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Dobrý človek je ako svetielko, ktoré putuje 
nocou nášho sveta a na svojej púti znova zapaľuje 
už mŕtve hviezdy. 

 
Dobro, ktoré ľudia preukazujú ľuďom v priateľstve 
a láske, leží mimo každej efektivity a konkurencie. 
Nedá sa naprogramovať a kontrolovať. Dobro väzí hlbšie. 
Je ako teplý Golfský prúd, neviditeľné, ale človek ho cíti 
na pobrežiach sveta, ktorý pridlho mrzol od chladu medzi 
ľuďmi. 

 
Na horizonte vidím prichádzať ľudí, ľudí zo všetkých 
krajín a sociálnych vrstiev. Vstávajú. Svetlom svojich sŕdc 
ľudia dávajú orientáciu a nádej. Silou svojho slova a života 
chránia ľudí pred nespravodlivosťou. Opatrnými rukami 
prenášajú ľudí do záchrannej oázy. 

 
Ľudia vedú ľudí k Svetlu, k novému životnému štýlu, 
nezaťaženému lakomstvom, nenávisťou a násilím. 
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Otvor dlaň a vystri ruku na pomoc. Kedy? Vždy, keď vidíš staršieho, 

chorého, bezvládneho, podaj ruku a pomôž. Prejav sa v konkrétnej situácii, 
neváhaj, lebo bude neskoro. Raz - dva zmaríš záblesky dobra v srdci. 
A zvykneš si, človek si rád a rýchlo zvyká na všetko ľahké, na všetko, kvôli 
čomu sa netreba namáhať. A pomoc si žiada čin, žiada si obeť, žiada si 
námahu, námahu bez odmeny. A to nás neláka, všetci sme akísi pohodlní, 
málo obetaví, zameraní na seba. Bremená povinností radšej odhadzujeme, 
nieto si ešte priberať ďalšie. A pomoc, to je  výzva.  Podávať ruku! 
Vystierať dlaň! Ťažká úloha, neprebádané pole! Človek má však  konať 
dobro, kým je čas a príležitostí je na každom kroku neúrekom. No s ich 
využívaním sa neponáhľame, nechytáme sa ich, nevidíme, čo je zjavné. 
Prečo? Odpoveď je v nás, nechce sa nám, zdá sa nám, že nás sa to 
netýka, výhovoriek si vždy nájdeme dostatok. Ale či sa aj tak dobre cítime 
pri pohľade na staršieho človeka, ktorému nemá kto podať ruku? Ktorému 
nemá kto uvoľniť miesto v autobuse, pomôcť mu cez cestu, alebo pri 
kráčaní po schodoch. Takáto pomoc je úplne samozrejmá pre každého 
slušného človeka. No často sa presviedčame, že aj opak je pravdou, že 
niekedy sa priveľmi ponáhľame za vlastnými cieľmi a pomôcť inému by 
nám zabralo zbytočne veľa času. Tak sa radšej otočíme iným smerom, aby 
nás pohľad na vlastnú úbohosť tak nebolel. Zabúdame na odmeny v ríši 
večnosti, chceme si pevne uchopiť svoj diel tu na zemi. A často úplne 
márne, striebristý cieľ nám unikne do diaľav a s ním aj kúsok svetla vlastnej 
duše. O kúsok stmavne, o kúsok prestane žiariť teplou nádejou, prísľubom 
budúcich krás.  

Je október, mesiac úcty k starším, zabudnime tak trochu  na seba, 
vlastné pohodlie a podajme ruku tým starším. Pomôžme, či už v konkrétnej 
situácii alebo sa len tak pristavme, porozprávajme, opýtajme sa ich ako sa 
majú. Pridajme úsmev a povzbudivé slovo, lebo dobré ľudské slovo je 
mocný nástroj, dokáže budovať, dokáže rozlievať teplo do unavených tiel, 
dokáže vyvolať úsmev na zvráskavených tvárach.  Veď máme aj srdce, 
dobré a láskavé, len tak trochu viac bijúce pre vlastné potešenie ako pre 
cudzie. No dá sa zmeniť tok srdca aj jeho rytmus, dá sa rozšíriť a zjemniť 
tónmi ľudskosti, tónmi dobra a pomoci. Lebo dávať a rozdávať je métou 
týchto čias, kráčať príkladom, byť ľuďom nápomocný, k chorým láskavý, 
k bezvládnym obetavý. Každý deň je tu nová príležitosť vystrieť ruku, 
otvoriť vnútro. Neváhajme, nepremeškajme svoj čas rozdávať, ochotne 
podajme ruku tým, čo to potrebujú. Dnes čas dostal krídla, roky plynú 
neuveriteľne rýchlo a raz dva nastane  jesenný čas. Čas zberu úrody, čas 
vráskavých tvárí a unavených tiel. Akú zožneme úrodu, keď sme nesiali?  

