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„Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si 
ako víťaz, Kriste Bože. Pozdravil si ženy: ,Pokoj vám!’ Apoštolom si 
mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.“  

Tento kondák, ktorý spievame v  Nedeľu Paschy nám dokonale 
vyjadruje podstatu radosti sviatku „Vzkriesenia Ježiša Krista.“ 

 V Londýne je múzeum, v ktorom sú voskové figúry tých osobností, 
ktoré sa hlboko vpísali do ľudských dejín. Je zaujímavé, že medzi tými 
figúrami nie je postava Ježiša Krista i keď nik z tých, čo sú tam, nie je 
svetu taký známy ako on, lebo nik pre ľudstvo neurobil toľko ako on. 
Prečo tam nie je postava Ježiša Krista? Je to náhoda? Nie, to nie je 
náhoda. Všetci tí, ktorí sú tam znázornení voskovými figúrami, sú už 
mŕtvi, ale Ježiš Kristus, hoci bol v hrobe, tretieho dňa vstal z mŕtvych, 
presne tak, ako to sám predpovedal. Teda Pán Ježiš je živý. 

Svedectvom o vzkriesení je evanjeliová radostná zvesť o prázdnom 
hrobe. Od stvorenia sveta sa naša planéta už naplnila nespočetnými 
hrobmi. Ani jeden z nich však nie je prázdny. Iba jeden, hrob Ježiša 
Krista  prázdny je! Z radostnej zvesti evanjelia vieme, že táto 
skutočnosť svedkov prázdneho hrobu prekvapila ako niečo, čo 
nečakali. Táto pravda prázdneho hrobu v nich vyvolala pocity strachu, 
ale aj veľkej radosti: „...rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou 
radosťou bežali to oznámiť učeníkom“ (Mt 28, 8). 

Vzkriesenie je takým dôležitým článkom kresťanskej viery, že 
apoštol Pavol povedal: „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne 
naše hlásanie a márna je naša viera. Ďalej nás však uisťuje: „ Ale 
Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“ (1 Kor 15, 14. 20)  

Táto chvíľa Kristovho života sa nedá nijako dokázať a nik ju ani 
nikdy nedokáže, aj keby sa pred celým svetom jednoznačne dokázala 
Ježišova existencia. Stále to bude oblasť viery, oblasť, kde neplatia 
žiadne zákony prírody ani ľudského rozumu. Veľkonočná udalosť 
vzkriesenia dodnes vyvoláva podobné pocity, aké pocítili ženy pri 
pohľade na prázdny Kristov hrob: „strach a radosť.“  

A čo my? Možno sa bez rozmýšľania zaradíme k tým, pre ktorých je 
zmŕtvychvstanie dôvodom k radosti. Ale mali by sme byť k sebe 
úprimnejší. Pretože aj od nás závisí, ako vyzerá tento svet. Nečakajme 
na iných, ale začnime plniť veľkonočný odkaz, pretvorený na zodpo-
vednosť za tento svet. Nech nám vzorom budú prví kresťania, o ktorých 
hovorili: „Pozrite, ako sa milujú.“   

Zo srdca prajem všetkým nám radostné a ničím nerušené sviatky 
vzkriesenia Pána.                                                                Štefan Pacák 
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ŠKOLENIE PRACOVNÉHO TÍMU 
 
Ubytovňa Ivonis s ochotným personálom v Chmeľovej, v Bardejovskom okrese, 

26. a 27. marca t. r. poslúžila účastníkom projektu na prvom zo série štyroch 
dvojdňových školení. Stretnutie so vzdelávacím a informatívnym účelom prinieslo 
mnoho užitočných poznatkov, vytvorilo priestor na vzájomnú výmenu skúseností 
a široké diskusné fóra. 

Do vzdelávania sa zapojili noví záujemcovia o prácu na príprave integrovanej 
stratégie pre Horný Šariš a prácu vo formujúcej sa miestnej akčnej skupine (MAS). 
Dve desiatky frekventantov vzdelávania, renomovaní lektori s praktickými 
skúsenosťami sa snažili prijať a odovzdať čo najviac informácií na úspešné 
pôsobenia v prístupe LEADER.  Školeniami by sa mali pripraviť na manažérsku, 
monitorovaciu a celkovo odbornú riadiacu činnosť v prípade, ak Horný Šariš uspeje 
v žiadosti o vstup do LEADER-a.  Ukazuje sa, že šancu bezpochyby bude mať, len 
aby sa naozaj využila.  

Predpoludním, prvý deň vzdelávania, vedúca realizačného tímu Monika 
Budovcová predstavila projekt Tvorme tvár Horného Šariša. Potom sa ujali slova 
člen Rady verejno-skromného partnerstva Igor Pašmík a Elena Jankovičová, 
predsedníčka Správnej rady  občianskeho združenia (OZ) Podpoľanie 
a koordinátorka pre vypracovanie integrovanej stratégie pre OZ Podpoľanie. 

Obaja predstavili Program rozvoja vidieka, jeho OS 3 a OS 4 -  LEADER, 
Národný  strategický rozvojový rámec, usmernenia a pravidlá pre implementáciu  
programu LEADER, chod MAS a projekty spolupráce.  Popoludní vysvetlili 
podmienky pre vytvorenie MAS, jej inštitucionalizáciu, organizačné zabezpečenie 
chodu MAS, spracovanie integrovanej  stratégie rozvoja územia v súlade 
s najnovšou  metodikou. Prítomných zaujala informácia o vzniku Národnej siete 
rozvoja vidieka na Slovensku. Jej úlohou bude pomáhať pri implementácií projektov 
a slúžiť na združovanie informácií a skúseností z projektov.  

Ďalší blok vzdelávacích aktivít organizátori nazvali Výmena skúseností 
s budovaním MAS a spracovaním integrovanej stratégie rozvoja územia. Zástupca 
Miestnej akčnej  skupiny OZ Mikulovsko Patrik Staško predstavil skúsenosti svoje 
a celej skupiny zo známej vinárskej oblasti na južnej Morave. Vysvetlil, že vznik 
MAS a celého diania okolo závisí od dobrej politickej vôle na území, kde sa formuje 
a v ich prípade aj na podpore Juhomoravského kraja. MAS Mikulovsko vznikla pred 
troma rokmi a teraz sa zameriavajú najmä na podporu mladých a malých vinárov 
v rámci poľnohospodárskej prvovýroby. Ročne vyhlasujú tri výzvy na spracovávanie 
projektov a P. Staško k tomu dodal: „... podľa toho, aký problém tlačí zdola. MAS 
rieši konkrétne veci, ktoré sú ťažko riešiteľné na iných úrovniach.“ 

Cenné skúsenosti prezentovali aj Elżbieta Wansacz a ostatní zástupcovia MAS 
z gminy Uście Gorlickie z Poľska. VSP Muránska Planina predstavil I. Pašmík a OZ 
Podpoľanie Ing. E. Jankovičová. „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť,“ 
povedali si prítomní a dohodli sa na ďalšom vzdelávacom podujatí v rámci projektu 
zájsť si za skúsenosťami práve na Muránsku planinu a do Podpoľania. 

          Emília Filová 
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 Nadväzujúc na úspešných 6 ročníkov medzinárodného Gitarového festivalu 

v Giraltovciach, sa rozhodol Peter Zajac, riaditeľ tunajšej Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) ponúknuť odbornej a laickej verejnosti ďalšiu lahôdku z muzikantskej diele. 
Tentokrát so svojím tímom usporiadal I. ročník akordeónového festivalu. Podujatie 
sa uskutočnilo v piatok 3. apríla v Kultúrnom dome v Giraltovciach. 

Po otvorení sa súťaž rozbehla v štyroch vekových kategóriách. Usporiadatelia 
privítali 34 súťažiacich zo ZUŠ z  Lipian, Humenného, Popradu, Prešova, Sniny, 
Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Košický kraj reprezentovali žiaci zo ZUŠ na 
Bernolákovej a Jantárovej ulici. Festival svojou účasťou poctili aj súťažiaci zo ZUŠ 
z Tvrdošína a zo Žiliny. 

V porote zasadli skutoční odborníci, profesori konzervatórií: Miroslav Košnár zo 
Žiliny, Jozef Demjan z Košíc a Igor Vlach z Banskej Bystrice.      
Víťazi jedntlivých kategórii: 
Výsledky súťaže: 

I. Kategória narodení v roku 1999 a mladší 
1. miesto Simon Čop, ZUŠ Snina 

II. Kategória narodení v roku 1996 a mladší 
1. miesto Peter Zamiška  ZUŠ Stará Ľubovňa 

III. Kategória narodení v roku 1993 a mladší 
1. miesto Peter Ferko ZUŠ Prešov 

IV. Kategória narodení v roku 1990 a mladší 
1. miesto Marcela Kočišová  ZUŠ Prešov 

Cenu primátora Mesta Giraltovce najúspešnejšiemu pedagógovi vo výučbe hry na 
akordeón. Cenu si odniesla Mária Budzáková – učiteľka zo ZUŠ zo Starej Ľubovne. 

     (ef) 
 
 

Trojstranné partnerstvo, nadviazané pre necelým polrokom medzi Giraltovcami,   
Ustrzykami Dolnymi z Poľska a Starým Samborom z Ukrajiny nachádza svoj 
význam v ďalšej z pripravovanej akcii. Tentokrát sa partneri rozhodli pomôcť 
podnikateľom aj ľuďom hľadajúcim služby a prácu na svojich teritóriách. 
K spolupráci vyzvali aj giraltovských partnerov z poľskej  gminy Wielopole 
Skrzyńskie. 

Stretnutie sa pripravuje 21. apríla t. r. v zasadačke Mestského úradu 
v Giraltovciach. Po 10 pozvánok rozošlú pre podnikateľov z Poľska a z Giraltoviec, 
resp. blízkeho okolia a  piatim ukrajinským podnikateľským subjektom. Styčné body, 
v ktorých vidia možnosti spolupráce sú v poľnohospodárskej a priemyselnej oblasti, 
no aj v cestovnom ruchu. 

Primátor Giraltoviec Ján Rubis o pripravovanom stretnutí povedal: „Bude to 
stretnutie podnikateľov na báze hospodárskej spolupráce medzi zástupcami 
Ukrajiny, Poľska a Slovenska. Pokúsime sa nadviazať vzájomnú spoluprácu 
tam, kde to bude možné. Napríklad Poliaci ponúkajú výrobu eurookien, predaj 
stavebného materiálu, ba dokonca sa chcú zúčastniť na výberových 
konaniach a stavať celé komplexy budov. Očakávame, že na stretnutí budú 
jednotliví podnikatelia prezentovať možnosti realizácie na báze výrobnej, 
obchodu a celkovo na rozvoji zamestnanosti vo všetkých zúčastnených 
regiónoch.“                               (ef) 
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1. MESTSKÁ POLÍCIA PRIJALA 10. FEBRUÁRA 2009 

OZNÁMENIE VO VECI NEOPRÁVNENÉHO ZÁBERU VEREJNÉHO 
PRIESTRANSTVA. VEC JE V ŠTÁDIU OBJASŇOVANIA, PO 
UKONČENÍ OBJASŇOVANIA BUDE PREDLOŽENÁ OBVODNÉMU 
ÚRADU VO SVIDNÍKU NA PREJEDNANIE. 

2. MESTSKÁ POLÍCIA DŇA 11. FEBRUÁRA 2009 POČAS 
VÝKONU SLUŽBY ZDOKUMENTOVALA PRIESTUPOK PROTI 
VEREJNÉMU PORIADKU, A TO ZA VZBUDZOVANIE VEREJNÉHO 
POHORŠENIA POD VPLYVOM ALKOHOLU. VEC VYBAVENÁ NA 
MIESTE V BLOKOVOM KONANÍ. 

3. V MESIACI FEBRUÁR MSP NA ULICI ZÁHRADNEJ 
A KUKORELIHO ZDOKUMENTOVALA CELKOVO 20 
DOPRAVNÝCH PRIESTUPKOV, Z TOHO VYBAVILA PRIAMO NA 
MIESTE V BLOKOVOM KONANÍ 6 VECÍ, 3 X DOHOVOROM 
U OSÔB, KDE SA PREJEDNÁVA VEC PODĽA OSOBITNÉHO 
PREDPISU(INVALIDNÁ OSOBA, KTORÁ NEOZNAČILA  VOZIDLO), 
V 11 PRÍPADOCH BOL PRIESTUPOK FOTOGRAFICKY 
ZAZNAMENANÝ A NEPRÍTOMNÉMU VODIČOVI VYSTAVENÉ 
PREDVOLANIE NA PREJEDNANIE PRIESTUPKU A V PRÍPADE, ŽE 
SA VODIČ NEDOSTAVÍ, VEC BUDE PREDLOŽENÁ PRÍSLUŠNÉMU 
DOPRAVNÉMU INŠPEKTORÁTU NA PREJEDNANIE V ZMYSLE 
PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV. 

