sa pochvalne vyjadril, že má jedného syna, 
ktorý študuje v  Holandsku na vysokej škole. Keď som mu povedal, 
že som vychoval tri dcéry a každá má ukončenú vysokú školu 
s údivom poznamenal, že musím byť veľmi bohatý človek. Len 
k týmto dvom skutočnostiam by sa mohla rozvinúť diskusia 
o hodnotách vôbec a politickom systéme ako takom. Na tieto otázky 
dával odpoveď už J. A. Komenský. 

Pracoval som v Amsterdame a moje spomienky sa upriamovali na 
veľkého učiteľa národov. Tu pôsobil a mal veľa priateľov. Jeho 
odkazy s odstupom 350-ich rokov sú aktuálne aj dnes. 
V Holandsku je známy ako všestranný človek, predovšetkým ako 
pedagóg. Ale vzdelanie a výchova sa stali pre neho len cestou 
k dosiahnutiu jeho ideálov, teda k náprave vecí ľudských. Správne 
vzdelávanie mládeže sa pre takú nápravu sveta nedalo ničím 
nahradiť. Komenský žil v  presvedčení, že vyučovanie v školách 
musí byť dôkladné a pre všetkých.  

Celoživotné snaženie Komenského spočívalo prevažne v ľudskom 
snažení. V diele s názvom Obecná porada a náprava vecí ľudských 
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má doteraz v rebríku dôležitosti spoločenského života dominantné 
postavenie. Ešte aj v súčasnosti vo svete vznikajú lokálne vojnové 
konflikty. Žiadal vojnu zavrhnúť ako niečo zverské, lebo ľuďom sluší 
ľudskosť a spory môžu byť skoncované súdom riadne vedeným. 

V tejto súvislosti poukazoval, že: „...cieľom filozofie, politiky 
a zbožnosti je mier.“ Žiaľ, svet je stále prenasledovaný vojnovými 
konfliktami, stále na následky vojen zomierajú nevinní a bezbranní 
ľudia a deti. Stávajú sa vojnovými kalikami s následkami a na 
vojnových zločincov je vo svete postavený zvláštny meter. 

Za posledných 10 rokov aj na Slovensku niekoľkonásobne 
vzrástol počet civilizačných ochorení. Tu netreba ani štatistiku, lebo 
médiá prinášajú toľko faktov, že čestný človek dostáva záchvat 
strachu o seba a svojich príbuzných. Veď najmedializovanejší človek 
na Slovensku je Mikuláš Černák. Z médií sa stráca osobnosť 
čestného a pracovitého človeka. Je množstvo správ, ktoré majú aj 
beštiálny charakter, útočia denne na psychiku, čo svedčí 
o bulvarizácii politiky. 

Keď hovoríme o náprave vecí ľudských, naši ľudia, ktorí pracujú 
na Západe, o tom môžu písať kriminálne príbehy. Náš podnikateľ 
zamestnáva robotníkov a pred podpísaním zmluvy nasľubuje všeličo 
možné i nemožné. Do zmluvy uvedie len obmedzené množstvo 
podmienok. Takmer každý jeho rozhovor s robotníkmi je 
sprevádzaný klamstvom. V reťazci vzťahov sú všetci podvodníci, 
neplatiči, len on je charakter. Až tak sa dokáže biť do hrude, že 
z jeho charakteru mu neostalo nič. Takéto postoje podnikateľov 
končia aj tak, že právo vymáhania robotníci berú do svojich rúk. 
Svedectvom sú spálené autá, dolámané ruky a iné brutality. 

Podnikateľ ošklbe robotníka až tak, že je tento hotový na gril. 
Súdnou cestou je tento proces pre robotníka drahý, veľmi zdĺhavý 
a vymáhateľnosť slabá. Je to beh na dlhé trate. Sú aj stabilnejšie 
podnikateľské kolektívy, kde sú zárobkové možnosti uspokojivé 
a o robotníkov je po pracovnej i sociálnej stránke postarané. 

Za pozornosť v Amsterdame treba uviesť, že majú v meste takmer 
vyriešenú dopravu. Skoro každý občan v meste používa bicykel, 
prepravujú sa po vode, metrom, vlakom, električkou, autobusom 
a osobnými autami. Autobusy a bicykle majú prevažne svoj jazdný 
pruh. Pre nás je nepochopiteľné, ak sa celá trieda základnej školy 
prepravuje  po  ulici  na  bicykloch  za plnej  premávky.  Na cestách 
vládne podstatne väčšia ohľaduplnosť ako u nás. V zálive 
premávajú trajektory bez poplatku. Tu možno obdivovať značné 
množstvo rôznych lodí, napr. ukotvenú ponorku ZSSR z Druhej 
svetovej vojny. Zrejme čaká na ďalší výstrel z Aurory. 

V Amsterdame som pracoval  ako stavebný robotník. Táto 
skutočnosť sa stala  ďalšou mojou školou v živote. Už Komenský 
napísal: „...ako je celému ľudskému pokoleniu celý svet školou, od 
počiatku  sveta až  do konca, tak  každému  človeku  je  jeho  vek 
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školou, od kolísky až do hrobu.“ Dnes racionálnejšie posudzujem 
jednotlivé spoločenské procesy. Zaujímalo ma viac stavebníctvo, ale 
aj na ďalšie odvetvia som pozeral s otvorenými očami. V Holandsku 
môžeme vidieť rôznu architektúru, megastavby, budovy na vode, 
labyrint dopravných prepojení aj „králikárne“, ktorým sa aj u nás 
politici vysmievali. Obdivoval som štadión Ajaxu Amsterdam. Veľká, 
takmer obrovská budova. Na prízemí a prvom poschodí sú 
parkoviská a obchody. Cez druhé poschodie prechádza dvojprúdová 
diaľnica v oboch smeroch. Až na treťom poschodí je ihrisko. Strecha 
je priesvitná, dá sa otvárať a zatvárať. Stredná vrstva obyvateľstva 
žije v rodinných domčekoch, v radovej zástavbe aj v nájomných 
bytoch. Nájomné byty nezodpovedajú nášmu štandardu, sú takmer 
50 rokov za našou komplexnou bytovom výstavbou. Aj napriek 
tomu sú drahé. Za štvorizbový byt mesačný nájom predstavuje 
1200 eúr. Pre porovnanie – naša susedka dostáva dôchodok 1400 
eúr mesačne. Pritom treba poznamenať, že v produktívnom veku 
pracovala v dvoch zamestnaniach. Počas toho nepoznala susedov, 
nemala priateľov, len prácu. 