Anna Mitaľová 
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1. Mestská polícia prijala 1. augusta 2010 oznámenie o rozbití 

sklenených výplní na oknách klubu dôchodcov. Vec je v štádiu 
šetrenia evidovaná ako priestupok proti majetku. 

2. Oznámenie o  poškodení reklamy na obchode a znečistení 
priestranstva doposiaľ neznámym páchateľom pred predajňou 
prijala MsP 5. augusta 2010. Vec je v štádiu šetrenia. 

3. Dňa 23. augusta 2010 hliadka MsP za rušenie nočného kľudu 
a porušenie záväzných predpisov na ochranu nefajčiarov 
zdokumentovala dva priestupky. O sankcii za protiprávne konanie 
páchateľov priestupku rozhodne Obvodný úrad vo Svidníku. 

4. V  auguste hliadka MsP v troch prípadoch vybavila 
dohováraním na mieste rušenie nočného kľudu, v jedenástich 
prípadoch priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, v siedmich prípadoch s prihliadnutím na okolnosti 
priestupku vybavila v blokovom konaní na mieste bezohľadných 
vodičov, v troch prípadoch vrátila majiteľom nájdené veci počas 
výkonu služby, a to mobilný telefón, kľúče od motorového vozidla a 
domové kľúče predpísaným spôsobom.  

Ondrej Cina 
 
 

 
 
 
 

 
 September bol daždivý a pochmúrny,  po horúcom lete  nemilo 

prekvapil, slnko sa skrylo za oblaky. No veríme, že babie leto nás 
nesklame. 

 Zber zemiakov je veľmi slabý, rekordne nízka úroda zemiakov 
sľubuje ich vyššie ceny, čo mnohým z nás určite nie je po chuti. 

 Školský rok sa rozbehol plným prúdom a žiakom nastali povinnosti 
s úlohami a učením. Niektorí sa im tešia, iní menej, ale čo už, do 
školy sa chodiť musí. 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zorganizovala 
dňa 22. septembra 2010 už deviaty ročník verejnej zbierky Biela 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
4 

pastelka.  V tento deň ste si od dobrovoľníkov mohli za 1€ a 
prípadný dobrovoľný príspevok zakúpiť bielu pastelku  – ako symbol 
sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej 
solidarity a dobrej vôle. Výnos verejnej zbierky je určený  na 
poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto situáciou 
vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa použijú na špecializované  sociálne 
poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých nevidiaci 
a slabozrakí ľudia získavajú  zručnosti nevyhnutné pre každodenný 
život. ÚNSS vynikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie 
svojho založenia.  

 Potraviny COOP Jednota, ako najväčší domáci obchodný reťazec, 
otvorili svoju prevádzku aj v Giraltovciach.  Široký výber potravín za 
výhodné ceny si môžete zakúpiť v predajni nachádzajúcej sa na 
autobusovej stanici. 

 V sobotu 25. septembra bola v rímskokatolíckom kostole veľmi 
pekná udalosť. Sviatosť birmovania - dar múdrosti prijalo 27 
mladých ľudí z rúk Jeho Exelencie Emeritného arcibiskupa Alojza 
Tkáča. V obnovenom chráme to bola už druhá udalosť v tomto 
mesiaci. Predchádzala jej obnova misií, ktorá v našom meste  
prebiehala od 7. do 14. septembra. 