4. MESTSKÁ POLÍCIA UPOZORŇUJE VEREJNOSŤ NA 
SKUTOČNOSŤ, ŽE S PRICHÁDZAJÚCOU JAROU ZAČÍNAJÚ 
MAJITELIA POZEMKOV VYKONÁVAŤ JARNÉ  PRÁCE SPOJENÉ 
ČASTO S VYPAĽOVANÍM SUCHÝCH TRÁVNATÝCH PORASTOV. 
TAKÉTO KONANIE JE PROTIPRÁVNE A MSP V PRÍPADE 
ZISTENIA BUDE UPLATŇOVAŤ BLOKOVÉ KONANIE, PRÍPADNE 
OZNAMOVAŤ PRÍSLUŠNÉMU OBVODNÉMU ÚRADU PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VEC NA PREJEDNANIE. TAKISTO 
VYUŽIJE OPRÁVNENÚ MOŽNOSŤ PRIVOLAŤ K POŽIARU HAZZ. 

                     Juraj Šima – náčelník MsP Giraltovce 
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 Celkovo sa zo dňa na deň otepľuje. Teplota je nad nulou okolo 11 
marca až do 10 0 C. Prediera sa slniečko. V našej oblasti oproti iným 
slabšie prší. Bolo málo snehu  tak nás záplavy obišli. 

 V stredu 11. marca 2009 písali monitoring deviataci zo základných 
škôl s matematiky a slovenčiny. Pôvodé pomenovanie Monitor je 
zmenené na Testovanie 9 a zúčastniť sa ho musia všetci deviataci.  
Náročnosť z roka na rok stúpa, no giraltovskí deviataci sa výsledkami 
pravidelne zaraďujú medzi nadpriemer. 

 V mesiaci marci boli dané do prevádzky nové priestory Záhradnícke 
centrum Breza, pri reštaurácií Skalný orol. Ponúkajú semená, 
kvety, záhradnícke potreby a stromčeky.  

 Opäť máme novú predajňu železníckeho pečiva a chleba, ktorá bola 
otvorená 18. marca 2009 v priestoroch bývalej predajne pezinských 
vín, v budove obchodného domu vchod od trhoviska. 

 Mesto Giraltovce spolu so Slovenským  červeným krížom zorganizovalo 
v mesiaci marci zbierku šatstva na podporu Rómskych obyvateľov zo 
Svidníka, ktorým sa zrútil obytný dom. Ďakujeme občanom, ktorí 
prispeli šatstvom a podporili túto iniciatívu. 

 V utorok 17. marca 2009 začali na stredných školách písomné 
maturitné skúšky s matematiky a slovenčiny ako aj iných maturitných 
predmetov. Naši stredoškoláci to určite zvládli na výbornú a nemali 
problémy zo žiadnou témou. 

 Na Bardejovskej ulici číslo 249 otvorila 24.marca 2009 Valéria Stašová 
obchod so zmiešaným tovarom MINI - MIX. Občania z tejto časti nášho 
mesta budú mať bohatý sortiment tovaru po ruke. 

 Marec je skutočne premenlivý mesiac, dokázal to opäť, zažili sme celú 
škálu teplotných premien. Boli dní keď mrazilo, no občas aj slnko 
presvetlilo oblohu a zohrievalo nás. Ani vietor sa veru nedal zahanbiť 
a veselo zametal všetok náš neporiadok. 

 A mal čo robiť, smeti je všade neúrekom, z každej strany sa nám 
prihovárajú pestrofarebné papieriky od sladkostí. Sneh sa roztopil 
a odkryl všetko, čo sme zabudli odhodiť do koša, alebo odniesť do 
kontajnera. 

 Aj napriek tomu, že našim žiakom neustále pripomíname, kde patria 
nepotrebné obaly a umelohmotné poháre, žiaci to neberú vážne. Vždy 
presne vieme, čo je v škole ako prídavok k obedu. V ten deň je cesta od 
školy lemovaná jednotnými obalmi od jogurtov, banánových šupiek, či 
iných dobrôt. 

 Žiaci našich škôl  v marci viac ako inokedy spolu so svojimi pedagógmi 
navštevovali knižnicu. Pripomínali si, že kniha je ich najmúdrejším 
priateľom, ktorá ich vždy poučí a správne nasmeruje.                        
 Mesiac marec je už tradične mesiacom doslova nabitým mnohými 
podujatiami a je dobre, že život v našom meste prúdi. Naši občania 
majú možnosť kultúrne sa vyžiť.                                               (r) 
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I. KOLO 

 
     Víkend na Slovensku – 21.marca 2009 bol venovaný I. 

kolu prezidentských volieb. V našom meste tieto voľby 
v jednotlivých okrskoch dopadli takto: 

 
Okrsok č. 1 
 
Oprávnených voličov zapísaných        1 149 
Vydané obálky                429 
Oprávnení voliči, počet odovzdaných obálok      429 
Platné hlasy                                                             427 
 
Dagmar Bollová                 4 
Ivan Gašparovič             246 
Zuzana Martináková             26 
Melník Milan                  2 
Mikloško František              19 
Radičová Iveta             122 
Sidor Milan                  8 
 
Okrsok č. 2 
 
Oprávnených voličov zapísaných       933 
Vydané obálky             290 
Oprávnení voliči, počet odovzdaných obálok   290 
Platné hlasy              283 
       
Dagmar Bollová                 7 
Ivan Gašparovič             140 
Zuzana Martináková             12 
Melník Milan                  2 
Mikloško František              20 
Radičová Iveta               90 
Sidor Milan                12 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

7

 
Okrsok č. 3 
 
Oprávnených voličov zapísaných       877 
Vydané obálky             401 
Oprávnení voliči, počet odovzdaných obálok   401 
Platné hlasy              399 
 
Dagmar Bollová                 1 
Ivan Gašparovič             256 
Zuzana Martináková             24 
Melník Milan                  8 
Mikloško František              21 
Radičová Iveta               77 
Sidor Milan                12 
 
Percento volieb v našom meste spolu:  
 
Oprávnených voličov s platnými hlasmi   1 109  - 37,47% 
Ivan Gašparovič – 642 /57,88%/, Iveta Radičová – 289 

/26,05%/, Zuzana Martináková – 62 /5,59%/, František 
Mikloško- 60 /5,41%/, Milan Sidor – 32 /2,88%/, Milan 
Melník- 12 /1,08%/, /Dagmar Bollová – 12 / 1,08%/,  

Uvidíme sako sa rozhodné 4. apríla 2009 v druhom kole, či 
nám bude vládnuť žena alebo muž. 

      
 

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA V DRUHOM KOLE 
 
 
Počet oprávnených voličov:                             2 943  
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:         1 342 
Počet odovzdaných obálok:                      1 342 
Počet platných hlasov:                                      1 325 
 
IVAN GAŠPAROVIČ                   940 hlasov     70,94%  
IVETA RADIČOVÁ                      385 hlasov     29,05% 
 
Percento účasti:                                 45,59%   
 

    (ak) 
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Zákon NR SR č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov priniesol zmeny pri realizácií výberových konaní na miesto 
riaditeľa. Zmeny sa dotýkajú zloženia rady školy, ktorá na účely 
výberového konania vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú 
inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov. Delegovaní zástupcovia na 
vymenovanie riaditeľov základných škôl majú riadny hlas pri hlasovaní. 

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení majú konštituované príslušné 
rady, ktoré sú  na účely výberového konania výberovými komisiami na  
vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorého 
zriaďovateľom je obec. Doporučujem zriaďovateľom overiť legálnosť vzniku 
rady školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. najmä § č. 5. ods. 4, 
5 citovanej vyhlášky. 

Prvé päťročné funkčné obdobie vo väčšine škôl a školských zariadení 
končí 30. júna tohto roku a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia 
vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v zmysle zákona 596/2003 
a zákona č. 552/2003. 

Pripomínam povinnosť pozastavenia členstva  členovi výberovej 
komisie ak podá prihlášku do výberového konania. Rada školy môže 
doplniť v súlade s uvedenou vyhláškou uvoľnené miesto v čase 
výberového konania, ktoré si zadefinuje aj vo svojom štatúte. Po vyhlásení 
výberového konania rada školy dohodne postup  výberového konania, 
kritéria hodnotenia, spôsob hodnotenia a organizačné zabezpečenia 
výberového konania a činnosť po jeho ukončení. Platná legislatíva 
neustanovuje ani spôsob a kritéria hodnotenia úspešnosti uchádzačov. Za 
účelom hladkého priebehu činnosti rady je potrebné zadefinovať si 
podmienky  pre zostavenie zoznamu úspešných uchádzačov ako aj 
spôsob určenia poradia na ďalších miestach pri rovnosti hlasov.  Na platné 
uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet 
hlasov všetkých jeho členov, nielen z prítomných. 

Zriaďovateľ je viazaný výsledkom výberového konania a je povinný 
vymenovať do funkcie kandidáta, ktorý bol určený výberovou komisiou 
ako prvý v poradí. V prípade, že zriaďovateľ nemôže vymenovať prvého 
uchádzača v poradí, rada školy je potom viazaná výsledkom výberového 
konania a je povinná navrhnúť ďalšieho úspešného kandidáta. V prípade, 
že rada školy neustanoví zoznam úspešných uchádzačov, zriaďovateľ 
vyhlási nové voľby. Zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie v tlači alebo 
iných všeobecne prístupných  prostriedkov masovej komunikácie. 

                                     Jozef Kozák 
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Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, 
duchaplnosť i zmyselnosť. Bez nej by bol svet pustý ako 
lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd čo ako 
srdce bez lásky.  

 
To sú slova, ktoré v úvode svojho príhovoru predniesol 

primátor mesta  ženám, ktoré prijímal v obradnej sieni Mesta 
Giraltovce v piatok 6. marca 2009.  

Na slávnostnom stretnutí pri príležitosti Medzinárodného 
dňa žien sa zišlo 33  žien z našich škôl a školských zariadení 
z podnikov, škôl a obchodných inštitúcii. 

Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnil aj poslanec NR SR 
Mikuláš Krajkovič, ktorý sa prihovoril  a pozdravil ženy pri 
príležitosti ich sviatku. Po zapísaní sa do pamätnej knihy 
Mesta Giraltovce spolu s primátorom a poslancom MsZ 
Petrom Kimák – Fejkom odovzdali ženám pekné kvety. Po 
ukončení slávnostného prijatia si ženy posedeli s prítomnými 
hosťami pri dobrom zákusku, káve a príjemnom rozhovore. 

Nakoniec bol pre prítomné ženy a všetky ostatné  ženy  
mesta uskutočnený verejný koncert žiakov Základnej  
umeleckej  školy  v  sále  Domu  kultúry na ktorom  sa  
predstavili  šikovní a talentovaní  žiaci od tých  najmenších  
v  speve, v hre na klavír, saxafón, husle a tanec  z ktorého si 
všetci  zúčastnení odniesli bohatý kultúrny zážitok. 

(ak) 
 

Anna Šoltýsová pri 
podpise do pamätnej 
knihy Mesta Giraltovce. 
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Zľava primátor J. Rubis, poslanec NR SR M. Krajkovič a riaditeľ SŠ P. 
Kimak-Fejko pri oceňovaní žien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad do hľadiska na pozvaných žien. 
Foto: ak 
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Pod týmto názvom otvorili 17. marca t. r.  v našom meste výstava 

prác Marty Kavalcovej a manžela Mariána Kalvaleca zo Stropkova. 
Predstavili sa nám svojimi výrobkami: paličkovanou čipkou, maľovaním 
na hodváb a drevenými hračkami a ozdobami. 

Výstava umiestnená v galérii Slniečko v Centre voľného času v 
Giraltovciach skončila 29. marca. Verejnosť si ju mohla pozrieť  
v denne  od 10. h do 18.h. Výstava bola spojená s predajom. 

V piatok 20. marca 2009 mali možnosť občania nášho mesta vidieť 
aj ukážky z paličkovanej čipky. Autorka je ochotná  nielen predvádzať, 
ale aj naučiť záujemcov o paličkovanú čipku cez rôzne kurzy. 

Šikovné ruky Marty Kavalcovej dokážu vytvoriť prekrásne obrazy z 
paličkovanej čipky alebo maľovaním na čínskom hodvábe a zhotoviť 
z nich pekný obraz, dekoráciu, prestieranie, ozdoby a iné. Marián 
Kavalec zase vyrezávaním rôznych hračiek a dekorácii poteší nielen 
deti,  ale aj dospelých. Do svojho umenia zasvetili aj svoje deti. Dcéra 
navrhuje a maľuje na hodvábe a syn otcovi pomáha pri hráčkach 
a dekoráciach.  

Výstava má zatiaľ dobrú odozvu a my dúfame, že takýchto 
šikovných rúk bude čoraz viac a my sa budeme obdivovať a tešiť sa z 
ďalších druhov umenia a krásy v našom meste.                               (ak) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dielne manželov Kavalecovcov.                                             Foto: ak 
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Deň učiteľov  má trvalé miesto v  pedagogickej obci a v celej 
našej spoločnosti.  Pri tejto  významnej udalosti  boli v piatok 
27. marca t.r. v sále Kultúrneho domu v Giraltovciach ocenení 
učitelia a vychovávatelia zo škôl a školských zariadení 
primátorom mesta  Jánom Rubisom a starostami obcí 
v spádovom území Školského úradu Giraltovce. Slávnostný 
rámec osláv svojou prítomnosťou dotvorili hostia a to poslanec 
NR SR  Mikuláš Krajkovič, poslanec PSK  Ján Holodňák  
a zahraničná delegácia z gminy Wielopole Skrzyńskie.  