Túžobne som očakával deň, keď budem mať príležitosť navštíviť 
miesto posledného odpočinku veľkého učenca J. A. Komenského. 
Týmto mestom je Naarden, vzdialený 35 km od Amsterdamu. Pekné 
mestečko s historickou architektúrou, obklopené vodným kanálom, 
brehy upravené kríkmi a stromami. Je to pevnosť zaujímavého 
pôdorysu. Keď v roku 1670 Komenský zomrel, pochovali ho vo 
vtedajšom Valonskom kostole v Naardene. Od roku 1992 je vedľa 
mauzólea umiestnené aj múzeum Komenského. 

V múzeu si návštevník pripomína život a prácu Komenského. Na 
prvom poschodí sa pravidelne usporadúvajú výstavy, ktoré sa viažu 
svojím obsahom k myšlienkam alebo vlasti veľkého učiteľa národov. 
Naarden je mesto, kde je medzi návštevníkmi Holandska aj veľa 
Čechov a Slovákov. Prichádzajú sem navštíviť hrob svojho krajana. 
Na úvod návštevy nám premietnu 15-minútový film v češtine 
o živote Komenského. Jeho život poznamenali vojny, neustále 
putovanie, požiare, spálenie kníh a rukopisov, sklamanie, 
prenasledovanie a úteky, morová epidémia a tragédie.  

Dnes je ťažko pochopiteľný spôsob presunu z jedného miesta na 
iné. Veď cestu z Heidelbergu do Prahy vo vzdialenosti vyše 500 km 
absolvoval Komenský pešo a sám. Táto skutočnosť hovorí za všetko. 

Komenského považujeme za vedca a pedagóga. V Londýne založil 
prvú medzinárodnú akadémiu vied na svete. V tomto prípade je 
aktuálny jeho odkaz: „... moc pravdy vyzbrojená svetlom poznania je 
neprekonateľná“. V českom erbe, ktorý je umiestnený na stene jeho 
miestnosti, je napísané: „Pravda víťazí.“ V dnešných médiách 
počujeme veľké množstvo klamstiev a poloprávd. Tento fenomén sa 
prenáša do spoločenského života a má negatívny dopad na jeho 
proces. 
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Takmer na celom svete je známy a uznávaný ako pedagóg. Jeho 
odkaz: „ Ak sa má človek stať človekom musí sa vzdelávať.“ je 
požiadavka aj dnes veľmi aktuálna. Pokým naše školstvo sa riadilo 
podľa  jeho didaktických zásad aj napredovalo. Keď od nich 
upustilo – stagnovalo.  

Už Komenský uvažoval o zjednotenej Európe. V jednotlivých 
krajinách mal priateľov, známych, mnohých buditeľov, ktorí ho 
potrebovali pre jeho múdrosť a genialitu. Múdrosť a genialitu 
rozsieval takmer po celej Európe. Aj pre prácu v Európskej únii a v 
celej Európe je aktuálny jeho odkaz: „My Európania predsa plávame 
akoby na jednej lodi a čokoľvek sa tu deje, všetkých sa to týka.“ 
Ani dnes svet nie je bezpečný, naopak, je plný nástrah. Žiada sa 
o jednotu bojovať. 

Nemecký matematik A. Tasse napísal: „Keby Komenský 
nenapísal nič iného, vykonal by dosť tým, čo napísal.“ 

Náš príspevok do jeho kroniky: „Veľkosť každého z nás je v jednej 
maličkosti. Nie je to nič iné ako ľudskosť.“ Komenský to pochopil už 
pred 350 rokmi. Len s úctou a uznaním môže vstúpiť človek na 
miesto jeho posledného odpočinku. Nám sa to podarilo 3.novembra 
2008.                                                                          Vladimír OSIF                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

43

 
 
 
 
 
 

 
 Deň pred oslavou sviatku 

zaľúbených, v piatok 13. februára, sa konala 
v Giraltovciach valentínska diskotéka pre mládež. 

Organizovalo ju CVČ a na mixovaní piesní sa podieľali známi 
dídžeji, ktorí šou poriadne roztočili. Akcia však ani zďaleka 
nedopadla nešťastne, ako sa o trinástke zvykne často hovoriť 
a označovať za nešťastné číslo. Práve naopak, všetci sa bavili 
výborne a medzi tanečníkmi sa objavili vekovo starší aj mladší 
účastníci. Na podujatí hosťoval mladý spevák Rado Moznich, 
slovenský Bon Jovi, ktorý vystupuje pod umeleckým menom 
R.A.D.O. Tento talentovaný mladík zaspieval naozaj skvelo, 
ako sa na správneho „bondžováka“ patrí. Veď nadanie mal aj 
po kom zdediť, pretože vášňou k spevu sa údajne podal na 
svojho prastarého otca. Dj Pepo, známy z rádia Kiss, na párty 
vyhlásil aj valentínsku súťaž, za ktorú víťazov spravodlivo 
organizátori odmenili darčekmi. Počas tejto diskotékovej šou 
mali tanečníci neustále príjemnú náladu a na rôznych štýloch 
hudby sa vedeli dobre odviazať. Každý tak mohol predviesť 
svoje najmodernejšie tanečné prvky a zabávať sa so svojimi 
priateľmi. Na diskotéke sa zúčastnilo veľa mladých a zabávali 
sa naozaj výborne. Všetko skončilo happyandom, teda so 
šťastným koncom. Sviatok Valentína tak mohli všetci prítomní 
osláviť dvakrát, najprv tancom a nasledujúci deň romanticky, 
so svojou milovanou polovičkami. Mladí takéto tanečné 
podujatia radi vyhľadávajú a aj potrebujú. Nech akcie 
orientované na hudbu či tanec neustále pribúdajú a o záujem 
na nich nebude núdza.  

      Martina ŠTOFKOVÁ 
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Fašiangy sú časom, kedy sa konajú posledné bláznivé 

veselice pred veľkým pôstom. V súkromnej základnej škole v 
Giraltovciach  si za takýto deň zvolili 20. február 2009, 
posledný deň školského vyučovania pred jarnými 
prázdninami. 

Všetko sa to začalo o ôsmej ráno, keď sa žiaci, prezlečení 
do všakovakých masiek, zhromažďovali na karneval. Ani 
učiteľky a niekoľkí rodičia nezaostávali. Na radosť žiakov sa 
z učiteliek aspoň na dopoludnie stali Pipi dlhá pančucha, 
čierna pani a cigánka. 

A zábava začala. Tanec v rôznych podobách, netradičné 
súťaže, do ktorých sa deti s veľkou chuťou zapájali 
a fantastické občerstvenie, ktoré si deti aj vlastnoručne 
pripravili deň vopred. To všetko umocnené priateľskou 
atmosférou a dobrou náladou.  

O tom, že sa karneval vydaril, svedčila aj neochota detí 
odísť domov. 