 Generálna obnova rímskokatolíckeho chrámu sa chýli ku koncu. 
Vnútro je už dokončené a tak sme sa mohli začiatkom septembra 
vrátiť zo školy a farského dvora   (kde sa slúžili omše, kvôli oprave) 
naspäť do kostola, ktorý nás prijal nielen svojou duchovnosťou, ale 
aj krásou, čistotou a novosťou. Kostol je chrámom našich duší, 
a ako vyzerá to je vizitkou nás všetkých, ktorí v tomto meste žijeme, 
ktorí ho navštevujeme, ktorí tam prichádzame  pre tak veľmi 
potrebnú poživeň ducha. Práce finišujú, to je vidieť aj zvonku, už len 
natrieť farbu a oceľová konštrukcia sa odloží. Kvôli vonkajším 
výškovým prácam bol zatvorený vchod spredu z bezpečnostných 
dôvodov, aby na okoloidúcich niečo z lešenia nespadlo. Samozrejme 
nebude tam  po ukončení zákaz prechodu, ale bolo by veľmi dobre, 
keby sa už naše deti naučili, že obaly z toho čo dostanú na desiatu 
či obed nemajú lemovať chodník od školy cez kostolný dvor až po  
hlavnú cestu.  

 Nepatrí sa v Mesiaci úcty k starším robiť si posmech zo staroby. 
Všetkých nás čaká, všetci k nej smerujeme. A ako sa mnohí 
ponáhľame! Mnohí starší a starí ľudia vedia zo svojho veku urobiť  
čierny humor. Presne tak možno chápať poznámku postaršieho 
Giraltovčana. Pri zmienke o tom, že Mesto hľadá nové priestory pre 
klub dôchodcov, keďže budova, kde sídli -  starý mestský úrad sa 
rekonštruuje, starý pán s úškrnom povedal: „Pod Domom smútku je 
priestoru dosť. Dajte ich tam, budú to mať blízko...“ 

 Konečne nastal pohyb pred opustenou zrekonštruovanou budovou 
vedľa letiska na Dukelskej ulici. Donedávna ju vlastnil exposlanec 
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NR SR, občan Giraltoviec. Teraz prešla do vlastníctva istého lekára, 
ktorý sa vrhá do podnikania v oblasti  pohostinstva. V ceste by mu 
nič nestálo, keby nekúpil mačku vo vreci. Pôvodný majiteľ totiž 
zastaval časť parkoviska na mestských pozemkoch, zabral teda 
cudzí majetok, ktorý nový majiteľ chce dodatočne odkúpiť. 
Stanovisko Mesta je razantné: „Nie!“  Je to dobrý príklad ako skrotiť 
nenásytných a podriadiť sa verejným záujmom. 

 V septembri sa začala realizácia projektu „Systém separácie 
a zhodnocovania odpadov v meste Giraltovce“, na ktorý mesto 
Giraltovce dostalo nenávratný finančný príspevok (NFP) 
z operačného programu životné prostredie ( OPŽP ). Boli zrealizované 
aktivity Publicita a Osveta, ktorých úlohou bolo informovať 
občanov mesta o realizácii daného projektu a zároveň zvýšiť 
povedomie občanov, najmä tých najmenších, o možnostiach 
separácie a zhodnocovaní odpadov. 

 Od nedele 26.9.2010 si v zasadačke MsÚ môžete prezrieť výstavu 
dvoch mladých talentovaných fotografov Michala Kočiša a Martina 
Rimáka. Výstava s názvom SVET NAŠIMI OČAMI zachytáva 
množstvo fotografií z ciest, prírody,  ľudí  a momentov, ktoré 
zachytili svojimi objektívmi.  Výstava potrvá do 10.10.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernisáž výstavy                                   Foto: Mária Osifová 

ooooo  /r/  ooooo 
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Referendum konané dňa  18.9.2010 bolo neplatné. Účasť 
občanov  v Giraltovciach bola 15.68 %. 

Ako sme hlasovali v našom meste na jednotlivé otázky? 
 