Primátor mesta vo svojom slávnostnom príhovore ocenil 
náročnú prácu pedagógov pri výchove mladej generácie 
v dnešnom pretechnizovanom svete. Poukázal na 
nezastupiteľné miesto učiteľa a rodiny pri formovaní osobnosti 
žiaka. Dobrý pedagóg sa má  usilovať osloviť rozumom, vôľou  
a citmi žiakov.  

Pred prítomnými asi 150 učiteľmi a vychovávateľmi z rúk 
poslanca M. Krajkoviča a štatutárov zriaďovateľa škôl ocenenia 
prevzali: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tomáš Košč a Mikuláš Krajkovič odovzdávajú ocenenie učiteľovi 
Ondrejovi Čorbovi.                                                                   Foto: ak 
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Za Giraltovce: 
 
Materská škola      Ľubica Tušeková 
Centrum voľného času     Helena Sušinková,  Ján Holodňák  
Spojená škola         Emília Vírostková 
Súkromná základná škola   Štefánia Vargová 
Základná škola       Daniela Študyová, Martina Juhasová 
                                               Miroslav Jackanin, Anna Cyprichová 
Súkromná stredná odborná škola  Anna Sotáková 
Gymnázium        Eva Bačkayová,  Marta Lehetová 
Základná umelecká škola   Iveta Zajacová,  Ingrid Michalková 
 
Za obce:    
   
Základná škola Kračúnovce   Monika Kušnirová, Otília Fedorová 
Materská škola Kračúnovce   Mária Girmalová 
Základná škola  Lúčka   Jozef Mašlej 
 Materská škola Lúčka   Ľudmila Čajková 
Základná škola Okrúhle   Mária Demjanovičová, Antónia Juhová 
Základná škola Radoma   Nadežda Malačinová 
Materská škola  Radoma   Helena Janíková 
Základná škola Kuková   Františka Pastirčáková 
Základná škola Želmanovce  Ondrej Čorba 
Základná škola Kaľnište   Dušan Vaško 

 
Za ocenených sa poďakovala riaditeľka  ZŠ Kračúnovce Monika 

Kušnírová,  
Sviatočné popoludnie spríjemnili všetkým prítomným svojím 

hodnotným umeleckým vystúpením členovia Folklórneho súboru 
Topľan z Giraltoviec a hosť -  československá hudobná legenda Ján 
Lehotský. 

Všetci zúčastnení v sále vystúpením účinkujúcich, príjemným 
prostredím, úspešným technickým zabezpečením boli nadšení. 
Naplnení pokojom na duši v príjemnej atmosfére a neformálnej 
diskusií pri malom občerstvení zabezpečeným primátorom 
a starostami obcí zotrvali v kruhu hostí so želaním stretnutia sa 
o rok pri oslave Dňa učiteľov. 

 
Jozef Kozák 
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„Vedeli sme, že to príde a budeme žiaci.  
Čakali sme, čo sa stane a už sme prváci. 
Súkromná sa otvorila, pre nás nová škola,   
a teraz sme radi, že tu pre nás bola. 
Zišli sme sa všetci v triede a hľadali odpovede. 
Pomaly ich už aj máme, pýtame sa neustále. 
Janka tá to s nami vie, vždy nám rada odpovie...“ 

 
Práve ste si prečítali krátku ukážku z našej prvej knižky, ktorú 

pod názvom PRVOTINKY vydávame pri príležitosti Marca – mesiaca 
knihy.  Je to súbor detských prác žiakov 1. – 4. ročníka, ktoré žiaci 
napísali počas prvého polroka školského roka 2008/2009. Krst 
knihy, spolu s príjemným posedením a recitáciou vlastnej tvorby sa 
uskutočnila v stredu  26. marca 2009 v priestoroch našej školy. 

Chceme sa poďakovať všetkým žiakom, ktorí venovali chvíľku zo 
svojho voľného času a napísali tieto dielka. Ďakujeme im za to, že 
marec – Mesiac knihy, nie je pre nich iba nič nehovoriaci pojem a že 
si ho svojimi prácami takto milo pripomenuli.   

Sme radi, že sa naši žiaci zapojili do tohto krásneho projektu 
a dokázali, že aj v dnešnej počítačovej dobe sa vedia podeliť so 
svojimi zážitkami a postrehmi s inými ľuďmi. Možno ich práce majú 
nejakú chybičku krásy, ale nikto nie je dokonalý a autori týchto 
článkov majú iba 7 až 11 rokov. A možno práve touto našou 
prvotinou sme vzbudili záujem žiakov o literárnu tvorbu a možno 
medzi nami rastie ďalšia Podjavorinská, Feldek, či Janovic.  

                                              Mgr. Štefánia Vargová 
 

Toto pekné podujatie 
malo svoju premiéru 26. 
marca v Súkromnej zák-
ladnej škole v Giraltov-
ciach. Mesiac knihy si 
pripomenuli ozaj pozoru-
hodne, pokrstili svoju prvú 
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spoločnú knihu. Všetci sme sa tešili na toto podujatie a očakávali 
sme s čím nás žiaci tejto školy prekvapia. A oni nás ozaj  potešili 
krásne pripraveným krstom svojej vlastnej knihy. Štefánia Vargová, 
učiteľka tejto školy, sa výborne zhostila úlohy moderátorky. Pozná 
si svojich žiakov a citlivo navodila tú správnu atmosféru. Deti 
s radosťou prezentovali svoje literárne práce, svoje PRVOTINKY. 
Takto pekne sa totiž ich prvá spoločná kniha nazýva. PRVOTINKY, 
ozaj výstižný názov.  Prvé knižne vydanépráce, prvé literárne 
pokusy. Sú plné hravosti, dojímavé, detské, ale už poznačené 
ľudskosťou. Verím, že toto je len začiatok ich tvorivej činnosti. Prvý 
krok po ktorom budú nasledovať ďalšie. Začiatok sa vydaril 
a budúcnosť preverí ich literárne nadanie. Ktovie či sa práve v tejto 
triede nezrodí nový básnik, či spisovateľ. Svoje práce čítali 
s pocitom, že nám prednášajú čosi vlastné, kúsok seba. Boli autori, 
boli to ich myšlienky, ich pocity aj názory. Riaditeľ tejto školy bol 
tým správnym krstným otcom. Lentilkami pokrstil   PRVOTINKY, 
a tým ich uviedol do života. Tí najmenší žiaci nás potešili 
básničkami o sebe. Usmievali sa a recitovali o tom, akí sú. Akí? 
Milí, aj všeteční, skrátka ako všetci žiaci. Toto podujatie malo veľa 
pozitív, dovolilo deťom predstaviť sa rodičom, učiteľom a pozvaným 
hosťom. Všetci sme mali možnosť nahliadnuť za múry ich školy, 
pookriať a na chvíľu sa potešiť. Tak spoločne poprajme ich 
PRVOTINKÁM šťastný let.          Anna   Mitaľová 
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S blížiacimi sa  veľkonočnými sviatkami, ktoré sú najväčšími 
kresťanskými sviatkami roka usporiadalo Mesto Giraltovce 
veľkonočnú výstavu, na ktorej sa prezentovali jednotlivé školy 
z nášho mesta a sociálne zariadenia. Šikovné ruky deti a ich 
učiteľov ako aj klientov a vychovávateľov vytvorili veľmi peknú 
scenériu v sále Domu kultúry. Na výstave svoje dielko inštalovali 
Materská škola, Domov sociálnych služieb, ktorý svoje výrobky  
ponúkali na predaj (pačvorkové vajíčka, tkané koberce a pod.), 
Spojená škola, Regionálne centrum pre zdravotné postihnutých, 
Centrum voľného času, Súkromná základná škola, Základná 
umelecká škola a Súkromná stredná odborná škola, ktorá 
prestrela veľmi estetický a inšpiratívne pôsobiaci veľkonočný stôl 
pre štyroch.  

V stredu 25. marca 2009 sa žiaci Základnej školy zúčastnili v 
Tvorivej dielne, kde si mali možnosť vyskúšať tradičnú 
a netradičnú techniku maľovania vajíčok. 

V nedeľu, spolu s Podduklianskym osvetovým strediskom zo 
Svidníku, sa konala  regionálna súťaž v maľovaní veľkonočných 
kraslíc v tradičnej a netradičnej technike. Na súťaži sa 
zúčastnilo 19 súťažiacich. Naše mesto zastupovali dve súťažiace 
a z partnerského Poľska, z obce Gliník tri súťažiace, ktoré zožali 
úspech v našom meste so svojou technikou maľovania kraslíc. 

Pekné nedeľné popoludnie nám spestril svojím vystúpením 
spevácky zbor žiakov Základnej umeleckej školy. Vytvorenie 
originálnej kulisy ocenili organizátori aj účastníci podujatia. 

Výsledky súťaže maľovania kraslíc: 
 

V tradičnej technike: 1. miesto   -    Mária Kraucová  Svidník 
2. miesto   -    Kinga Cebuľská  Glinik (Poľsko) 
3. miesto   -    Darina Olejarová  Nižná Písana 

 
V netradičnej technike: 1. miesto    -   Jana  Kurčová  Giraltovce 

2. miesto    -   Emília Rubisová Giraltovce 
3. miesto    -   Andrej Olejár  Nižná Písana 

 
Najkrajší košík:    Marta Kavalcová   Stropkov 
Cena primátora mesta: Halina Komurek   Gliník (Poľsko) 

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

17

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí  prispeli svojou troškou k 
úspechu tejto akcie. Veríme, že sa nám takýto zámer podarí urobiť 
aj o rok.                                                                                     (ak) 

 
 

 
 

Príjemnú pohodu počas  
veľkonočných sviatkov, 

veľa radostnej a priateľskej klímy 
v začínajúcej sa jari  

svojim čitateľiom praje 
 

redakcia. 
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Zábery z výstavy a súťaže.                                                      Foto: ak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

19

 
 
 

PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 
 
Vojenské historické múzeum vo Svidníku je 

mementom strastiplného obdoba a nezmyselnosti 
všetkých vojen. Aby sme lepšie spoznali aj túto 
časť histórie našej vlasti, nášho regiónu pod 
Duklou, organizuje Centrum voľného času 
v Giraltovciach pravidelné návštevy do múzeí pre 
žiakov základných a stredných škôl. V utorok a v 

stredu  navštívilo vyše 130 žiakov so svojimi pedagógmi z 
giraltovskej Súkromnej strednej odbornej školy svidnícke múzeá. 
Výklad lektorky Anny Vaňkovej bol popretkávaný smutnými 
príhodami a zážitkami priamych účastníkov týchto bojov, ktorí do 
múzea prichádzali a rozprávali o svojich pocitoch. Pútavé 
rozprávanie ukončené filmami o Kurskej vojne, Karpatsko - 
duklianskej operácii či o Prvej a Druhej svetovej vojne pomohlo 
všetkým zúčastneným rozšíriť si učebnicové poznatky o vojne. Na 
besedách s Jozefom Rodákom sa študenti dozvedeli o histórii 
výstavby vojenského múzea, o pôvode a získavaní - zbieraní 
exponátov, ktoré sa v múzeu nachádzajú a mnoho iných 
zaujímavostí, tiež aj odpovede na zvedavé otázky. 