Kým pre deti sa po skončení karnevalu začali prázdniny, 
učiteľky sa pripravovali na ďalšie podujatie. Pre rodičov 
a priateľov školy v ten istý deň, o 18. h, zorganizovali   1. 
Školský bál. Krásna výzdoba, prezentácia práce žiakov a 
učiteľov na piatich paneloch, dobrá hudba, výborné jedlo, 
príjemná obsluha a veľmi bohatá tombola dávali tušiť, že 
hostia aj hostitelia budú mať v tento večer o zábavu 
postarané. 

V družných rozhovoroch, neodmysliteľných tancoch 
a naozaj príjemnej atmosfére sa zabávali do skorých 
ranných hodín. Týmto podujatím podarilo odbúrať 
pomyselnú bariéru medzi rodičmi a pedagógmi.  

       Štefánia VARGOVÁ  
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Nie je to tak dávno, čo od nás odišla jedinečná bytosť 

a presťahovala sa inam. Už nám však bez nej začalo byť smutno 
a ťažko. Zanechala nám akýsi pocit prázdnoty, ktorý sa vyplniť 
nedá. Je jednoducho nenahraditeľná. Tou „veľkou“ ženou je, ako ste 
už možno poniektorí uhádli, pani učiteľka Alžbeta Škurlová. Do 
všetkého, čo robila, dokázala dať akési zvláštne  korenie života, 
ktoré zakaždým dodalo výsledku jej práce osobité čaro. Len málokto 
vie pracovať so slovom s takým citom, radosťou a pôvabom, ako 
ona. A z týchto zvláštnych ingrediencií vedela vždy vytvoriť tú 
najlepšiu chuť. Je veľká škoda, že odišla do Čiech, pretože sme 
prišli nielen o skvelú učiteľku, novinárku, priateľku, kolegyňu, 
poradkyňu, ale hlavne o úžasného človeka. No na druhej strane, to 
všetko tým získali naši českí bratia. Každopádne  však mnohých 
veľa priučila. Stopy jej práce sú hlboko vryté v jej dlhoročnom diele 
a zakorenené v nás. Vždy nám vštepovala do srdca potrebné 
a vzácne rady a jej úprimnosť nám zakaždým pomohla. Neraz som 
sa ako školáčka so svojimi spolužiakmi ponosovala, prečo nám pani 
učiteľka dáva toľko nových tém v škole a slohových prác za domáce 
úlohy, no a vidíte... Napokon mala aj tak vždy pravdu. Vďaka nej 
sme reprezentovali mesto na viacerých literárnych súťažiach, získali 
veľké množstvo ocenení a zúčastnili sa niekoľkých 
nezabudnuteľných výletov. Boli sme ešte deti a nevedeli sme, ako to 
v živote chodí. Dnes, po desiatich rokoch, môžem hrdo povedať, že 
aj vďaka nej sme na to prišli. Ukázala nám smer cesty a pomohla 
nám dostať sa ďalej, možno občas až za hranice našich možností. 
Každého presviedčala, že na to má a snažila sa v nás rozvíjať náš 
talent. Dala nám v živote veľa, veľmi veľa. Nebola vtedy len našou 
triednou učiteľkou či slovenčinárkou, ale akoby aj  druhou mamou 
a hodiny s ňou mali zvláštne čaro. Uvedomujem si, že to už bolo 
dávno, no o to lepšie sa na to pamätám. Plynutím času sa mi to 
stále viac vynára a rada si to pripomínam. A viete, kde som dnes? 
Venujem sa písaniu a študujem odbor, kde je písanie nevyhnutné. 
Musím povedať, že ma to baví. A musím tiež povedať, že aj práve 
vďaka nej. Čím to je? Tým, že ma učila ona, tým, že objavila môj 
talent alebo tým, že som vďaka nej rozvíjala svoju pisateľskú 
činnosť? Za túto moju vášeň teda môžem vďačiť najmä jej. V mene 
všetkých žiakov, ktorým dala viac ako len základné školské učivo 
podľa osnovy, svoj vzácny čas a hlavne recept na život, ďakujeme. 
Jej ochota vložiť do práce maximum a naučiť nás viac, ako sa od 
nás očakávalo, bolo vždy zo srdca. Podľa rovnakých ingrediencií si  
varíme svoj život my, ktorých nás učila a za životný  recept 
ďakujeme jej, našej milej pani učiteľke.              Martina ŠTOFKOVÁ 
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Hoci naše mesto nie je veľké, má veľké plány 
a predovšetkým veľkých ľudí, ktorí ich vedia uskutočniť. 
Lepšie povedané, reč je o organizátoroch i účastníkoch 
rôznych kultúrnych podujatí v Giraltovciach. Tých veru nie je 
málo a ani za minulý rok sa nemajú dôvod hanbiť. Práve 
naopak.  

Na kultúrnych akciách mesta sa podieľali mnohí, a to 
z rôznych oblastí, či už išlo o akcie jednotlivých škôl, 
Základnej umeleckej školy, Centra voľného času Slniečko 
alebo samotného Mestského úradu. Veď si len spomeňme na 
viaceré podujatia, ktoré sa konali počas  minulého roka 
a väčšinou sa aj tešili vysokej účasti. Kultúrne akcie ako 
koncerty, školské plesy, spoločenské plesy, festivaly, 
karnevaly, besiedky, ako aj pozvania niekoľkých známych 
tvárí, ktoré zavítali do nášho mesta. To všetko i viac pripravili 
pre nás. Minulého roku sme sa tešili z návštevy kapely 
Desmod, zábavnej skupiny Drišľak, ako aj z verejných 
vystúpení speváka Michala Davida, herečky Mirky Partlovej, 
moderátorky Aleny Heribanovej, viacerých účastníkov 
Superstar a, samozrejme, Roba Miklu. Dá sa povedať, že aj 
samotný Robo, ktorý u nás niekoľko mesiacov pracuje, rozvíril 
giraltovský kultúrny život a v niesol doň niečo nové, svojské. 
Programy, ktoré pripravil, obohatil úprimnosťou 
a temperamentom. Stal sa naším hudobníkom, moderátorom, 
zabávačom, učiteľom a taktiež kamarátom. Môžete sa o tom 
napokon presvedčiť aj sami, jednotlivým akciám sa totiž 
venuje s nadšením. K tomu všetkému z veľkej časti prispieva 
aj jeho sympatická manželka Majka, ktorá pomáha pri 
viacerých akciách CVČ. Veľká vďaka určite patrí aj všetkým, 
v programoch zaangažovaným deťom, pracovníkom CVČ, 
Mestského úradu, ako aj samotných škôl.  
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Teda aktivít sme mali viac než dosť, podujatí sme si 

poriadne užili a veru, bolo sa na čo pozerať. Celkovo možno 
hodnotiť všetky naše akcie veľmi kladne a považovať ich za 
kvalitné. Hoci občas nevyšlo všetko úplne stopercentne podľa 
plánu, aj tak  stálo za to. Lenže aj my môžeme pridať ruku 
k dielu a pripojiť sa, teda prispieť svojou časťou či aspoň 
svojimi nápadmi. Prípadne dať návrh na to, ako isté veci 
vylepšiť. Spolupatričnosťou a kolegialitou sa dá dosiahnuť 
oveľa viac. Každá rada je v takom prípade vzácna a pomoc 
potrebná, preto držme spolu a vytvorme jeden kolektívny 
celok. Potom sa v kultúrnych programoch dokážeme iste aj 
lepšie zabaviť, odreagovať a načerpať pozitívnu energiu. 