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky   
zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť 
úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou 
a Slovenským rozhlasom?“  

ÁNO  351      NIE 47 
 

2.“Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky 
podľa zákona o priestupkoch?“  

ÁNO  584                     NIE 10 
 

3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
ústavným zákonom znížila počet poslancov  Národnej rady 
Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho 
volebného obdobia?“  

ÁNO  439                NIE 12 
 

4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky  
zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať 
osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou  maximálne 40 tisíc 
eur?“  

ÁNO  405                 NIE 38 
 

5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky  
ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej 
republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom 
internetu?“  

ÁNO 303                 NIE 123 
 

6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky   
zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti 
uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“  

ÁNO 331                NIE 70 
ooooo  /r/ 
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1.  
V termíne od 08/2009 do 08/2010 sa realizovala stavba 

Rekonštrukcia materskej školy v Giraltovciach v základnom 
stavebnom náklade hlavnej aktivity projektu vo výške cca 
555 000€ s DPH. Podporné aktivity projektu (projekt stavby, 
stavebný dozor, externý manažment projektu, verejné 
obstarávanie) boli obstarané v náklade cca 42 000€ s DPH.  

Projekt predstavuje rekonštrukciu pôvodných konštru-
kčných prvkov budovy zateplením zvislých nosných 
obvodových konštrukcií, ďalej rekonštrukciu všetkých 
sociálno-hygienických časti školy (umyvárky a záchody). 
Zároveň bola realizovaná výstavba nadstavby, kde sú 
umiestnené nové učebne s príslušenstvom. Projekt je 
financovaný prevažne z nenávratných finančných prostriedkov 
Európskej únie. Projektová a potrebná dokumentačná 
príprava stavby bola začatá v júli roku 2008. 

 
2. 
V termíne od 12/2009 do 10/2010 sa realizuje stavba 

Giraltovce – kanalizácia Kpt. Nálepku v základnom stavebnom 
náklade hlavnej aktivity projektu vo výške cca 777 000€ 
s DPH. Podporné aktivity projektu (projekt stavby, stavebný 
dozor, externý manažment projektu, verejné obstarávanie) boli 
obstarané v náklade cca 40 000€ s DPH.  

Projekt predstavuje výstavbu kanalizačných stôk z rúr PE 
tlakových DN 300, 250, 160 a plastových šachiet v celkovej 
dĺžke cca 1 530 m, čerpaciu stanicu a NN prípojku. Výstavba 
predstavuje aj výstavbu nových priekop a priľahlých spätných 
živičných (asfaltových) úprav mestskej komunikácie. Projekt je 
financovaný prevažne z nenávratných finančných prostriedkov 
Európskej únie. Projektová a potrebná dokumentačná 
príprava stavby bola začatá v máji 2004 roku 2004. 
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3. 
V termíne od 06/2010 do 06/2011 sa realizuje stavba 

Regenerácia sídla Giraltovce – pešia zóna v základnom 
stavebnom náklade hlavnej aktivity projektu vo výške cca 
932 000€ s DPH. Podporné aktivity projektu (projekt stavby, 
stavebný dozor, externý manažment projektu, verejné 
obstarávanie) boli obstarané v náklade cca 55 000€ s DPH.  

Projekt predstavuje nové usporiadanie verejných 
spevnených a nespevnených zelených plôch v ľavej časti od 
hlavnej medzinárodnej cesty I/73 Prešov – Svidník, záujmová 
plocha je ohraničená od mosta cez rieku Radomka po úroveň 
autobusovej stanice. Budú vybudované nové spevnené plochy 
z betónovej dlažby, parky s novými zdravými trvalými 
porastmi, mestský verejný imobiliár (lavičky, informačné 
panely, fontánky na pitie, hlavná fontána, potôčik). 

Projekt je financovaný prevažne z nenávratných finančných 
prostriedkov Európskej únie. Projektová a potrebná 
dokumentačná príprava stavby bola začatá v marci roku 
2008. 

 
4. 
V termíne od 07/2009 sa realizuje stavba Rekonštrukcia 

telocvične a prístavba plavárne Centra voľného času 
Giraltovce v základnom stavebnom náklade hlavnej aktivity 
projektu vo výške cca 1 600 000€ s DPH. Podporné aktivity 
projektu (projekt stavby, stavebný dozor) boli obstarané 
v náklade cca 35 000€ s DPH.  

Projekt predstavuje rekonštrukciu telocvične (nové 
dispozičné usporiadanie miestností I. podzemného podlažia so 
zriadením šatní a umyvárok pre telocvičňu a plaváreň, 
zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okenných 
a dverných otvorov, prístavba tribúny pre cca 300 divákov). 
Následne sa realizuje aj výstavba prístavby plavárne 
s hlavným bazénom dĺžky 20 m a detským bazénom, 
wellnesom (vírivka, suchá a parná sauna).  