Naša cesta so žiakmi ZŠ Giraltovce  po stopách za históriou II. 
Svetovej vojny nás zaviedla do Poľska. Dvojdňová trasa viedla najprv 
do Wadovíc. Tam sme navštívili rodný dom Svätého otca Jána Pavla 
II. a jemu zasvätený  kostol. Po krátkej prehliadke mesta sme sa 
presunuli do Oswienčimu, kde nás už čakal český sprievodca. Počas 
trojhodinovej prehliadky koncentráku Aushwitz a Birkenau sa 
účastníci dozvedeli o hrôze, ktorá sa diala na týchto miestach. 
Tábor vyvolával pocit strachu medzi obyvateľmi krajín okupovaných 
nacistami v čase Druhej svetovej vojny. My sme tam také pocity  
počas prehliadky tiež získali a bolo nám veľmi smutno, lebo 
zahynuli tam mnohí a medzi nimi aj množstvo 
maličkých detí a všetky tie tisíce ľudí by boli 
ešte tak radi žili. Neboli to tábory na 
prácu, ktorá oslobodzuje, ale na tú 
najstrašnejšiu smrť a o tom sme sa 
všetci presvedčili na každom kroku, 
ktorí sme tam urobili. Strašné to 
bolo hlavne pri Bloku 11 - nazývanom 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
20 

Blok smrti kde zapálili sviečku a vzdali pietnu úctu. 
Ďalší deň už bola naša cesta veselšia. Navštívili sme Krakow 

a jeho impozantnú historickú pamiatku hrad Wawel, pozreli  
Krakowský rýnok a presunuli sa do Wieličky.  Tu však už bola iná 
história, tu nám sprievodcovia ukázali podzemné krásy bane, ale aj 
ťažkú cestu pri ťažbe soli. Tých 368 schodov dolu sme všetci zvládli, 
ale sme sa aj obávali, ako sa vrátime hore. Naša prehliadka 
obsahovala toľko zaujímavostí, a to taktiež bolo neuveriteľné 
a nepochopiteľné čo všetko dokáže príroda sama vytvoriť, ale aj čo 
všetko pred stáročiami vytvorili ľudia, a že im takto hlboko pod 
zemou pomáhali aj kone, bolo tiež pre mnohých prekvapenie. Žiaci 
sa tešili lebo niektoré veci si mohli vyskúšať. Po prestávke spojenej 
s návštevou podzemnej reštaurácie, posilnení poľskými dobrotami 
sme všetci privítali milú správu, že už pre nás schody neexistujú 
a my ideme na povrch 9-miestnými výťahmi. Plní nádherných 
zážitkov a dojmov sme ešte dokúpili suveníry a zo zasneženého 
Poľska sa vrátili vo večerných hodinách domov. Nedá sa všetko 
opísať a tak  na zachovanie v pamäti, ale i pre tých čo tam ešte 
neboli sme urobili množstvo fotografii, ktoré sú na webovej stránke 
CVČ Giraltovce, takže kliknite si na www.cvcgir.edu.sk  

Tieto naše exkurzie majú deti radi, sú v našich plánoch aj na 
ďalšie obdobie a môžete sa na ne  prihlásiť. 

 
So žiakmi  aj študentmi  sme navštívili Vojenské historické 

múzeu vo Svidníku, v kinosále ktorého  sa nachádza zaujímavý  
odkaz a určite platí stále a mali by sme ho mať na pamäti aj v tejto 
dobe.    
Mŕtvi zdravia živých a živí pozdravujú mŕtvych.  
Za všetko zlé na svete môže človek. 
Za všetky vraždy môže človek.  
Za všetko násilie môže človek. 
Za čo môže múdry čas ? Je večný a je v nás. 
Nik nie je celkom mŕtvy, aj keď umrel, aj keď ho zavraždili a zastrelili 
a zahynul na ktoromkoľvek fronte v dejinách od vzniku sveta.  
Lebo život vo svojich premenách je večný. 
Kiež by jeho večnosť zabránila krviprelievaniu... 
Zamyslime sa sami nad sebou,  
Zamyslime sa nad tými, čo už nežijú a nad tými,  
čo smrť prežili a na ňu čakajú...                                    Gustáv  HUPKA 

Mesiac marec sme v Centre začali mnohými zaujímavými 
podujatiami, aj keď vonku ešte vládla zima,  znovu sme navštívili  

http://www.cvcgir.edu.sk
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dvakrát plaváreň v Stropkove  so žiakmi nášho obvodu. Dospelí si 
prišli na svoje návštevou Výstavky rýb, ktorá sa konala v Košiciach 
a tí, čo majú radi hádzanú trávili sobotné odpoludnie v Bardejove. 
Pravidelné sú aj naše návštevy na  hokejových stretnutiach v Steel 
aréne v Košiciach. Tento mesiac boli extraligové zápasy a súboje 
medzi HC Košice a HKM Zvolen. Svojich fanúšikov prilákali znova 
a my sme im dali  možnosť zúčastniť sa ich. Pekná, ale aj náročná  
je súťaž Rastlinky a zvieratká, ktorej druhé kolo zdolali žiaci 
z obvodu takto: 1. miesto ZŠ Giraltovce  v zložení - Mária 
Čabalová, Patrik Jankuv a Barborka Tomková, 2. miesto ZŠ 
Marhaň v zložení - Denisa Mašlejová, Jakub Gnap, Veronika 
Harčariková,   3. miesto ZŠ Želmanovce, ktorú reprezentovali  - 
Košč Dominik, Miroslava Pavúková a Sabrina Saganová. Súťažiaci 
získali za svoju snahu pekné vecné ceny, občerstvenie – bagetu 
a rôzne suveníry z Centra. Porota ocenila nielen ich vedomosti, ale 
aj zručnosť a šikovnosť, ktorú dokázali pri tvorbe herbárov. Ďalšie 
kolo bude koncom mája. Vtedy už budeme rozhodovať o celkovom 
víťazovi súťaže. Držíme palce súťažiacim aj ich učiteľom a tešíme sa 
na spoločný výlet, ktorý na záver pripravujeme.  

Tento deň sme súťažili aj v inom odbore. Boli to zase mladšie 
žiačky, ktoré mali možnosť ukázať aké z nich budú mamičky. Súťaž 
Miss bábika mala svoje pravidlá, uskutočnili sme ju v pekne 
vyzdobenej divadelnej sále. Porota mohla vyberať z desiatich 
súťažiacich, mala to ťažké lebo dievčatá boli šikovné, mali aj pekné 
básničky a pesničky, niektoré si zase  veľmi dobre poradili pri 
prebaľovaní či kŕmení svojho bábätka. Nakoniec rozhodla takto: 1. 
miesto Diana Tomková, 2. miesto Kristína Čurliková a 3. 
miesto obsadila Katka Matisová. Na záver sme drobnými 
suvenírami odmenili  súťažiace za ich snahu a šikovnosť.  

Každý mesiac pripravujeme podujatia za históriou našej vlasti, 
tento sme sa chceli viac dozvedieť o histórii II. Svetovej vojny,  
o ktorých sme sa už zmienili na inom mieste v tomto Spravodajcovi.  

Naša posilovňa je obsadená každý deň až do večerných hodín, to 
svedčí o tom, že jej návštevníci dbajú o svoje zdravie a takto si ho 
ešte upevňujú. Chceme, aby to bolo aj zmysluplnejšie, a preto 
pripravujeme rôzne súťaže, veď  cvičiť alebo trénovať pod odborným 
vedením významného športovca Michala Berežňáka a,  samozrejme, 
vyžaduje zápolenie. Súťaž  v tlaku na lavičke obsadilo 9 chlapcov vo 
veku 15-20 rokov. Na regulérnosť v ich zápolení dohliadala odborná 
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porota, ktorej šéfoval tréner M. Berežňák a súťažiacich ohodnotila 
takto: 

1. Martin Harčarík, 2. František Bendik a 3. miesto si 
vybojoval Matúš Čorba. Víťazi získali pekné vecné ceny a diplomy, 
ktoré im budú pripomínať účasť v tejto súťaži. Športovci sa 
pripravujú aj na Majstrovstvá Slovenska, o ktorých budeme 
informovať v nasledujúcom čísle Spravodajcu. 

Z iného súdka pochádzajú podujatia návštevy divadelných 
predstavení, tie sme organizovali pre  žiakov, študentov a dospelých, 
teda podľa žánru a ponuky DJZ Prešov. Svoje čaro mala aj súťaž 
o Najkrajší účes , z ktorej (ale aj ostatných) nájdete foto na našej 
web stránke. 

Pokračovali sme aj vo futbale a zorganizovali sme  2. ročník 
Novák Cup, v halových futbalových turnajoch medzi špeciálnymi 
školami  a vo volejbale. Mestská volejbalová liga bola slávnostne 
ukončená a vyhodnotená a  jej výsledky nájdete tiež na našej 
webovej stránke.  

Príchod jari je už tradične spojený s kraslicami a krásou 
ožívajúcej prírody, zapojili sme sa do výstavky v meste, ale pripravili 
sme aj výstavku výtvarných a dekoračných prác v našej Galérii 
Slniečko. 

                                         (es)                   
 
 
 
 
 
 
 
Novovzniknutý detský divadelný súbor  Kukádko  pri Centre 

voľného času v Giraltovciachpod vedením Róberta Miklu  naskúšal 
a úspešne odprezentoval aj za hranicami okresu svoju prvotinu, 
divadelnú miniatúru. Hneď na to sa súbor rozhodol pre nácvik 
zložitejšieho divadelného predstavenia, s ktorým sa chce ukázať na 
kajskej súťaži detského divadla Divadelný Stropkov, ktorá sa bude 
konať 16. apríla t.r. s účasťou odbornej poroty a možným postupom 
na celoštátnu prehliadku  Zlatá priadka´ v Šali. 

 Nová inscenácia vznikla ako voľné spracovanie rozprávky 
známeho autora Daniela Heviera s názvom Kufor s veľkým bruchom 
z rozprávkovej knižky Odlet papierových lastovičiek. Detské divadlo 
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by nebolo detským divadlom bez piesne. Na to tu máme Róberta, 
ktorý má s tvorbou detskej piesne bohaté skúsenosti, keďže 
v minulosti obohatil už niekoľko divadelných predstavení svojimi 
piesňami. Ani tentokrát nenechal nič na náhodu a stvoril dve 
skladby a dve nosné melódie k predstaveniu. Aby všetko bolo ako 
má byť v poriadnom divadle, sadlo sa do áut a niekoľko 
najzdatnejších spevákov sa vydalo do vychyteného bardejovského 
štúdia HERSTEK, kde v poslednom čase nahrávala svoje podklady 
skupina Elán, Roman Slávik, producent Desmodu, či samotný 
Robo. 

Výsledkom šesť hodinovej práce sú dve piesne naspievané deťmi 
a tri nosné motívy, ktoré spestria predstavenie. Deťom sa v štúdiu 
veľmi páčilo a najlepšie sa cítili so sluchadlami na ušiach, kedy 
naplno otvorili svoje hlasy a spievali ako naozajstní profesionáli. 
Teraz im už len držať palce, aby spolu s celým súborom zaujali 
porotu na krajskej súťaži rovnako ako zaujali Máriu Pajzinkovú 
z POS Svidník. V pondelok 30. marca sa prišla pozrieť na skúšku 
Kukádka do Giraltovciec.                                                   (rm) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robo Mikla (uprostred) so svojimi zvercami z divadla Kukádko. 
Foto: Jaroslava Tomková 
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... sa spieva v jednom hite Beáty Dubasovej.  Aj v utorok 24. 

marca t. r. vlasy dráždili. Tentokrát však veľmi pozitívne. Dievčatá 
z maskérskeho krúžku Centra voľného času v Giraltovciach mali 
svoj deň a naplno mohli realizovať svoje predstavy a doposiaľ 
získané vedomosti z oblasti vlasového stylingu, ktoré získali od 
Majky Miklovej, no hlavne vlastnou kreatívnou prácou. Hodiny 
neúnavného česania a skúšania rôznych foriem výroby účesov 
počas celého februára   nevyšli nazmar. To všetko mohli zúžitkovať 
v súťaži  O najkrajší účes, ktorú pripravilo centrum na tento deň.  

Súťažilo sa v dvoch disciplínach, na ktorých sa zúčastnilo 15 
súťažiacich maskérok, kde každá mala svoju vlastnú modelku, 
ktorú česala, obliekala a líčila. Prvá disciplína bola samotná výroba 
účesu a s tým spojeného celkového vzhľadu, ktorú dievčatá 
prezentovali pred porotou v samostatnej promenáde. Každá 
modelka tu vlastne zastupovala svoju maskérku. Druhou, 
povedzme  poddisciplínou, bol sólový výstup modelky s maskérkou 
na pódiu, kedy si mala možnosť porota bližšie pozrieť na detaily 
výroby jednotlivých modelov. Tu už mala hlavné slovo samotná 
maskérka a jej úlohou bolo priblížiť divákom a porote motív, ktorý 
bol stvárnený na modeli. Dievčatá rozprávali o časovej náročnosti 
výroby modelu, ako aj o tom, čo ich k jednotlivým motívom 
inšpirovalo. Pre zaujímavosť, predviedli sa nám rôzne kvetinové 
dámy, nevesty, motýlie panie alebo pavúčia lady.  

Porota v zostave: Evka Michalková, Majka Kačmárová, ktoré sú 
zamestnankyňami Centra a špeciálny pánsky hosť, so špeciálnym 
naturálnym účesom, Vladko Šandala, ocenila tri miesta a jednu 
špeciálnu cenu poroty za náročnosť ozdoby, ktorú súťažiaca 
vyrobila vlastnoručne z drôtovaného pletiva. 

V tento deň sme mali skutočne možnosť na hlavách modeliek 
vidieť možné aj nemožné, kreácie pre nie tak celkom všedný deň.  
Tešíme sa na ďalšiu súťaž, ktorú by sme chceli zamerať na 
bodypainting – kreslenie na telo. 

 
 

 ooooo    (mm) 
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Víťazné účesy. 
 

                Foto: Robo Mikla 
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História Združenia mikroregiónu (ZM) TOPOĽA 
 
Pod vytvorenie ZM sa zapísali  Kračúnovce, Želmanovce, 

Dukovce, Kuková, Lúčka, Kalnište, Železník a Lužany pri Topli. 
Neskôr sa pridružili aj Giraltovce, Kobylnice a Mičakovce. 
V súčasnosti je v ZM desať obcí a jedno mesto. 