Často sa však stáva, že aj keď o akciách vieme, 
nezúčastníme sa na nich. V mnohých  prípadoch je teda 
program mesta či škôl bojkotovaný, ale prečo? Pochopiteľne, 
všade sa predsa ísť nedá a ani nestíha, ale ak sa aj napriek 
tomu dá a zvýši nám čas aj na zábavu, je škoda nevyužiť to. 
To všetko však nie je lacný špás a príprava každej akcie,  
vytvorenie programu či pozvanie hostí niečo stojí. Príčinou 
však môže byť aj to, že občas o nejakých akciách ani nevieme, 
ale mohli by sme sa o to lepšie zaujímať. Informovanosť je 
predsa cestou k poznaniu a rozširovaním nových obzorov. 
Dnešná moderná doba nám už totiž ponúka nielen tipy 
a avíza vo forme rozhlasu či letákov, ale ponúka nám ich 
hlavne internet. Prevažná väčšina stránok giraltovských 
inštitúcii  je kvalitne a prehľadne spracovaná, stačí na nich 
iba kliknúť a podrobnejšie si prezrieť všetky zaujímavosti 
a bližšie informácie. Vďaka našej snahe a potrebe nasávať 
informácie sa tak istotne dozvieme viac. Naše mesto totiž 
ponúka nielen skvelý program pre deti, ale aj pre dospelých, 
teda všetky vekové kategórie sa majú vždy na čo tešiť.  

Verme, že tento rok prinesie opäť, ako už tradične, 
množstvo zaujímavých akcií a atraktívnych podujatí a aj naša 
účasť na nich sa podstatne zvýši. Máme byť teda istotne za čo 
vďační tým, ktorí sa ochotne a nezištne podieľajú na programe 
pre iných a hlavne, robia to pre nás. Robíte to dobre, len tak 
ďalej. Máme z vás radosť, tak sa na nej podieľajme vždy spolu.  

                                                      ooooo     Martina ŠTOFKOVÁ 
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Príslovie, ktoré hovorí, že: „V prvej polovici nášho života 

robme všetko preto aby sme si vytvorili podmienku pre druhú 
polovicu nášho života.“ sa plne vzťahuje veľkú časť Rómov 
žijúcich na Slovensku, a teda aj v Giraltovciach. 

Veľká väčšina Rómov nerobí nič preto, aby v prvej polovici 
svojho života si vytvorila podmienky pre život v druhej polovici 
svojho života. 

Preto, že sa nevytvorili podmienky v prvej polovici svojho 
života nemôžeme čakať, že v druhej polovici nášho života 
nájdeme uplatnenie tak ako iný, čiže ako veľká väčšina 
majority. 

Prečo sme si nevytvorili podmienky? No predsa preto, že 
vzdelanostná úroveň našich rodičov bola veľmi slabá, naša 
vzdelanostná úroveň je tiež na veľmi nízkom stupni a naše 
deti, aj keď školu navštevujú, nedosiahnu také výsledky, 
ktoré, by ich predurčovali na ďalšie vzdelávanie – štúdium. 
Terajší mladí rómski rodičia aj keď si plnia povinnosť v tom, 
že vyprevádzajú deti do školy, na druhej strane doslova 
nechcú, aby sa učili a aby dosahovali určitú vzdelanostnú 
úroveň. Je to môj subjektívny názor, ale určite pravdivý. 

Zoberme si príklad z Giraltoviec. 
Rómovia žijú v rodinných domoch, v sociálnych bytoch, ale 

aj bytoch, ktoré si odkúpili. Životná úroveň niektorých Rómov 
v Giraltovciach síce nie je porovnateľná zo životnou úrovňou 
majority, ale predsa bývanie je na úrovni. 

Deti majú podmienky na učenie – vzdelávanie, a predsa 
rómske deti nedosahujú také výsledky ako deti z majority. 

Ak by si rodičia uvedomili to, že vzdelanie je základ 
uplatnenia v spoločenskom živote a v práci, potom by nebolo 
problémov k vytvoreniu si podmienok pre druhú časť života. 

Podľa môjho subjektívneho názoru vzdelanostný problém je 
celospoločenský, ale u Rómov obzvlášť závažný. 
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Vláda, ale aj samospráva, musí bazírovať hlavne na 

vzdelaní Rómov. Projekty, ktoré sa vypracovávajú, mali by byť 
adresné, ale hlavne zamerané na vzdelávanie, tak rómskych 
deti, mládeže, ako aj rodičov. Prišla, ale ešte aj príde doba, že 
bez vzdelania sa človek neuplatní. A to je pre Rómov veľmi zlé, 
ak si neuvedomia, že musia sa podrobiť dobe, že sa musia 
učiť a vzdelávať. 

Na učiteľov sa kladie čoraz väčšia zodpovednosť, ale čo 
rodičia – hlavne Rómovia, ktorí si nesplnia svoju rodičovskú 
povinnosť? Viem pochopiť učiteľov, ktorí sa snažia a robia 
všetko preto, aby rómske deti dosahovali tiež dobré výsledky, 
lenže neviem pochopiť rodiča, ktorý doslova nechce, aby sa 
jeho dieťa učilo. On chce, aby dieťa chodilo do školy a mal 
z toho finančnú  výhodu. Ale ako to bude ďalej, to ho 
nezaujíma. 

Rómovia si musia uvedomiť, že prvá časť života je veľmi 
dôležitá, lebo ak si nevytvoríme také podmienky, z ktorých by 
sme mohli potom žiť, nielen vegetovať, potom bude s nami zle 
a ďalšie obdobie budeme hovoriť, že nás spoločnosť odvrhuje 
(aj keď to nie je pravda), že nám nikto nič nedáva (ale veď 
v dnešnej dobe nikto nič zadarmo nedáva) a že žijeme tak, ako 
žijeme. 

Na záver by som sa chcel poďakovať tým ľuďom z majority 
(hlavne učiteľom a samospráve), ktorí to myslia s nami vážne 
a ľuďom, u ktorých slovo Róm je na druhom mieste, lebo na 
prvom je človek. 

Bez týchto ľudí nedosiahneme v prvej polovici života 
človeka – Róma také výsledky, aby sme si vytvorili podmienky 
pre druhú časť života. 