Projekt je financovaný prevažne z vlastných finančných 
prostriedkov mesta Giraltovce, ale aj z prostriedkov Slovenskej 
republiky a únie. Projektová a potrebná dokumentačná 
príprava stavby bola začatá v marci roku 2009. 

 
Emil  Mati 

 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
9 

 

 
 
Vo štvrtok, 16. septembra 2010, sa  v zasadačke mestského úradu  

stretli predstavitelia  našich družobných miest z Poľska a Ukrajiny.  Na 
slávnostnom mestskom zastupiteľstve sme privítali  wujta Gminy Wielopole 
Skrienskie Česlava Leju s radnými poslancami Gminy, Burgmistra mesta 
Ustriky Dolne Henricha Suluju s poslancami a radnými mesta a Gminy, 
primátora Hlavu mesta Staryj Sambor Ivana Michajloviča Grisa 
s poslancami a radnými a tiež primátora mesta Giraltovce Jána Rubisa so 
zástupcom nášho mesta, poslancami, riaditeľmi škôl a zamestnancov 
mestského úradu.  V hlavnom referáte nám primátor mesta zhodnotil 
doterajšiu spoluprácu s jednotlivými mestami. Najaktívnejšia  je s poľským 
mestom Wielople Skrienskie,  trvá už siedmy rok. Iba pred rokom sme 
podpísali dohodu   o spolupráci s ukrajinským mestom Staryj Sambor,  táto 
sa však vyvíja sľubne. S mestom Ustriky Dolne  spolupráca začala pred 
dvoma rokmi, s týmto mestom bola podpísaná  zmluva, týkajúca sa 
predovšetkým ekonomického  rozvoja a možnosti hospodárskeho rozvoja 
a tiež   rozvoja turizmu – čo je zaujímavé hlavne pre školy  (napríklad 
návšteva ich nádherného prírodného múzea). Cez EU - fondy je 
s vojvodstvom Malopoľským a Podkarpatským vypracovaný projekt na 
rekonštrukciu nášho Parku mieru a výstavbu parku pod Dembicami 
v Poľsku. 

  Do diskusie sa zapojili aj predstavitelia družobných miest, ktorý 
pozitívne hodnotili doterajšiu spoluprácu a odzneli aj ďakovné slová  
v oblasti kultúrnej, športovej a medzi jednotlivými výbormi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostné mestské zastupiteľstvo 
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Po slávnostnom obede  sa prítomní presunuli na multifunkčné ihrisko pri 
ZŠ, kde v priateľskom futbalovom turnaji si zmerali  sily zástupcovia miest. 
Víťazom sa stalo družstvo z Ukrajiny,  druhé miesto  obhájilo družstvo 
zostavené z našich hráčov a na treťom a štvrtom mieste sa umiestnili 
družstvá z Poľska.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domáce mužstvo pri rozohrávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odovzdávanie ocenení 
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 Slávnostné odovzdávanie pohárov sa uskutočnilo vo večerných 
hodinách v sále Domu kultúry a bolo obohatené o kultúrny program na 
ľudovú nôtu. Zatancovať nám prišiel folklórny súbor Topľan, ktorý je 
u našich poľských priateľov veľmi obľúbený. Úspech zožala aj spevácka 
skupina Topľanky a ľudová hudba folklórneho súboru svojím umením 
spríjemňovala celý večer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V programe vystúpili FS Topľan a Topľanky. 
Foto: Mária Osifová 
Z úst našich priateľov sme počuli pochvalné slová za milé prijatie 

a príjemne strávený čas. 
   /r/ 
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Chovateľskú a pestovateľskú sezónu hodnotili  od piatku 24. do 

nedele 26. septembra t. r. milovníci prírody z Giraltoviec a okolia. 
Počas celého víkendu vítali návštevníkov na 8. ročníku výstavy v 
Parku mieru. Organizačnú  taktovku držali Mestský klub chovateľov 
drobných zvierat a exotického vtáctva, mesto Giraltovce a Centrum 
voľného času Slniečko. 