ZM Topoľa sa za zaregistrovalo v právnej forme združenie 
právnických osôb na  odbore všeobecnej vnútornej správy 
Krajského úradu v Prešove 10. januára 2000,  pod číslom  99/ 
09806 /Pa. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. Sú v ňom 
zastúpení starostovia obcí a primátor mesta. Vo funkciách 
predsedov ZM sa postupne vystriedali starostka zo Želmanoviec 
Mária Sokolová, starostka z Dukoviec Marta Ptačinská, starosta z 
Kračúnoviec  Jozef Kozák (hlavný iniciátor založenia ZM)  a  od roku 
2007 je predsedom primátor Giraltoviec, Ján Rubis. Sídlo ZM sa 
nezmenilo, zostali ním Kračúnovce. 

Združenie si vytýčilo za cieľ pomáhať pri rozvoji mikroregiónu 
v súvislosti s rozvojom kultúrnych a športových aktivít, cestovného 
ruchu, ochrany kultúrnych a prírodných pamätihodností. Zaviazalo 
sa tiež aktívne prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne tunajších 
obyvateľov, podporovať miestne aktivity, vedúce k osobnej 
zodpovednosti, k pozitívnej kooperácii národnostných skupín a ku 
vzájomnej tolerancii, zvyšovať právne vedomie obyvateľov 
a zveľaďovať ich kultúrne dedičstvo. 

Najvýznamnejšie aktivity ZM realizovalo z prostriedkov 
Karpatskej nadácie v roku 2001 Poľsko – slovenské dni a o rok 
neskôr Slovensko – poľské dni. Išlo o rozvoj cezhraničnej spolupráce 
medzi samosprávami ZM Topoľa a poľskej gminy Rymanow v oblasti 
kultúrnej, športovej, náboženskej a cestovného ruchu. 

 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
K sídlam najstarších okresov v bývalej Rakúsko-uhorskej 

monarchii patria aj Giraltovce. Okres o. i. pokrýval aj celé územie 
súčasného ZM Topoľa.  Pôvodne Topľanský okres v polovici  19. 
storočia premenovali na Giraltovský. Až v roku 1960, pri zmenách 
administratívneho členenia, okres Giraltovce zanikol a s okolitými 
obcami mesto prešlo do Bardejovského okresu. V súčasnosti je celé 
ZM začlenené do Svidníckeho okresu.  
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Koncom roku 2006 žilo na území ZM Topoľa takmer 8600 
obyvateľov. Najväčšou obcou v ZM, ale   aj vo Svidníckom okrese sú 
Kračúnovce, najmenšou Kobylnice. Všetky obce zaznamenávajú 
klesajúci počet obyvateľov, no starostovia optimisticky 
predpokladajú, že nepriaznivý trend sa zastaví a do roku 2020 bude 
mať ZM 9130 obyvateľov, t.j. o 540 nárast oproti roku 2006. V roku 
2040 dokonca vzrastie počet na 9820, čo je nárast o takmer 1230 
obyvateľov.  

 
ROZLOHA 
 
ZM Topoľa sa rozprestiera na ploche s rozlohou 7685 ha. 

Rozlohou je najväčšie mesto Giraltovce, na druhom mieste 
s rozlohou 1060 ha je Kuková a na treťom mieste s rozlohou 1042 
ha sú Kobylnice 

Národnostné zloženie na tomto teritóriu je jednoliate - 
slovenské. Na prvý pohľad možno usudzovať, že tu žije početná 
rómska národnosť, napr. odhaduje sa,  že 850 Rómov žije trvalo len 
Giraltovciach. No Rómovia  si radšej uvádzajú slovenskú národnosť. 
Sú tu zaznamenané nepatrné počty Rusínov, Čechov a Maďarov. Po 
celom území sa rozpráva šarišským nárečím s typickým 
topľanským, tzv. mikaním, napr.: „Ked mi stanul v Kysaku, ta mi 
stal až do Košic.“  

Religiózne zloženie sa v posledných desaťročiach zmenilo. 
Čoraz viac ľudí sa prikláňa ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu, 
čím sa vyrovnávajú početne s evanjelikmi a. v. Najpočetnejšou 
zastúpenou trvalo zostáva rímskokatolícka cirkev. 

 
 
PRÍRODNÉ PODMIENKY  A PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI 
 
Priemerná nadmorská výška je 200 metrov, najvyššie položenou 

obcou sú Dukovce a Želmanovce (260 m.n.m.). Najnižšie položené, 
v nadmorskej výške okolo 180 metrov  sú obce v povodí Tople, a to 
Lužany pri Topli, Železník, Mičakovce. 

Mikroregión sa nachádza na sútoku troch riek. Centrálna je 
Topľa. Na jej pravom brehu sú obce Kalnište a Lužany pri Topli, 
prechádza od severu smerom na juhozápad okolo Giraltoviec 
a pretína aj katastre Železníka a Mičakoviec. Ľavý prítok Tople tvorí 
Topoľa (podľa nej je pomenované ZM), vyviera nad  Dukovcami, 
prechádza cez Želmanovce, Kukovú, Lúčku a Kračúnovce. Do Tople 
sa vlieva v katastri Železníka. Radomka – ľavý prítok Tople 
prechádza centrom Giraltoviec a Mičakoviec, kde sa vlieva do Tople.   



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
28 

Geomorfologicky sa mikroregión rozprestiera v Nízkych 
Beskydách. Leží v miernom teplotnom pásme. Podnebie je 
vnútrozemské, silno ovplyvňované nadmorskou výškou. Priemerná 
teplota v najchladnejšom mesiaci v roku - v januári je - 4 až - 5 °C.  
Najteplejšie sú mesiace júl a august. V júli sa priemerná teplota 
pohybuje v rozpätí 18 až 19 °C. Priemerná ročná teplota sa 
pohybuje v rozpätí 6 až 8 °C. Teplota nad 25 °C je 50 až 100 dní 
v roku. 

Množstvom zrážok sa ZM Topoľa charakterizuje ako mierne vlhké 
a chladnejšie. Ročne tu padne priemerne 650 až 700 mm zrážok. 
Najdaždivejšie sú letné mesiace jún, júl, jesenné október 
a november. Zrážok v zime je v porovnaní s letom a jeseňou 
pomerne málo a najviac sa vyskytujú v mesiaci február. Snehová 
pokrývka trvá 60 až 80 dní v roku. 

 
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ  ÚZEMIA  
 
Najstaršie dediny na tomto území jestvovali pravdepodobne v 13. 

storočí. V historických análoch v roku 1341 nachádzame prvú 
zmienku o Želmanovciach. Najneskôr, v roku 1416, sa spomínajú 
Giraltovce,  ale najmladšou osadou  je Tarbaj,  súčasť Mičakoviec. 
Vznikla v polovici 15. storočia. Obce zakladali  usadlíci so šoltýsmi 
podľa zákupného práva. 

O počiatkoch a histórii svedčí aj etymológia názvov jednotlivých 
obcí a mesta. Napríklad prvé písomnosti o Dukovciach ju uvádzajú  
v maďarskom názve Dukafalva, ktorý patrí typologicky 
k maďarským názvom dedín, odvedeným od mena zemanov. Od 15. 
do 16. storočia tu žili zemani Dukayovci. Táto tradičná prezývka  
miestnych zemanov pochádza z mena neznámeho zemana Duka. 
Súčasný slovenský politik, pôvodom Maďar, Arpád Duka Zólyomy 
sa k Dukovciam otvorene prihlásil. Zo svojho účtu im od roku 2004 
poukázal už 600 tisíc korún na bežné úhrady. V roku 2005 mu 
Dukovce udelili titul čestného občana. 

Pri skúmaní pôvodu názvu  Kračúnovce je uvedené, že 
základom názvu môže byť osobné meno odvodené od latinského 
mena Karactinus, alebo sa  Kračun  nazýval šoltýs či zemiansky 
vlastník obce. Možno pôvod názvu tvorí maďarský základ slova 
„karáscony“ (Vianoce) a nie je vylúčené ani odvodenie  od 
slovanského slova „kračun“, teda krátky. 

Kuková má názov odvodený od maďarského pomenovania 
„kűkőmezy“, voľne preložené ako „modrá medza“. 

Železník sa v písomnostiach zo 14. - 16. storočia sa vyskytuje v 
maďarizovanom názve Vaspathaky, vo voľnom preklade  Železný 
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Potok. Názov vznikol prekladom staršieho slovenského názvu 
Železník, rozšírenom o slovo pathak. Slovenský názov sa najskôr 
vzťahoval k tunajšiemu potoku, resp. k miestu s výskytom bahennej 
železnej rudy. Tento názov dediny sa dostal do písomností až v 16. 
storočí. 

 
KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY 
 
Najstaršie pamiatky na tomto území sú v Kukovej  Kostol 

Všechsvätých zo 14. storočia, v Kračúnovciach Kostol sv. 
Mikuláša z 15. storočia a giraltovský Kostol  sv. Kataríny, 
prestavaný v 17. storočí. K najstarším svetským stavebným 
pamiatkam  zo 17. storočia patrí Bánov kaštieľ v Kukovej a 
Herzoghov kaštieľ v Kračúnovciach. V Giraltovciach z  troch 
kaštieľov sa zachoval barokovo-renesančný, dnes sídlo Domova 
sociálnych služieb a totálne prestavaný Bánov kaštieľ,  dnes Dom 
kultúry. Kaštieľ v Želmanovciach, sídlo Obecného úradu, 
pochádza zo začiatku 19. storočia. 

Významným pamätníkom na území Giraltoviec je ich symbol,  
kamenná plastika ležiaceho leva od Félixa Faragóa, z roku 1918. 
V parčíku pred starou  Mestskou radnicou je socha Matka 
z dieťaťom. Najnovšie si mesto uctilo pamiatku postavením sochy 
v životnej veľkosti evanjelickému kňazovi Adamovi  Hlovíkovi, 
ktorý tu pôsobil začiatkom 19. st., zbieral ľudové a tvoril nábožné 
piesne. Pri Poliklinike osadili bustu rodákovi Josephovi 
Goldbergerovi, objaviteľovi príčin choroby zvanej pellagra, ktorú 
spôsobuje nedostatok zložky vitamínu B.   

 
TRADÍCIE ĽUDOVEJ KULTÚRY 
 
Prameňom poznávania minulosti je ľudová kultúra. Tvorí 

dodnes dôležitú úlohu v živote ľudí. Tradičným spôsobom obživy je 
obrábanie pôdy. Stáročia prevládalo ručné obrábanie motykou, no 
od polovice 18. st. sa začala pôda obrábať najprv položelezným a po 
1. svetovej vojne aj železným pluhom. Pestovali sa obilniny: žito, 
pšenica, jačmeň, ovos, kukurica, proso  a tatarka. Z okopaním 
pestovali repu – runkľu, cviklu a sladkú repu – cukruvku. Necelé 
dve storočia tvoria neodmysliteľnú súčasť stravy zemiaky. 
K tradičným surovinám patrí aj kapusta, fazuľa – fizola, šošovica – 
ľenča. Oblasť je známa aj pestovaním ovocia – jablone, slivky, 
čerešne, hrušky,  orechy, ale aj moruše – strom jahoda. 

Pestovanie obilnín podmienilo aj chov hospodárskych zvierat. 
Chovali kravy, voly a neskôr kone. Veľmi rozšírený bol chov oviec, 
hydiny, ale aj chov včiel. 
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Dôležitým zdrojom príjmov bol výrub dreva. Upravené na 
siahovinu - šahovinu ho predávali v meste, najmä v Prešove. 
Košikárstvo a prutkárstvo  prispôsobovali spôsobom obživy. Plietli 
sa najmä košíky – opalky, koše do voza. Zo slamy plietli slaminki - 
nádoby na cesto a vajíčka. Siatie konôp a ľanu, výroba domáceho 
plátna, ako typicky ženské práce, patrili neodmysliteľne do každej 
domácnosti. Na výrobu súkna využívali ovčiu vlnu. 

 
Prevažovala rastlinná a mliečna strava.  Po stáročia pri varení 

dominovali obilniny. Piekol sa z nich chlieb, varili kaše a kuľaše, 
pripravovali halušky, rezance - rezanki a sciranka. Tradičným jedlo 
je kapusta (najmä ako raňajšie nedeľné jedlo), mačanka, pirohy na 
sladko, pomastené prepraženým maslom, južka – šťava z kyslej 
kapusty, halušky zhotovované s pridaním surových trených 
zemiakov – strapačky - trepanki, trhance - huše lapki, riedke 
polievky – vývary z hovädzieho, baranieho, bravčového a zriedkavo z 
hydinového mäsa, hustejšie - zaprážané alebo zatrepané. Husté 
polievky sa varili zo strukovín. K častým, no  napriek tomu 
obľúbeným jedlám, patria uvarené popučené zemiaky, zapražené 
s cibuľkou alebo oškvarkami. Zapíjali sa pamuľankou (slivkový 
lekvár zriedený vodou a prisladený medom) alebo šlivčankou (slivky 
rozvarené a prepasírované, ochutené medom). Med, ako tradičné 
sladilo, rafinovaný cukor vytlačil až začiatkom 20. storočia. 
Obľúbeným nápojom bola medovina a dovážané víno.  