Rómovia, my musíme chcieť zmeniť náš život k lepšiemu, 
lebo bez nás to nepôjde! 

Nevyhovárajme sa stále na to, na ono, nespoliehajme sa na 
iných, ukážme, že máme v sebe aj ctižiadosti dosť. Rodičia – 
Rómovia, buďme príkladom pre svoje deti. 

 
Tak to vidím ja!             Jozef CINA 
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Na základe výzvy 01/OPZaSI/FSR/2007/2.1/01 sa Mesto Giraltovce  

od 1. apríla 2008 zapojilo do realizácie projektu Terénna sociálna práca 
v meste Giraltovce.   

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 Na tento projekt získalo mesto od Európskeho sociálneho fondu a 
štátneho rozpočtu SR príspevok vo výške 64 844, 50 eur, čo 
predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
jednotlivých aktivít projektu.  

 Prijímateľ, teda v tomto prípade Mesto Giraltovce, zabezpečuje 
vlastné zdroje financovania vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu aktivít projektu. 

 Spomínaný projekt sa realizuje v termíne od 1. apríla 2008 do 31. 
marca 2010. 

 Mesto Giraltovce má v súčasnosti 4 119 obyvateľov, z toho 
približne 850 obyvateľov tvorí rómsku komunitu.  

 Preto sú cieľovou skupinou užívateľov výsledkov projektu 
predovšetkým občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické 
osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym 
vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľov. Patria 
medzi nich i dlhodobo nezamestnaní, znevýhodnené skupiny 
nezamestnaných a rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez 
ukončenia povinnej školskej dochádzky.   

Prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov 
sa v rámci spomínaného projektu realizujú tieto  aktivity: mapujú sa 
rómske rodiny, skúmajú sa ich sociálne podmienky, v spolupráci 
s materskou a základnou školou pomáhajú terénni sociálni pracovníci 
pri príprave žiakov na vyučovanie, pomáhajú riešiť prípady záškoláctva,  
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rozvíjať hygienické návyky v rómskej komunite, poskytujú pomoc 
členom spomínanej komunity pri zorientovaní sa na trhu práce, 
poskytujú i sociálne poradenstvo, pomoc pri vypĺňaní rôznych žiadostí 
a iných dokumentov, zameriavajú sa na individuálnu prácu 
s konkrétnym členom komunity v jeho prirodzenom prostredí, súčasťou 
ktorej je i poskytovanie sprievodu klientovi k lekárovi, prípadne na 
rôzne úrady, ak je to potrebné.  

 V súčasnosti pôsobia dve terénne sociálne pracovníčky, a to Hana 
Hajdová a Daniela Palijová, a dve asistentky terénnych sociálnych 
pracovníčok Ľuba Godlová a Iveta Hliboká.  

 V prípade potreby ich je možné navštíviť v kancelárii v budove 
MsÚ na Ul. kpt. Nálepku 121. 

Info na : www.esf.gov.sk     www.fsr.gov.sk         
ooooo Daniela PALIJOVÁ 

 
 
 
 
 
Tri roky ubehli od významného podujatia – ProChrist 2006, 

najväčších európskych evanjelizačných večerov, ktoré sa cez satelit 
prenášali z Mníchova do 18 krajín Európy. 

Opäť vás pozývame sledovať toto podujatie, ktoré sa tentokrát 
uskutoční v meste Chemnitz a bude vysielané prostredníctvom 
satelitu do viac ako 1000 miest celej Európy. Počas 8 večerov (30.3.-
6.4.) bude znieť posolstvo evanjelia, spojené s piesňami, hudbou, 
drámou a osobnými príbehmi. Témou týchto večerou je 
„neuveriteľná“ skutočnosť, že Boh – Stvoriteľ svete sa chce stretnúť 
osobne s nami. 

Hlavný rečník, Ulrich Parzany, ktorý je farárom z bývalým 
riaditeľom YMCA Nemecko (kresťanské združenie mladých) 
o podujatí ProChrist hovorí: „Prečo práve motto Pochybnosti a úžas? 
Opakom pochybností nie je tvrdohlavosť alebo samoľúbosť, ale 
otvorenosť a úprimné hľadanie odpovedí. Ak pochybovanie o Bohu 
nie je len zámienkou, kedy v podstate nechceme nájsť odpoveď, 
potom môžeme s úžasom zažiť, že existujú odpovede na naše 
najväčšie otázky života.“ 

Premietanie satelitnej evanjelizácie sa uskutoční aj 
v Giraltovciach. Predbežne sú naplánované dva večery – utorok 31. 
marca a streda 1. apríla 2009 v sále Domu kultúry vždy o 18. h. 
Srdečne vás pozývame! 

http://www.esf.gov.sk
http://www.fsr.gov.sk
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Povedali o podujatí ProChrist ... 
 
„Súzvučím s podujatím ProChrist, pretože sa aj pomocou 

moderných umeleckých prostriedkov snaží osloviť súčasného človeka, 
dať mu nový pohľad na život a pôsobiť na jeho duchovný rozvoj.“  

Juraj Sarvaš, herec, režisér, scenárista 
„Ulricha Parzaniho som mal možnosť vidieť naživo dvakrát. Počul 

som ho kázať pred publikom, ale bol som s ním aj po stretnutí pri 
jedle i úsmevných rozhovoroch. Vždy som premýšľal, čím sú títo veľkí 
kazatelia jedineční. Odpoveď je jednoduchá. Sú neskutočne normállni 
a prirodzení. Ulrich je presne taký a také je aj jeho posolstvo. 
Zrozumiteľné, jasné a plné ľudskosti a autority zároveň. Na nič sa 
nehrá, a to je na jeho službe veľmi príťažlivé. Pre kresťana 
i neveriaceho je to zážitok, a preto i jedinečná príležitosť pre 
všetkých, ktorí sa chcú nechať občerstviť Božím Duchom. Keď Boh 
prehovorí, nejde o imidž, ani o manipuláciu. Ide vždy o pravdu a z jej 
ovocia si každý môže vziať do sýta, koľko chce...“ 

Richard Čanaky, hudobník 
Hlavným organizátorom je ProChrist Slovensko, 
 prochrist@jpk.sk                                     www. prochrist.sk 
V Giraltovciach večery pripravuje Cirkev bratská v spoluprá-

ci s Evanjelickou cirkvou a. v. 
Ďalšie podrobnosti o satelitnom vysielaní ProChrist: 
na t.č. 0915/937 233.   
 
 
  
Cirkevný rok pokračuje a po období Fašiangov začína Popolcovou 

stredou (t. r. 25. februára) pre kresťanov čas prípravy na Veľkú noc. 
Obdobie 40-dňového pôstu vyvrcholí tzv. tichým týždňom, v ktorom 
sú zahrnuté významné cirkevné sviatky Zelený štvrtok, Veľký piatok 
a Biela sobota. 