Koncom leta sa zvykne hodnotiť rok z pohľadu jeho úrodnosti. 
Najlepšie je ukázať, čo sa dochovalo a dopestovalo. Čestným 
predsedom výstavného výboru sa stal primátor mesta Ján Rubis, 
predsedom Ľubomír Kmec, tajomníkom Ľubomír Bakalar 
a pokladníkom Tomáš Bakalar.  

Predsedu, Ľ. Kmeca sme požiadali, aby nás výstavou previedol.  
 
EXPOZÍCIA KRÁLIKOV 
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„Najbohatšie je zastúpený český strakáč čierny (na obrázku). 
Vystavovatelia Ján Šima a Ján Vojtek sem doniesli až sedem 
zástupcov tohto rozšíreného a u nás pomerne obľúbeného zajačika.“ 
Videli sme drobných aj obrovitých zajacov, takých akurát na pekáč, 
veď chovatelia sa na výstave predstavili  a pochválili až 60 kusmi. 

  
EXPOZÍCIA HYDINY 
 
„Tento rok má hydina  bohaté zastúpenie,“ vravel Ľubo Kmec, „a 

tak sme to rozdelili na hydinu hrabavú, kde sa prezentuje 21 
chovateľov s pätnástimi druhmi, samostatnú expozíciu klubu 
chovateľov plymutiek. Máme tu 29 vystavovateľov s trinástimi 
druhmi.  Na expozícii bažantov, okrasných kačíc a vodnej hydiny sa 
podieľa 17 vystavovateľov so štrnástimi druhmi.“ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohútiky plymutky 

modrej (na obrázku) 
od chovateľa 
Jaroslava Rožka sa 
vypredali veľmi 
rýchlo. Pestrofarebné 
mladé kohútiky budú 
ozdobou nejedného 
dvora. 

Hus tuluzskú previezli v pároch na výstavu Peter Iličko a 
Mikuláš Lesňák. Obdivuhodná majestátna krásavica pôsobí veľmi 
ťažkopádne, ale určite sa dá na jej mäse pochutnať. Náš sprievodca 
poznamenal, že je ťažké ju dochovať. Vyžaduje si vodné prostredie, 
aby sa mohla páriť.  
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HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ 
 
 
Ovcu domácu (na obrázku) 

na výstavu poskytlo CVČ 
Slniečko. Deti potešila aj 
mladá srnka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RYBY, PLAZY, TERÁRIOVÉ ZVIERATÁ 
 
 „V tejto expozícii sa predstavujú traja vystavovatelia. Návštevníci 

si radi pozrú korytnačku pásikavú (na obrázku), ktorú chovajú 
v našom CVČ-čku, s rešpektom obdivujeme veľhada kráľovského, 
ktorého chová Andrej Polák.  Štyri podivuhodné zvieratá vystavoval 
Ján Sabolčík. Zaujímavý je napríklad chameleon jemenský,“ poučil 
nás Ľ. Kmec.   
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EXOTY 
 
„Tu máme zvyčajne najbohatšie zastúpenie druhov 

a vystavovateľov. Až 38 druhov exotických vtákov a vtáčikov 
pochádza zo 79-tich chovateľských staníc. Sú tu andulky, papagáje, 
rosely, kanáriky, zebričky,“ predstavil expozíciu Ľ. Kmec. „Je to 
koníček, ktorý zaujme celého človeka. Sám chovám exoty, 
kanárikov mám doma asi 40.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLUBY 
 
„Pozoruhodný svet holubov a holubiarov prezentuje na výstave 

44 vystavovateľov, ktorí doviezli sem dvadsaťosem druhov holubov,“ 
vravel Ľubo. O poštových holuboch a ich súťažných výkonoch 
dokážu chovatelia rozprávať celé hodiny.  Najväčšími nepriateľkami 
chovateľov a ich holubov na zemi sú mačky. Vo vzduchu, 
samozrejme, operení dravci. Vraj najviac holuby chutia jastrabom. 

Pestovateľské úspechy predstavili hlavne gazdinky. Priniesli na 
výstavu všetko, čo pole a záhradka dali v tomto roku. Alenka 
Kmecová, ktorá patrí k tradičným organizátorom, poznamenala, že 
na tomto ročníku je málo exponátov v pestovateľskej časti. Dá sa to 
zdôvodniť aj nepriaznivým rokom. Giraltovce a ich okolie postihli 
nielen nepriazeň počasia, ale aj povodne, aké nepamätajú ani tí 
najstarší.  
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Pekne naaranžované koše ovocia a zeleniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vystavovali sa aj rôzne  
druhy ozdobných tekvičiek. 
 