 
Ľudový odev má v každej obci špecifické znaky, ale zaraďuje sa 

k topľanskému šarišskému štýlu. Tradičné, doma vyrábané 
materiály, začali nahrádzať jemnejšie, továrensky vyrábané, až na 
prelome 19. a 20. storočia. Ženský odev sa skladal zo spodného 
stanu, živôtika - brušľika, neskôr lajbľika, rancľuvky (atlasová 
šatka s dlhými strapcami – rancľami), spodničiek a vrchnej sukne – 
kabata. Vpredu si ženy zaviazali zásteru – šurc. Vydaté ženy mali 
hlavu pokrytú čepcom, naňho si uviazali šatku. V chladnejších 
dňoch nosili bambuchačku, teplú vlnenú štvorcovú šatku zloženú 
do trojuholníka a zakrývali si ňou hornú časť tela, prípadne 
obvinuli aj hlavu.  

 
Muži nosili typické nohavice z bieleho, doma vyrobeného plátna, 

zdobené šnurovačkami. v zime si obliekali chološne – nohavice zo 
súkna a pod nimi nosili tenké plátnové gače. Vrchnú časť tela si 
chránili košeľou – košuľu  a živôtikom – lajbľikom. Na hlavu si 
dávali v zime homoľovitú čiapku – baranicu a v lete  klobúk s úzkou 
ohnutou strieškou – kalap. 

Vrchný odev – huňka, huňa, kratšie kožúšky a kožuchy  - nosili 
ženy aj muži. Obúvali si krpčeky – bočkory, v medzivojnovom 
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období nosili muži  baganče – bokanče, a od 30-ych rokov 20. st. si 
dávali šiť aj kožené čižmy.   

Pri stavbe obydlia a hospodárskych budov využívali tradičné 
materiály – drevo a hlina. Základným variantom je trojpriestorový 
dom so vstupom cez pitvor – prikľet, vpravo je komora alebo zadňa 
chiža a vľavo predná, parádna chiža. K obytnej časti domu 
pristavovali maštaľ – kuňicu a šopu. Oproti vchodovým dverám vo 
dvore postavili sýpku – sipanec. Obyčajne súčasťou hospodárstva 
bola aj stodola s holohumnicou. V blízkosti ovocných sadov mali 
sušiarne – sušňe. 

Interiér izby - chiže, v ktorej sa varilo, jedlo, pracovalo aj spalo, 
tvoril stôl, pec, ľimbak – drevená lavica s opierkami, lavice alebo 
prične na sedenie, spanie, príp. aj domáce práce. Postele poznali až 
v medzivojnovom období. 

Bohato rozvinutá je aj duchovná ľudová kultúra. Výraz našla 
v zvykoch a obyčajoch viažucich sa k práci, medziľudským vzťahom 
a v kalendárovom folklóre. Uchováva sa v repertoároch ľudových 
folklórnych  skupín a súborov. 

Pavol MIHALČIN zo Železníka odkazuje: 
„Ňeška tote zviki chceme propagovac, 

oni budu s nami daľej existovac. 
Bi sce še nebaľi, kedz stare pomrece, 

šak dobrich potomkoch z nas tu mac budzece.“ 
 Emília FILOVÁ, Ondrej SOPKO, Jozef KOZÁK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na prechádzke parkom – oázou ticha a zelene. 
      Foto: Alena Kmecová 
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Anna Mitaľová 

 

Cesta Pokory 
 

Cesta pokory je už v poradí štvrtou útlou knižkou mojich 
zamyslení, úvah a posolstiev. Akosi prirodzene som začala 
zapisovať svoje postrehy a myšlienky, tak ako rezonovali 
mojím vnútrom. Až ich napokon bolo dosť, aby som sa 
pokúsila o vydanie svojej prvotiny Hladenie duši (2007). 
V krátkom časovom slede nasledoval Čas života (2008) a Lúč 
svetla (2008). 

    Cesta pokory je ozvenou dneška,  ozvenou na dobu 
v ktorej žijeme. Dnešnému človeku veru chýba pokora pred 
Bohom, ale aj pokora pred sebou samým. Čím viac človek vie, 
tým by mal byť pokornejší, odovzdanejší, o to viac by mal 
hľadieť k nebesiam s vďačnosťou za všetko, čo v živote 
dosiahol. Zhora treba očakávať aj pomoc a nádej v zlomových 
situáciách, lebo nikto z nás sa im nevyhne. Všetci však máme 
možnosť siahnuť za tým najvyšším mravným kódexom, za 
Knihou kníh a z nej sa poučiť. Je bohatým žriedlom plným 
múdrostí a návodov, na všetky naše životné situácie. No treba 
hľadať, treba siahať za poznaním, nepríde hneď, treba vytrvať. 
Možno to je cieľ mojej spisovateľskej činnosti, ukázať cestu 
hľadajúcim, otvárať Bibliu, pozorovať život a učiť sa pokore. 
Tej sa budeme učiť po celý náš život a nikdy sa s ňou plne 
nestotožníme, vždy znovu a znovu budeme pyšne dvíhať 
hlavu, ale po čase ju s novou pokorou skloníme. Človek sa 
musí naučiť pokorne hľadieť na hviezdnaté nebo a rešpektovať 
Božie zákony. Oslovujúce žalmy Biblie si tiež našli svoje 
miesto v mojej Ceste pokory, doplňujú zamyslenia 
a podčiarkujú svoju naliehavú platnosť práve tak dnes ako 
v dávnych dobách 

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať nášmu 
evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu a hlavne jeho 
manželke Daniele Juházyovej za duchovné vedenie pri práci 
s biblickým textom. 

       Autorka 
 

Túto knižku si môžete kúpiť za 2 € v Mestskej knižnici.  
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Pán svojich verných obdaruje vo 

sne. Sú také sny v ktorých  je všetko 
iné ľahšie, krajšie, akési láskavejšie, 
prostredie aj ľudia. Tíško sa k nám 
prikradnú uprostred nocí  a zavedú 
nás do anjelskej krajiny pokoja. Po 
prežití takého sna pochopíme krásu 
žitia, tie nežné melódie dobra 
a ľudskosti, ktoré by mali viať našimi 
srdcami v darovanom čase tu na zemi. Anjelská 
dobrota žiari z tvári našich predkov, ktorí sa ku nám vo sne 
vrátia a prinesú čosi zvláštne, akúsi aureolu lásky.  Ich snová 
prítomnosť, svetlý jas nám pripomína, že iba rozdané zostáva, 
iba to čo plynie z čistého srdca a hĺbky dobrej duše. Večne 
zostáva to, čo chce budovať prekrásne dielo lásky medzi ľuďmi, 
to čo stiera slzu plačúcemu, čo pomáha stavať ubitým, to čo 
vzkriesi k novému životu, umýva rany a prináša úľavu,  iba to 
dostáva silu od Pána, ktorá trhá clonu časnosti a mieri k bránam 
večnosti. Zrazu viete, o čom je život, pochopíte, že život je o 
dávaní, ochotnej ruke, o dobrom slove, milom úsmeve, 
o pochopení bolestí blížnych, o rozdanej láske, o všetkých tých 
drobnostiam, ktoré nám vyplňujú deň. No my ich nevidíme, 
nepokladáme ich za dôležité a ak sa nám už neodkladne stavajú 
do cesty, iba ich letmo splníme, tak aby sa nepovedalo. Aká 
škoda! Denne k nám z neba prúdi láska, no my ju obchádzame, 
nedovolíme, aby nami prenikala, aby prúdila naším srdcom 
a ono by sa rozdávalo rado a bez výhrad. Aká vzdialená cesta 
našim dušiam, aká vzdialená nám ľudom dneška. Melódia lásky 
je tu stále s nami, sny nám ju občas pripomenú, no ako by  bolo 
krásne každú jej tónu precítiť srdcom a opravdivo, inak by sme 
žili, inak pozerali na svet, všetko by sa zmenilo.  Práve o tom sú 
napomenutia z našich snov, učia nás žiť s láskou, žiť 
s pochopením, žiť tak ako nám Pán prikázal. Iba vtedy príde 
pokoj, príde odpustenie a aj závany lásky vkročia do našich 
dverí. A ako krásne sa sní takýto sen, aj po prebudení čosi 
zvláštne  ostáva v duši, čosi dosiaľ nepoznané, nové, vzácne, 
záblesk poznania. 

Anna  Mitaľová 
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NÁVRAT DO ALPSKÉHO RAJA A VŠADE DOBRE, 
DOMA NAJLEPŠIE... 

 
Opäť to všetko začalo...Keďže si vždy rada zaspomínam na svoje staré 

dobré zážitky,  neraz som takto spomínala aj na svoju sčasti strastiplnú, no 
hlavne dobrodružnú cestu do alpského raja a pobyt vo Švajčiarsku v 
minulom roku. Krajina mlieka, čokolády a krištáľových jazier ma zlákala 
nielen svojou krásnou prírodou, ale aj milými ľuďmi. Avšak po mesiaci 
strávenom a „prežitom“ v tomto objatí hôr som sa o rok v lete rozhodla 
vrátiť späť na svoje staré známe miesto a znovu pracovať ako detská 
opatrovateľka v rovnakej rodine, ale namiesto jedného mesiaca to boli 
tentoraz dva. Vďaka tejto skúsenosti v už známom prostredí som mala 
možnosť navštíviť ďalšie zaujímavé miesta i spoznať nových ľudí, ktorí sa 
za krátky čas stali mojimi priateľmi. Nielen mohutné hory sú však plné 
prekvapení... 

 
MIEROVÉ STRETNUTIE 

 
Tohto roku som v mojej obľúbenej horskej zemi toho zažila skutočne 

veľa, dokonca je tých zážitkov azda i viac ako spred minulého roka. 
Jedinečnou skúsenosťou bola pre mňa mierová akcia zvanà Peace camp, 
ktorá bola vlastne akýmsi týždenným mierovým stretnutím s ľuďmi vojnou 
postihnutých krajín alebo bývalých vojnou zničených krajín z celého sveta. 
Keďže sa tam rozprávalo zväčša po anglicky, okrem „šprechovania“ som 
mala možnosť oprášiť svoje základy anglického jazyka a začať „spíkovať“.  
Bolo úžasné spoznávať naraz viacero národností, menšín, náboženstiev 
i kultúr, o ktorých som sa doposiaľ mohla len kdesi akurát tak dopočuť. Na 
podujatí som stretla skutočne pestrú skupinu ľudí, medzi nimi sa totiž 
objavili nielen reprezentanti Švajčiarska, ale aj Nemecka, Argentíny, 
Kolumbie, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Mozambie, Palestíny, Izraela, 
Turecka a Filipín. Teda, nevynímajúc ortodoxných moslimov, černochov či 
ľudí žltej pleti, s akými sa človek bežne nestretáva, odhliadnuc od 
príjemných predavačov z „ázia šopov“. Každý jeden z nich bol výnimočný 
a všetci ma zaujali niečím iným. Kultúrny program, ktorý si predstavitelia 
krajín pripravili, bol naozaj bohatý. Dívať sa na skutočný arabský tanec 
mladej Palestínčanky, sledovať pravé africké skákavé rytmy, filipínske 
modlitby či počuť hebrejský jazyk bolo pre mňa skvelým pôžitkom. Všetko 
ma obohatilo a pozitívne naladilo. Boli to skvelí ľudia, hoci ma 
v komunikácii s nimi niečo brzdilo, a to moja  nedokonalá znalosť angličtiny. 
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Vtedy som si uvedomila, že ja ako obyvateľka krajiny Európskej únie by 
som mala vedieť svoj druhý materinsský jazyk lepšie . No máme sa vždy čo 
učiť a v čom sa zdokonaľovať. Na druhej strane mi bolo tých ľudí 
nesmierne ľúto. Uvedomila som si tam, že som šťastný človek, lebo v našej 
krajine nemusíme s nikým a o nič bojovať a máme sa vždy o koho oprieť. 
Avšak oni majú omnoho ťažší život. V prvom rade  ich trápi obmedzený 
pohyb po vlasti, chudoba a  pociťujú krivdu i neslobodu. Niektorí z nich 
prišli vo vojne o svoje rodiny či domovy. Iní zas musia denne bojovať 
o strechu nad hlavou a o každý kúsok chleba. Trebárs taký palestínsky 
chlapec by za iných okolností nemal nijakú možnosť stretnúť vo svojej  
krajine  s izraelským dievčaťom. Snáď by aj mali, no možno by to bolo aj 
ich posledné stretnutie. V podstate žijú v jednej krajine, no rozdeľuje ich 
nenávisť v rámci niečích národných záujmov. Aj preto som obdivovala ich 
plynulú inglištinu, optimistický pohľad na svet a vieru v lepší život. Stále 
dúfajú v lepšie možnosti a nové začiatky. Väčšina z nich sa vo väčšine 
prípadoch aj všetkého zriekne a odíde inam. Aj vo Švajčiarsku žije veľa 
cudzincov, možno aj kvôli tomu. Nielen hory je totiž ťažké zdolať, ale i 
samotný život. Ako slobodní,  nebojujúci ľudia v demokratickom štáte, sme 
teda šťastní ľudia... 