Na Veľkonočnú nedeľu, I. Veľkonočný sviatok, si kresťania 
pripomenú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý za obetoval za ľudí 
na odpustenie hriechov. Počas pôstu veriaci obmedzujú telesné 
pôžitky a svetské radovánky. Evanjelický kňaz z Giraltoviec, Jozef 
Juhazy, nám potvrdil, že predveľkonočným pôstom majú 
predovšetkým prehlbovať svoj vzťah k Ježišovi Kristovi. Veriacich 
povzbudzuje slovami: 

„Chceme sa očistiť pre Ježiša Krista. Ide hlavne o vnútornú 
očistu, teda zriekanie sa vecí telesných a zmeny v srdci. Len 
tak zistíme, že ide o očistu úprimnú.“ Cirkevná obec poslúži pri 
tejto príležitosti nasledujúcimi podujatiami: 

mailto:prochrist@jpk.sk
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 Druh 

bohoslužby 
Dátum 
konania 

Miesto 
konania 

Začiatok 
o hod. 

Každý 
utorok Biblické hodiny Od 3.3.2009 Mičakovce 17,30 h 

 Večerné Služby 
Božie (SB) Od 3.3.2009 Železník 19. h 

 Večerné SB 
s Večerou 
Pánovou (VP) 

7.4.2009 Železník 19. h 

Každá 
streda Biblické hodiny Od 4.3.2009 Lužany pri 

Topli 18. h 

Každý 
štvrtok Večerné SB Od 5.3.2009 Giraltovce 18.h 

Každú 
nedeľu Nedeľné SB   Giraltovce 9. h 

   Železník 10,30 h 
II. nedeľa 
 v mesiaci 

 8.3.2009 Svidník 14,30 h 

Smrtná 
nedeľa 

Nedeľné SB 
 s pašiami a VP 29.3.2009 Giraltovce 9. h 

   Železník 11. h 
Kvetná  
nedeľa 

Nedeľné SB 
 s pašiami a VP 5.4.2009 Giraltovce 9. h  

   Železník 11. h 
Zelený 
štvrtok Večerné SB s VP 9.4.2009 Giraltovce 18. h 

 Večerné SB  Železník 11. h 
Veľký 
piatok 

SB s pašiami a 
VP 

10.4.2009 Giraltovce 9. h 

 Služby Božie s 
pašiami  Železník 11. h 

I. Sviatok 
veľkonočný Slávnostné SB  12.4.2009 Giraltovce 9. h 

 Slávnostné SB  Železník 11. h 
 Slávnostné SB  Svidník 14,30 h 
II. Sviatok 
veľkonočný 

Slávnostné SB 
s vystúpením 
mládeže 

13.4.2009 Giraltovce 9. h 

 Slávnostné SB  Železník 10,30 h 
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Harmonogram podujatí sa môže podľa okolností meniť. Prípadné 
zmeny kňaz včas oznámi. 

 
Počas podujatia ProChrist v dňoch 31. marca a 1. apríla 2009 sa 
pravidelné podujatia neuskutočnia.  

Vo Svidníku sa evanjelici stretávajú na Službách Božích 
v priestoroch Základnej umeleckej školy. V matkocirkvi 
v Giraltovciach a   filiálke v Železníku sa  SB konajú tradične 
v chráme Božom. V zborovej miestnosti evanjelickej fary 
v Giraltovciach sa konajú v piatok podvečer  pravidelné stretnutia 
dorastu a mládeže.                                                                    (ef) 

 
 
                                                 

 
 

 Bohoslužobný program počas sviatkov Vzkriesenia Pána 
v Gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci, na ktorý 
vás z celého srdca  pozývam, bude mať takýto priebeh.       
4. apríla - Sobota svätého a spravodlivého Lazára 

o 9,30 h - Sviatosť zmierenia, vysluhovať sviatosť pokánia 
prídu viacerí kňazi. 
5. apríla -  Kvetná nedeľa  

o 9, 30 h -  Svätá liturgia, požehnanie ratolestí, Myrovanie. 
9. apríla - Svätý a veľký štvrtok  

o 15. h - Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.  
o 18. h - Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista.  

10. apríla -  Svätý a veľký piatok, Prísny pôst!  
o 14. h - Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. 
o 18. h - Krížová cesta. 

11. apríla - Svätá a veľká sobota 
  o 8. h -  Eucharistická pobožnosť.  

     o 16. h - Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého.  
12. apríla - Svätá a veľká nedeľa PASCHY 

o 5,30 h - Utiereň vzkriesenia, požehnanie pokrmov. 
o 9,30 h - Svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Myrovanie. 

13. 04.- Svetlý pondelok 
  o 11. h - Svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho 

            a sprievod okolo chrámu. 
(Časový harmonogram sa môže podľa okolnosti ešte zmeniť) 

 
Slava Isusu Christu! 
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BOHOSLUŽBY ZBORU CIRKVI BRATSKEJ 

 
Veľký piatok, 10. apríla 2009 
Modlitebňa Cirkvi bratskej  v Hermanovciach nad Topľou..... o 10. h 
Dom služieb v Giraltovciach ................................................. o 16. h 
Veľkonočná nedeľa,,12. apríla 2009 
Modlitebňa Cirkvi bratskej v Hermanovciach na Topľou........ o 10. h 
Veľkonočný pondelok, 13. apríla 2009 
Dom služieb v Giraltovciach ...............................………..... .o 9,30 h 

 
BOHOSLUŽBY  RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

 
4.apríla 2009 – Sviatosť zmierenia,  
                       spovede od 14. h do 17. h 
Sväté omše: 

- Kvetná nedeľa:  7,30 h, 9,30 h, 17,30 h. 
- Zelený štvrtok:   17,30 h. 
- Veľký piatok:     15. h. 
- Biela sobota:       18,30 h 
- Žehnanie jedál – sobota : 16. h. 

Veľká noc – omše : 7,30 h, 9,30 h, 17,30 h. 
 

 
 
 
 
● 4. marec 2009 – Árie antické, koncert, 

v sále domu kultúry o 18.00 h. 
• 5. marec 2009 – beseda pre žiakov  ssš Giraltovce… 
• 6. marca 2009 - prijatie žien primátorom mesta 

a koncert venovaný ženám.  
V sále Domu kultúry o 16. h. 

• 12. marca 2009 - Tanečná besiedka – odbor tanečný ZUŠ. 
V sále Domu kultúry. 

• 17. marca 2009 - Výstava prác Kovalcovej zo Stropkova 
spojená s predajom. 
Vo výstavnej sieni CVČ. 
Otvorenie výstavy je o 15. h. 