 Foto: Emília Filová, Mária Osifová 

  Emília Filová 
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Kvety: 
Margita Kmecová  
Anna Dzurišová  
Mária Mikulová  
 
Zelenina: 
Mária Osifová st. 
Alžbeta Majerníková 
Ján  Hadzima 
 
 
Ovocie:  
Mária Bednárová  
Michal Digoň  
Jozef Szabo  
 
Aranžovanie:  
Monika Sciranková  
Emília  Rubisová 
Viera  Deutschová  
 
Ostatní vystavujúci boli odmenení vecnou cenou. 
 
 
 
Čestné ceny:  
Peter Adamčík, Ľubomír Bakaľar, Martin Digoň, Tomáš 

Hanusek, Peter Iličko, Ján Jevčák, Ľubomír Katuščák, Mikuláš 
Leňák, Vincent Malačina, Miloš Mitaľ, Marek Muľ, Dominik Muľ, 
Andrej  Polák, Dušan Porkolak, Ján Rubis  ml., Ján Sabolčík,  Juraj 
Sralik, Tomáš Bakaľár ml., Ján Šima, Peter Štapinský, Ján  Vojtek,  
Marián Ondov, Ján Tomko. 

 
Klubová výstava primuliek:  
Jaroslav Roško, Vincent  Krecula, Štefan  Ďurina, Peter 

Klembara. 
/r/ 
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Čas rozmnožovania, rastu, slnka a radosti. Zrodila sa nová včelia 

matka a so svojím rojom sa vydala na cestu. Prilákali ich voňavé 
stromy, kvety  a ticho parku. Roj si za svoje miesto ďalšieho rastu 

vybral starý, vysoký javor. Včely 
chránila bohatá koruna, ktorá 
odolávalu vetru a páľave horúceho 
letného slnka.  

 
Včely sa teda pustili do svojich 

zvyčajných povinností. Zbierali 
sladký nektár, vyrábali plásty, 
napĺňali ich sladučkým medom 
a žili si pokojne a nenápadne svoj 
včelí život.  

 
 Naskladali toho neúrekom. 

Päťvrstvový plást svedčí o ich 
sile a usilovnosti, keď hnané 
pudom sebazáchovy sa 
pripravovali na zimu. Napodiv 
tá ich zasiahla veľmi skoro 
a úplne nepripravené. 

 

 
Bez vonkajšej ochrany 

nemali šancu na prežitie. 
Skončili v spoločnom včeľom 
hrobe pod svojím plástom.  

Tento pozoruhodný úkaz 
tvrdosti prírody môžu 
pozorovať návštevníci Parku 
mieru takmer uprostred 
priestoru, ktorý sa využíva 
ako jazdecký parkúr. 

Zdvihnite hlavu pod statným šedivejúcim javorom a pod jeho 
kmeňom nájdete aj miesto odpočinku uletených včielok.      

 
Emília Filová 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
19 

 

 
 
 
 
 