CESTA NA NEMECKÝ VIDIEK 
 

Ďalším mojím cestovateľským cieľom sa stalo Nemecko. Obidva tieto 
štáty sa vyznačovali rovnakou menou, ktorá už tohto roku postihla aj nás. 
U Rakúšanov sa najmä nakupovanie potravín veľmi oplatí. Predovšetkým 
žgrlošským Švajčiarom. Poplatky u Nemcov sa mi nezdali byť až také 
výhodné. Vraj sú u nich výrazné finančné rozdiely medzi ľuďmi v mestách 
a tými, čo žijú na vidiekoch. Nemci sa mi totiž zdali na rozdiel od Švajčiarov 
skúpši na výlety a s jasným zvažovaním obracali každý cent. Čakala som, 
že budú mať perfektné honosné domy a nájdem tam samých nadmerne 
míňajúcich ľudí, no mýlila som sa. Neboli to teda žiadne vily či haciendy, 
ako to neraz vidíme v tých romantických filmoch. Namiesto toho som 
poväčšine badala len staršie domčeky a neupravené mestá. Hoci si na 
životný štandard nepotrpia, o jedlo a dobré pitie však u nich iste nie je 
núdza. Musím povedať, že v tom sa teda podobajú na nás. Takú hostinku, 
akú nám pripravili „Germáni“, som teda vo Švajčiarsku nezažila ani raz, 
a to som tam bola dokonca už trikrát. Nehovorím o ich národných 
špecialitách, ktoré samozrejme majú, ale o domácich hodoch, ktoré si 
Švajčiari veru nevedia dopriať. Skôr sa snažia minúť na tie vonkajšie veci 
a radšej sa stravujú mimo domu, no lacné rýchlo občerstvenie im však 
môže okrem nadbytočných kíl len ťažko pridať niečo navyše. Nemôžem 
síce usudzovať podľa jedného zážitku, avšak s týmto faktom som sa stretla 
u viacerých. Niekto si váži viac ten luxus a doslova: „… všetko, čo sa blyští 
a čo je pekné,“ a niekto radšej dopraje vnútorným pôžitkom, a teda: „… 
všetko, čo je chutné a jedlé, nesmie chýbať.“. A veru tak, Nemci sa už viac 
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podobajú na nás. Nečudo, veď sú nám predsa bližšími európskymi 
priateľmi a teraz nás spája dokonca i spoločná mena. Aj ich kultúra je veru 
bohatá a užívajú si ju vo veľkom štýle. Veď kto z vás by nechcel zažiť 
výstup na nemecký zámok či sa skúsiť zabaviť na skutočnej country párty?  
Čo sa týka obchodných zliav, naši biznismeni sa však ešte majú čo učiť. 
V týchto nemecky hovoriacich krajinách sa dá napriek vysokým cenám 
všetko nakúpiť aj lacno. Ak sú tam zľavy, tak už poriadne. S cenami idú 
výrazne pod cenovú hladinu, aby sa im podarilo zbaviť materiálu.  V tom 
ešte máme čo doháňať, pretože keď sú akcie u nás, zúfalo hľadáme kde. 
Tam vás tento problém trápiť určite nemusí, uvedené nižšie ceny vám 
doslova bijú do očí.  

 
ALPSKÁ PRECHÁDZKA PLNÁ DOBRODRUŽSTIEV 

 
Ďalším ohromujúcim, no pre mňa i trochu zaťažkávajúcim zážitkom bola 

moja alpská túra a taktiež jazda lanovkou či boby-dráhou. Hoci mám trochu 
strach z výšok a počas jazdy lanovkou som si sčasti zakrývala oči od 
strachu, v okamihu, keď som ich však pustila, videla som úžasnú nádheru. 
Opäť to bolo pre mňa čosi nové, pretože takto som Alpy ešte nevidela. 
Najmä nie tak blízko. Všetky mliečne alpské hôrne kopce, tečúce vodopády 
či panenská zeleň ma napĺňali pokojom a radosťou a to všetko úplne na 
dosah ruky. Krása sa proste rozlievala okolo mňa a vidieť Alpy zblízka bolo 
čosi veľkolepé. Túra mi však dala riadne zabrať. Hoci nemám dlhé 
svalovité prechádzky v prírode príliš v obľube, tie štyri hodiny horského 
chodenia som vydržala len vďaka tej nádhere a sviežemu vzduchu. 
Dokonca mám pocit, že som vďaka sile hôr akási odolnejšia a mám lepšie 
pľúca (alebo si to aspoň tak nahováram). Boby dráhu som si tiež 
zopakovala spred roka, avšak celkom som si nezvykla, jazda bola totiž zas 
a znova divoká. Pripadala som si ako na nejakom bláznivom amíckom 
kolotoči, lenže namiesto pocitu bezpečia som v sebe potláčala víziu pádu. 
Niežeby sme neboli istení, no to len asi ja som si každú chvíľu tak hlúpo 
pripadala, že možno aj vzlietnem. No nestalo sa. Dokonca doteraz mi 
nenarástli krídla a aj strach z výšok mi zostal. Napriek tomu to však stálo 
za to podstúpiť túto neobvyklú „športovú akciu“. Môj pohybový výkon 
koniec koncov nebol hádam najhorší. Výsledkom bol môj zachrípnutý hlas 
a strápené ruky. Trošku adrenalínu však nikomu nezaškodí, hoci aj strmé 
vysokohorské cesty vo Svicerlande mi to neraz umožnili. 

 
 

STAROSTLIVOSŤ O DETI A DOMÁCNOSŤ 
 

O rodinnom živote Švajčiarov sa všeobecne nedá povedať, že je úplne 
tip-top. Mám taký pocit, že niektorí Švajčiari majú deti skoro len pre 
peniaze. Tam sa totiž majú ako malí králi, štát sa o nich finančne stará 
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veľmi dobre. Doslova ako hýčkané bábiky žijúce v luxuse, ale napokon 
nevedia čo s nimi. Keď som videla prvý deň malej Rebeky v škôlke, bol to 
hotový cirkus. Rodičia sa s ratolesťami nemohli rozlúčiť, donekonečna im 
kývali a fotografovali ich. Bolo to síce milé, no trochu neúprimné voči 
deťom, o ktoré sa doma väčšina z nich ani sčasti toľko nestará. Na 
materstvo sa mi tam niektoré matky zdali príliš pohodlné a lenivé. 
A rovnaké sú to aj gazdinky. Hoci je u nich vyrobené všetko na prírodnej 
báze, mohli by to lepšie využiť, no asi je pre nich výhodnejšie najať si 
aupair na všetko a nakúpiť polotovary, lebo je to pre nich mnohokrát 
jednoduchšie. Švajčiarske ženy a matky nemajú toľkú trpezlivosť a 
obetavosť, ako je to u nás. Sú schopné sa deťom povenovať a dosť, potom 
sa už venujú svojim, možno pre nich dôležitejším aktivitám, ako napríklad 
počítačová závislosť. Hŕba zbytočných a čudesných hračiek či peniaze im 
však skutočnú materinskú lásku, nehu a obetavosť istotne nenahradia. 
„Nech sa páči aupairky, vezmite si ich, za to vás predsa platíme,“ alebo: 
„Načo mám aupair? Veď jej platím za starostlivosť!“ To by ste v tej chvíli 
vyčítali z ich tvárí. Aj keď sa v tomto prípade o prílišnom zárobku hovoriť 
nedá, tá naša starostlivosť za peniaze je asi nenahraditeľná. Mám pocit, 
akoby išlo doslova o nejaký výmenný časový obchod, o akúsi úschovňu pre 
deti, aby ich mohli načas odložiť. Možno ide vo väčšine prípadoch len 
o prestíž, teda o snahu pokrytecky sa nimi predviesť a ukázať svoje milé 
malé podobizne. Deti z predvádzacích prehliadok však v skutočnosti stoja 
oveľa viac a rozhodne si aj viac zaslúžia... 

Vzdávam preto poklonu a vyjadrujem obdiv slovenským ženám 
a matkám, ktoré robia všetko zo srdca a s radosťou a robia to dobre. Dá sa 
dokonca povedať, že až dokonalo v porovnaní s inými národmi.  

 
Opäť zdôrazňujem, že sme predovšetkým šťastní ľudia, veď poväčšine 

žijeme harmonickým a usporiadaným životom. U nás je to jednoducho iné. 
Takmer vo všetkom. Sme spokojní, svedomití a hlavne hrdí Slováci. Všade 
dobre, doma naj-, naj-, najlepšie. Je síce fajn ísť niekam na určitý čas 
a načerpať nové zážitky a skúsenosti, no potom sa vrátiť späť. Niet nad 
vôňu našej pravej nezameniteľnej slovenskej domoviny. Sme každopádne 
šťastnými ľuďmi. 

 
Martina Štofková 

 
 

Tento článok je pokračovaním mojej reportáže zo Švajčiarska 
s názvom Alpské zápisky, ktorá na stránkach Spravodajcu  bola 
publikovaná v máji v minulom roku. 
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Domov sociálnych služieb v Giraltovciach spracoval v roku 2008 

projekt pod názvom „Svet zvukov, farieb, svetiel a fantázie“, 
prostredníctvom ktorého sa uchádzal o finančnú podporu Nadácie 
SPP so zameraním na hľadanie nových foriem práce s ľuďmi 
s ťažkým a hlbokým postihnutím, ktoré vychádzajú z ich možností, 
schopností a snažia sa rešpektovať ich záujmy. 

Obsahovou náplňou projektu, ktorý bol podporený finančnou 
čiastkou 2 091,22 €, bolo zriadenie relaxačnej miestnosti pre 
klientov k využitiu času pre najťažšie postihnutých ľudí, ktorí 
nemôžu chodiť ani do školy ani do „práce“ a trávia prevažnú časť 
svojho života na izbe. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci 
programu OPORA bola relaxačná miestnosť zariadená vodnou 
posteľou, bublinkovými valcami, balančnou kolískou a závesným 
batohom.  

Zámerom projektu bolo umožniť klientom vyjsť z ich bežného 
prostredia a prejsť do iných priestorov, kde mohli získať iné nové 
skúsenosti a motivovať ich k aktivitám založených na zmyslových 
zážitkoch. 

Samotná realizácia projektu prebiehala v mesiacoch september 
až december 2008 v špeciálne zariadenej miestnosti, v pokojnej, 
uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované 
hudbou, svetelnými efektmi, príjemnými vôňami, možnosťou 
polohovania a bazálnej stimulácie. S cieľovou skupinou šiestich 
klientov sme využívali bazálnu stimuláciu, relaxáciu, motiváciu, 
terapie a rôzne formy intervencie kreatívnym spôsobom – 
muzikoterapiu, aromaterapiu a pod.    

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života a rozvoj 
osobnosti klientov. Klienti aktívne i pasívne prežívali nové podnety, 
čo viedlo k rozširovaniu horizontu ich poznania a podpore ich 
sebauvedomovaniu, sebareflexii, ako i k zlepšeniu komunikácie 
a sociálnej integrácie. Klienti nadobudli predovšetkým nové 
a podporili existujúce zručnosti, znížila sa agresivita a násilné 
správanie, zlepšil sa psychický stav klientov, získali pocit bezpečia, 
stability a trvalých podmienok. 

O tom, že sa nám  podarilo zrealizovať tento projekt svedčí aj 
fakt, že už prvá návšteva v miestnosti zanechala vždy hlboký dojem, 
a to rovnako u klienta, odborníka či nezainteresovaného 
pozorovateľa.  

Bc. Zuzana Jurčová, sociálna pracovníčka 
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Klienti DSS pri relaxácií 
v rámci projektu. 

 
 
               
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: 
Z. Jurčová 
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Apríl - mesiac výsadieb 
Do voľnej prírody vysaďte rannú kapustu, kaleráby, brokolicu, 

kel, karfiol a fenikel v skleníku si pripravte silnú sadbu plodovej 
zeleniny /rajčiaky, uhorky, papriku a baklažany/. 

Ďalej pokračujte vo výseve reďkoviek, špenátu, mrkvy, 
pasternáku a pôru, krachu či mangoldu. Nezabudnite na výsev 
a výsadbu šalátu. 

Aprílové práce v bodoch: 
Zeleninová záhrada 
- výsadba skorých plodín, 
- výsev niektorých druhov zeleniny, 
- výsadba jahôd, 
- prihnojenie záhonov a ovocných drevín, 
- zahrievanie pôdy netkanou textíliou. 
Kvetinová záhrada 
- hnojenie a mulčovanie záhonov, 
- prevzdušňovanie trávnika ventilátorom, 
- výsadba okrasných kvetov, 
- výsadba kontajnerových drevín. 
Skleníky 
- výsev chúlostivých zelenín na predpestovanie, 
- výsadba hľúz begónii a gloxinií, 
- prepichovanie a presádzanie semenáčikov, 
- výsadba zakorenených odrezkov muškátov a fuksií. 