• 24. až 28. marca 2009 – veľkonočná výstava 
v priestoroch sály Domu kultúry. 
Otvorenie výstavy 24. marca 2009 o 15. h. 

• 29. marca 2009 - veľkonočné vystúpenie, súťažné 
maľovanie vajíčok v rámci okresu Svidník s medzinárodnou 
účasťou Poliakov. 
Program sa začne o 14. h. v sále Domu kultúry. 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
56 

 
 
 
 
 
 

V mesiaci marec svoje životné jubileá oslávia : 
 
Dudinská Margita  75     Rimáková Mária   55 
Parimucha Andrej  70     Kurečaj Dušan   55 
Capová Anna    70     Ivančo Pavel    50 
Kovaličová Jiřina   70     Štincík František  50 
Katriňaková Irena  70     Križanský Ján    50 
Imre František   65     Jakubčo Jozef    50 
Kurej Ján     60     Legiňová Magdaléna 50 
Džalaiová Mária   60     Kožlej Miroslav   50  
   
 
 
 

 
 
 

František Kurečaj  -  Marcela Ivanková 
           Giraltovce                               Giraltovce 

Martin Vaľany - Jana Kurečajová 
        Giraltovce                   Giraltovce 

Milan Fedák    -    Michaela Billá 
          Giraltovce          Giraltovce 
Martin Šivák    -  Jaroslava Juhasová 
   Giraltovce              Lascov 
Rastislav Čonka  - Zdenka Kurečajová 
     Giraltovce             Giraltovce 
Rastislav Šmida -  Anna Bobáková 
      Kluknava     Giraltovce 
František Bača  - Anastázia Jurečková 
    Železník                     Giraltovce 
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Zimná príprava futbalistov MFK Slovan Giraltovce 

vstúpila do záverečnej fázy. Začiatok jarnej časti III. 
futbalovej ligy sa neúprosne blíži a po dlhej zimnej 
prestávke sa na úvodný výkop tešia nielen 
futbalisti, ale aj fanúšikovia. Tí, giraltovskí, už majú 
po futbale veľký hlad a navyše nevideli svoje 

mužstvo poriadne dlhý čas. Zverenci trénera 
Ľubomíra Puháka už absolvovali sústredenie 
v Poľsku a pokračujú v príprave ďalej  

v domácich podmienkach. Kormidelník Slovana Ľ. Puhák: “Prvá 
časť našej prípravy vyvrcholila v Poľsku. Chlapci odpracovali 
tréningové jednotky podľa plánu a dobre si počínali aj v prípravných 
zápasoch. Po návrate zo sústredenia sme sa chceli zamerať na 
hernú stránku a hernú kondíciu. Žiaľ, počasie urobilo svoje, takže 
v súčasnosti nemôžeme využívať veľké hracie plochy. Nácvik 
herných činností tak nahradzujeme tréningom na menších 
plochách a navyše využívame telocvičňu a posilňovňu. Nepríjemné 
sú aj rôzne zranenia a ochorenia hráčov, ktoré ovplyvňujú účasť na 
tréningovom procese a negatívne sa to prejavilo v poslednom 
prípravnom zápas v Bardejove. Mužstvo má vďaka funkcionárom 
klubu možnosť hrať zápasy na kvalitných ihriskách s umelou 
trávou. Som presvedčený, že taká plocha vyrastie čoskoro aj 
v Giraltovciach, čo sa kladne prejaví na príprave a účinkovaní 
všetkých družstiev Slovana. Káder kolektívu sa veľmi nezmenil. 
Z Veľkého Šariša sa vracia Igor Pribiš, a naopak, Vladimír Keresteš 
putuje k pivovarníkom. Skúšali sme Marek Mihoka z Ľubotíc. Jeho 
angažovaniu bránia prehnané požiadavky Ľubotíc. Matúš Jenčo je 
po zranení a potrebuje sa rozohrať. S mužstvom už trénoval Erik 
Partila, ale obnovilo sa mu bolestivé zranenie. Chlapci v príprave 
odohrali výborné zápasy s Tatranom Prešov (2:2), Starou Ľubovňou 
(3:3) a Spišským Podhradím (5:0), ale naopak zbabrali zápas 
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v Bardejove (0:6). Úvod jari je pre nás veľmi ťažký. Najprv hráme 
v Nižnej Myšli 21. marca proti Lokomotíve Košice a 29.marca 
hostíme lídra z Moldavy. Ja svojim chlapcom verím. Keď budú 
zdravotne v poriadku  a budú neustále myslieť na svoj herný 
systém, môžu sa bez obáv postaviť proti hociktorému súperovi.“ 

Jarné  zápolenia o treťoligové body sľubujú veľa napätia na 
oboch póloch tabuľky. Prajeme giraltovským futbalistom dobrý štart 
do odvety a priaznivcov aj týmto pozývame na megašláger  
osemnásteho kola o 15. h GIRALTOVCE – MOLDAVA  29. marca 
2009.                                                      Miroslav Deutsch 

                                           
 
 
 
 
V piatok 27. februára sa v sále Kultúrneho 

domu v Giraltovciach  po vyše tridsiatich 
rokoch stretli pod záštitou riaditeľa CVČ 
Giraltovce Jana Vooka šachisti na turnaji 
GRAND PRIX, evidovaným Slovenským 
šachovým zväzom.  

Dva roky od založenia  Šachového klubu CVČ Giraltovce -
Kračúnovce a  po úspechoch na okresných, krajských 
a celoslovenských súťažiach sa mesto Giraltovce stalo prvýkrát 
hostiteľom nadšencov tejto kráľovskej hry a tak významného 
turnaja. 

Do 1. ročníka sa prihlásilo 52 žiakov a 22 dorastencov 
a dospelých z Prešova, Sabinova, Bardejova, Svidníka, Stropkova 
a domácich hráčov. Turnaj sa hral podľa pravidiel FIDE 
švajčiarskym systémom 2x15 minút na 7 kôl. Hlavným 
koordinátorom súťaže a hlavným rozhodcom  bol Jozef Kozák 
a technickým rozhodcom Igor Diky. 

Hralo sa v dvoch skupinách: skupina žiakov -  chlapcov a dievčat 
do 8, 10 a 14 rokov a skupina dorastencov spolu s dospelými. 
Celkovým víťazom skupiny žiakov s plným počtom 7 bodov sa stala 
Eva Poláková z Bardejova pred Adamom Buzinkayom, tiež 
z Bardejova a Šimonom Repkom z Prešova, ktorí získali po 5,5 boda. 
Z domácich žiakov najviac bodov – 4  získal Dávid Kozák. Víťazom 
skupiny dorastencov a dospelých  sa stal skúsený Jozef Kočiško  
pred Vladislavom  Novákom, obaja z Bardejova a Slavomírom 
Sakalíkom zo Svidníka.  Z domácich za zisk 3 bodov získala 
Barbora Dikyová 1. miesto v kategórií dorasteniek.  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

59

Úspešným zorganizovaním GRAND PRIX turnaja sa tak do 
povedomia širokej verejnosti dostali nielen naši šachisti, ale aj CVČ 
v Giraltovciach, ktoré do turnaja  venovalo hodnotné ceny.   