Niečo o korení 
Už staroveku so koreniace prísady vnímali ako liečivé 

prostriedky. 
Korenie pôsobí priaznivo na trávenie, podporuje látkovú výmenu 

v organizme a priaznivo ovplyvňuje psychiku. Veľa diét predpisuje 
obmedziť soľ, nielen v odtučňovacích a žalúdočných dietach, ale aj 
na úpravách tlaku či chorôb srdca. A môžu dodať výraznú 
a príjemnú chuť. Primiešajte trochu petržlenu, pažitky, mäty, 
saturejky, bazalky, yzopu, tymianu, pamajoránu či medovky. 

Bazalka z orientu je základná prísada juhoeurópskej kuchyne. 
Má pozitívny vplyv na vylučovanie žalúdočných štiav. Pôsobí proti 
nadúvaniu, podporuje chuť a trávenie , uľahčuje odkašľavanie, 
zlepšuje činnosť obličiek a upokojuje nervy. Pamajorán alebo 
oregano obsahuje silicu thymol, triesloviny a horčiny. Pomáha pri 
kašli, má protizápaľové účinky a zvyšuje výprazdňovanie žlče. 
Pôsobí aj proti hnačkám a podporuje chuť do jedla. 

Ligurček obsahuje liečivú silicu terpineol, enzýmy, vitamíny, má 
dobrý vplyv na vylučovanie tráviacich štiav, mierni bolesti pri 
nadúvaní podporuje činnosť srdca a pečene.           Ľubomír Krupa 
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Do radov  obyvateľov nášho mesta sme privítali : 
 
Šimon Šoltýs    Samuel Vaľan 
Samuel Čipčovský  Timea  Šamková 
 
 

V mesiaci apríl svoje životné jubileá oslávia : 
 
Anna Lesňáková  90    Helena Feňáková  60 
Andrej Verešpej  80    Anna Mihalčíková  60 
Helena Kriváková 75    Rudolf Vavrek    55 
Anna  Kecerová  70    Dušan Čorba, Ing.  55 
Zuzana Pivovarská 70    Pavol Kožlej    55 
Juraj Kristiňák  65    Emília  Filová, PhDr. 55 
Anna Miheličová  65    Božena Jaselská   55 
Marta Varganinová 65    Vladimír Michalčík  50 
Jozef Sabol    60    Peter Legiň     50 
Ján Sabol    60    František Kočiš   50 
Pavel Cibuľka   60    Štefan Bilý     50 
Cecília Valengová 60    Libuša Katriňaková  50 
Anna Kopasová  60 
 
 
 
 
 
 

Marek Németh-Mikula - Renáta Molitorisová 
          Giraltovce                                        Košice 
 

Mgr. Miloš Kopecký - Eva Hudačová 
         Giraltovce           Stuľany 
 
Pavol Sušinka  - Jana Hibeľová 
       Giraltovce           Radoma 
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Túžobne očakávaná odvetná časť III. 
futbalovej ligy sa rozbehla rýchlym 

tempom. Mužstvá si po dlhej zimnej 
prestávke mohli otestovať svoju formu, 

výkonnosť aj ambície.  Navyše ešte aj 
teraz je počuť pád balvanu 
strachu zo sŕdc mnohých 
funcionárov. Prečo? Vyhlásenie sa 
Žiaru z druhej ligy vlastne 

rozhodlo, že bojovať sa bude hlavne 
o postupové priečky. No a tu je 

vyhradená pôda len pre Moldavu 
nad Bodvou a Bardejov. Tí 
ostatní sa im môžu postaviť 

len do cesty a sťažiť im boj 
o prvé miesto. Potešiteľné 

je, že futbalisti MFK Slovan 
Giraltovce ako prví prekazili lídrovi súťaže očakávaný 
trojbodový zisk. Ten ťahal šnúru víťazstiev od druhého kola 
a séria víťazstiev sa prerušila v Giraltovciach. Výborná 
divácka kulisa (vyše 500 divákov) videla zaujímavý duel 
a s napätím ho sledovala až do konca. Moldava n. B. 
disponuje veľmi kvalitným mužstvo s viacerým exligovými 
futbalistami. Gitaltovskí mladíci sa však nezľakli aj napriek 
tomu, že viacerí taký náročný zápas ešte nehrali. Precízna 
taktika trénera Ľubomíra Puháka slávila úspech. Vystuženie 
stredu ihriska päticou Peter Uhrín - Vladimír Magáč - Igor 
Pribiš - Patrík Partila - Matúš Digoň malo svoje kúzlo. 
Renomovaní Moldavčania zrazu nevedeli preľstiť giraltovských 
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bojovníkov. Aj keď mali viac z hry, v bránke bol stopercentný 
Štefánik. Rozhodnúť mohol paradoxne domáci Blaško 
v 78.minúte . Ocitol sa sám pred brankárom hostí, zbytočne 
zaváhal a obranca hostí mu v poslednej chvíli vykopol loptu. 
Zodpovedný, disciplinovaný a kolektívny výkon slávil úspech. 
Nerozhodný výsledok má vlastne hodnotu a sladkú príchuť 
víťazstva. To by sa malo pozitívne prejaviť aj v ďalších 
zápasoch, Tréner Ľ. Puhák má súperov dokonale 
zmapovaných a záleží na tom, ako chlapci zúžitkujú jeho 
predstavy. Aj v prvom zápase v Nižnej Myšli s košickou 
Lokomotívou veľa nechýbalo a  do Giraltoviec by bol putoval 
zaslúžený bod. Škoda, že po vyrovnaní desať minút pred 
koncom Slovan inkasoval ihneď po zahraní  ešte v tej istej 
minúte. Giraltovský futbalistov čakajú v tomto mesiaci dva 
súboje na domácom ihrisku. Najprv so Sobrancami, v ktorom 
sa čaká povinná trojbodová veľkonočná šibačka, potom 26. 
apríla bude ďalší ťažký derby zápas s Bardejovom. Recept na 
úspech Slovan má, ale štýl hry Moldavy a Bardejova je 
diametrálne odlišný. Veríme, že „Puhákovci“ vytiahnú účinné 
tromfy a uspokoja svojich priaznivcov podobne ako v stretnutí 
s Moldavou n. B.     

 
  AJ DORAST UŽ ZAČAL 
 
Starší dorast: 

MFK Slovan Giraltovce -     Svidník  2:1 (0:1) 
Góly: Jakub Kočiš ( z 11 m ) Martin Šoltýs  
Moldava – MFK Slovan Giraltovce  3:1 (0:1) 
Gól: Martin Šoltýs        

Mladší dorast: 
MFK Slovan Giraltovce  -  Svidník  4:3 (3:0) 
Góly: Stanislav Šinaľ 2, Jakub Verčimák, 

Michal Halek. 
Moldava  - MFK Slovan Giraltovce 1:2 (0:1) 
Góly: Stanislav Šinaľ, Patrik Ivan 
 

(md) 
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Pripravované podujatia v ZM TOPOĽA 
Obec/Mesto: Podujatie Obsah podujatia Dátum konania Miesto Poznámka  
Dukovce Výstava 

ručných prác 
Výstava práce všetkých vekových 
kategórií: výšivky, koberce, košíky, 
kraslice, háčkované čipky 

Otvorenie v stredu 
8.apríla  
 

Sála 
kultúrneho 
domu 

Výstava potrvá dva týždne  

Giraltovce Celoslovenská 
súťaž 

Prezentácia výsledkov základných 
umeleckých škôl z celého Slovenska 

Piatok a sobota 3. 
a 4. apríla 

Dom kultúry Usporadúva ZUŠ Giraltovce 

 Stavanie mája Stavanie mája s vystúpením FS Topľan Štvrtok podvečer 
30. apríla 

v centre mesta 
pred budovou 
MsÚ 

Tradičné podujatie so 
širokou účasťou verejnosti  

 Oslavy 1. mája Oslavy Sviatku práce Piatok 1. mája  Centrum 
mesta 

Oslavy so sprievodnými 
akciami a programom  

 Oslavy Dňa 
oslobodenia 

Oslavy 64. výročia oslobodenia Piatok 8. mája Centrum 
mesta 

Oslavy so sprievodnými 
akciami usporiadanými 
školami a spoločenskými 
organizáciami  

 Deň matiek Pozdravy matkám od detí a otcov   Nedeľa 10. mája Spoločenské 
organizácie a 
školy 

Vystúpenia detí a mládeže  

 Absolventský 
koncert 

Koncert žiakov ZUŠ na záver štúdia Máj 2009 Dom kultúry Tradičné podujatie  

 Topľanské 
slávnosti 

Prehliadka folklórnych súborov a skupín 31. mája 2009 Amfiteáter Tradičné podujatie 
medzinárodného charakteru 

Kalnište Deň matiek Pozdravy matkám od detí a otcov   Nedeľa 10. mája  Kultúrny dom Kultúrny program 
s vystúpením detí materskej 
a základnej školy 

Kračúnovce Deň matiek Odovzdávanie darčekov matkám 
s kultúrnym programom 

Nedeľa 10. mája 
O 15. h 

Kultúrny dom Vystúpenia pozvaných hostí, 
deti materskej a základnej 
školy  

 Futbalové 
zápasy 

IV- liga – skupina sever Apríl – máj 2009 Viacúčelový 
športový areál 

V obci sa odohrá 7 zápasov 

Kuková Deň matiek Pozdravy  matkám od detí a otcov  Nedeľa 10. mája 
O 15. h 

Kultúrny dom Vystúpenia deti materskej 
a základnej školy  

Lúčka Deň matiek Odovzdávanie darčekov matkám 
s kultúrnym programom 

Nedeľa 10. mája 
O 17. h – 18. h 

Kultúrny dom Vystúpenia pozvaného 
ľudového rozprávača, deti 
materskej a základnej školy  

 Futbalový 
zápas 

Majstrovský zápas medzi:  Lúčka - 
Lomné 

Nedeľa 10. mája 
popoludní 

Ihrisko  

Lužany pri 
Topli 

Stolnotenisový 
turnaj 

Dvojhry a štvorhry Piatok alebo sobota 
27. alebo 28. apríla 

Obecný úrad Tradičné podujatie za účasti 
tenistov zo susedných 
okresov 

 Deň matiek Odovzdávanie darčekov matkám 
s kultúrnym programom a majálesom 

Nedeľa 10. mája 
popoludní 

Kultúrny dom Majáles pre deti, pohostenie 
pre matky 

Mičakovce Posvätenie 
erbu obce 

Slávnostný sprievod – odvoz erbu 
kočom, ekumenická Bohoslužba, 
vystúpenie kultúrnych telies 

Máj 2009  Podujatie sa uskutoční len 
podmienečne, zmenu 
termínu si usporiadatelia 
vyhradzujú 

Želmanovce Deň matiek Pozdravy  matkám od detí a otcov Nedeľa 10. mája 
 

Kultúrny dom Vystúpenia, deti materskej 
a základnej školy  

 
 
 
 
Turistický oddiel TRI STUDNIČKY v Brezove v Bardejovskom okrese pozýva na 

celodennú akciu k 10. výročiu turistických pochodov k studničkám a k storočnici ich 
objavenia. 

Program:  
1. Turistický pochod a športové akcie pri studničkách spojené 

   s prekvapením 
2. Koncert harmonikárov 

 Obed, večera a ďalšie občerstvenie 
  Podujatie sa uskutoční 1. mája 2009 (piatok) 
  Odchod na vychádzku o 10. h od Obecného úradu v Brezove.           (ef) 
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA, Centrálna 102, Svidník 
/budova Obvod. úradu-nová časť C/ 

Centrálnla 102,089 01 Svidník, t.č. 054/7522367, e-mail:pppsk@centrum.sk, 
www.svidnik.sk 

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PPP SVIDNÍK V 
GIRALTOVCIACH 

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

STRÁNKOVÉ DNI odborných zamestnancov 
 

APRÍL 
02.4.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
03.4.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
08.4.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
09.4.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
10.4.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
15.4.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
16.4.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
17.4.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
22.4.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
23.4.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
24.4.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
29.4.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
30.4.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
MÁJ 
06.5.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
07.5.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
13.5.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
14.5.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
15.5.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
20.5.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
21.5.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
22.5.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
27.5.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
28.5.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
29.5.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
JÚN 
03.6.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
04.6.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
05.6.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
10.6.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
11.6.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
12.6.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 
17.6.2008 /utorok/ - Mgr. Jana Sovičová, odb.soc. pracovník 
18.6.2008 /streda/ - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
19.6.2008 /štvrtok/ - Mgr. Renáta O´Tooleová, psychológ 

 
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní vopred oznámime. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie možný na t.č. 
054/75 22367                                            PaedDr. Vladislav  Artim,  riaditeľ poradne 

mailto:e-mail:pppsk@centrum.sk
http://www.svidnik.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 

Ø elektroinštalácií, bleskozvodov, 
Ø veľkokuchynských el. spotrebičov, 
Ø vonkajšieho verejného osvetlenia,  
Ø domové dorozumievacie zariadenie,  
Ø 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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