                                                     Jozef KOZÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazi kategórie dospelých (mená v texte).                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci šachového turnaja.                                                  Foto Kmecová A. 
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Komunitná nadácia Prešov otvára druhý ročník grantového 

programu Koren(i)e Šariša 
 
Komunitná nadácia Prešov otvára 4. februára 2009 druhý ročník 

grantového programu Koren(i)e Šariša. Program podporuje projekty 
zamerané na udržiavanie a budovanie historického a kultúrneho 
dedičstva regiónu Šariš - historickej Šarišskej župy. Program sa 
realizuje s podporou spoločnosti Pivovary Topvar, a. s. 

       
Cieľom programu Koren(i)e Šariša je obnovovať tradičné hodnoty, 

zvyky, krajinotvorbu, tradície, kultúrne dedičstvo a jedinečné prejavy 
a obrazy Šariša. Prostredníctvom svojpomocných projektov bude zároveň 
podporovať dobrovoľníctvo, podporí komunikáciu a vzájomnú spoluprácu 
v jednotlivých obciach Šariša a medzi nimi.   

V programe prerozdelí Komunitná nadácia Prešov 10 000 EUR. 
Maximálna výška jedného grantu je 1 000 EUR. Uzávierka prijímania 
žiadostí je 31. marca 2009 o 16.00 hod. Viac informácií o programe 
a o postupe, ako sa uchádzať o grant, poskytuje Komunitná nadácia 
Prešov na tel. č. 051 7721 857 alebo na knp@knpresov.sk. 

„Prvý ročník programu bol veľmi úspešný. Podporili sme množstvo 
inovatívnych projektov, ktoré zviditeľňovali Šariš a približovali domácim aj 
návštevníkom jeho zaujímavosti. Bolo však aj veľa nápadov, ktoré sme už 
podporiť nemohli, a práve tento potenciál nás viedol k snahe program 
zachovať aj po uzavretí jeho pilotného ročníka,“ hovorí riaditeľka nadácie 
Mgr. Katarína Minárová. „Prekvapilo nás, že aj malé obce alebo 
neformálne skupiny miestnych nadšencov prichádzali s dobre 
spracovanými podnetmi. Podpora takéhoto záujmu, patriotizmu a bývalej 
šarišskej hrdosti je silným pilierom programu.“ 

Mgr. Drahomíra Mandíková, manažérka pre vzťahy s verejnosťou 
spoločnosti Pivovary Topvar, a. s.: „Tak, ako korenie zvýrazňuje chuť jedla, 
aj opätovnou podporou programu Koren(i)e Šariša chceme pomôcť 
vyzdvihnúť všetko jedinečné, čo sa v regióne Šariš nachádza, alebo tu má 
korene. V oblasti Šariša žije a pracuje veľa našich zamestnancov a ešte 
viac našich zákazníkov a spotrebiteľov. Veríme, že projekty, ktoré Koren(i)e 

mailto:knp@knpresov.sk
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Šariša podporí, pomôžu ochrániť či zviditeľniť skutočné hodnoty a skvosty 
tohto regiónu.” 

 
Viac informácií o programe Koren(i)e Šariša pre médiá poskytuje 

Mgr. Katarína Minárová, KNP, 
0903 625 678. 

Informácie o spoločnosti Pivovary Topvar, Pivovare Šariš 
a značke Šariš poskytuje 

Mgr. Drahomíra Mandíková, 0904 703 137. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia 

 

Komunitná nadácia Prešov 
Požiarnická 17 
08001 Prešov 
tel/fax: 051/7721857 
knp@knpresov.sk 
www.knpresov.sk 

program sa realizuje s podporou 
 

mailto:knp@knpresov.sk
http://www.knpresov.sk
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Projekt sa realizuje v meste Giraltovce, 

okres Svidník, Prešovský samosprávny kraj. 
 

Trvá od 04/2008 do 03/2009. 
 

Poskytovateľ prispel na projekt sumou vo výške 
64 844,50 eur. 

 
 

Ciele projektu 
 

Prostredníctvom práce terénnych sociálnych pracovníkov 
a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov zlepšiť životnú 
situáciu a integrovať sociálne vylúčených členov komunity. 

 
Hlavné activity 

 
Hlavnou aktivitou projektu je výkon pracovných činností 
terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych 

sociálnych pracovníkov. 
 

Cieľová skupina 
 

Prioritnou cieľovou skupinou projektu sú príslušníci 
margalizovanej rómskej komunity, ktorí zároveň spadajú do 
viacerých zadefinovaných cieľových skupín ( osoby ohrozené 

sociálnym vylúčením, dlhodobo nezamestnaní, osoby 
v hmotnej núdzi, nezamestnaní so zdravotným postihnutím, 

atď.) 
 

Kontakt: Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75,  
087 01 Giraltovce 

 
Tel.: 054/732 24 47 

 
msugiraltovce@stonline.sk 

 
V tomto projekte Mesto Giraltovce spolupracuje s miestnymi 

a regionálnymi inštitúciami. 
 

www.esf.gov.sk 
www.fsr.gov.sk 

 
 

mailto:msugiraltovce@stonline.sk
http://www.esf.gov.sk
http://www.fsr.gov.sk
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Rozširuje svoj sortiment  tovaru: 
 
Ä prostriedky na ochranu rastlín (buriny, škodcovia, 

plesne), 
Ä moridlá,  
Ä umelé hnojivá (MPK, liadky, 

  močovina a iné), 
Ä rašelinové substráty, 
Ä farby a laky.  
Adresa: Fučíkova 2, 087 01 Giraltovce 

 
 
 
 

pôsobiaca v oblasti VTZ ponúka služby: 
EZ – ELEKTROZARIADENÍ 
•  Projektovanie 
•  Montáž 
•  OP a OS – revízie 
elektroinštalácií, bleskozvodov, 
veľkokuchynských el. spotrebičov, 
vonkajšieho verejného osvetlenia,  
domové dorozumievacie zariadenie  
a osvetlenie spoločných priestorov  
ZZ – ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ 
•  Montáž 
•  Oprava a modernizácia výťahov 
•  OP a OS – revízie výťahov 
výťahy. el. závory a brány, autozdviháky. 
VÝŠKOVÉ PRÁCE s vlastnou autoplošinou  
do 14 m 
Reklamy, vianočné ozdoby, oprava fasád 
a odkapových žľabov domov. 

Kontakt: 054/752 40 06 
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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 17. h v pracovných dňoch. 
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