September už po štvrtýkrát v našom meste tradične patrí 
Dňom židovskej kultúry, ktorých cieľom je občanom neustále 
pripomínať udalostí, ktoré sa udiali spred 66-tich rokov a 
zároveň hovoriť o tragických udalostiach súvisiacich 
s deportáciou židovského obyvateľstva z Giraltoviec. Ani tohto 
roku to nebolo inak, veď prvá septembrová nedeľa bola 
zasvätená Európskemu dňu židovskej kultúry, ktorého 
oslavou je kreativita, spomienka na históriu a zároveň 
i spoločné zdieľanie záujmu o európske židovské dedičstvo. 
Tohto dvojdňového  kultúrneho  podujatia sa zúčastnili vzácni 
hostia, ku ktorým patrili rodák pán  Gabriel Lana z Izraela,  
Jessif Klaffter s manželkou,  Tanya Sterson, zastupujúca štát 
Izrael,  Pavol Mešťan a ďalší predstavitelia mesta Giraltovce. 
Cieľom prvého dňa tohto podujatia bolo pomocou výstavy 
vzhliadnuť na umelecké motívy, ktoré pozostávali nielen 
z biblických motívov 17-tich autorov židovskej národnosti 
z Ruska, Nemecka a Izraela, ale i prostredníctvom výstavy 
dobových exponátov, ktoré zachytávali život obyvateľov 
židovskej národnosti mesta Giraltovce a jeho okolia. S touto 
výstavou sa už zoznámili ľudia v Moskve, Sankt Peterburgu 
i v Kyjeve.  V tento deň sa stretol tím ľudí, ktorí položili 
základy pre vytvorenie malého židovského múzea 
v Giraltovciach, ktorého cieľom je prezentácia stálej expozície 
židovskej kultúry v starom mestskom úrade, ktoré bude 
zachytávať prostredníctvom písomností a jednotlivých 
exponátov život obyvateľov židovskej národnosti mesta 
Giraltoviec a ich okolia. Druhý deň sa stretli študenti 
z Gymnázia a Základnej školy z Giraltoviec na besede s témou 
Holokaust na Slovensku a vo svete, ktorú lektoroval Pavol 
Mešťan. Po pútavých diskusiách nasledovala na židovskom 
cintoríne pietna spomienka, ktorou si všetci prítomní s úctou 
pripomenuli obete holokaustu. Tento projekt bol  realizovaný  
s   finančnou   podporou   Úradu   vlády   SR.  
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Za obsah projektu zodpovedá výlučne Mesto Giraltovce. 
Veríme, že je neustále nutné si pripomínať udalosti, ktoré sa 
odohrali nielen v Giraltovciach, ale na celom území Slovenska 
pred 66-timi rokmi, aby sa už takéto chvíle strachu 
a beznádeje viac neopakovali. 

ooooo   Peter Kimák-Fejko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záber z výstavy                                     Foto: Mária Osifová 
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Aj tohtoročná sezóna bola pre náš FS Topľan  pestrá a bohatá na  

predstavenia  doma i v zahraničí. Ale posledným letným mesiacom, 
augustom, ani z ďaleka nekončíme. 

Šnúre vystúpení počas leta  predchádzal dlhý tvrdý tréning 
v zimných mesiacoch, keď sme sa v priestoroch kultúrneho domu 
týždeň čo týždeň stretávali pri  nácviku choreografií na letnú sezónu 
2010. Našim tréningom neodzvonilo ani po príchode jari. 

Prvá  príležitosť vystúpiť ako súbor v tejto sezóne  sa naskytla 
 teplého sviatočného 1. mája, keď sa nadšenci folklóru rozhodli 
zorganizovať futbalový turnaj. Zúčastnil sa ho nejeden súbor zo 
širokej okolice. Na pozvanie organizátora folklórne ladeného 
futbalového zápasu  sme sa i my so svojím tímom, ktorý ako jediný 
do svojich radov zahrnul i nežné pohlavie, zúčastnili tejto akcie, 
a nie nadarmo. Koniec koncov sme sa dopracovali až do finále spolu 
s FS Raslavičan, ktoré  dopadlo v prospech domácich. 

Záver mesiaca máj so sebou priniesol príležitosť na folklórne žitie 
občanov  mesta Giraltovce i priaznivcov  folklóru zo širokého okolia. 
Ako domáci súbor sme na folklórnych slávnostiach Topľanskej 
doliny nesmeli chýbať,  patrili nám otvorenie  i samotný záver 
festivalu. 

Ešte pred koncom šk.r. 2009/2010 sa náš súbor vybral  na 
vystúpenie a zahájil zájazdy v čarovnom českom mestečku  v Plzni. 
Návrat domov bol správne načasovaný a tak sa školopovinní 
členovia súboru poctivo rozlúčili so starým šk. rokom osobne. 

Pohostinní susedia Poliaci nám boli hostiteľmi na našom druhom 
zájazde tejto sezóny, podobne ako i iným súborom napr. z ďalekého 
Iraku, exotického Taiwanu, Uzbekistanu, Grécka a mnohých 
ďalších krajín. Obohatení o umenie rôznych cudzích kultúr ako 
i o pocit, že za sebou zanechávame kúsok nášho slovenského 
folklóru, sme sa rozlúčili  i s týmto festivalom. 

Po návrate domov sme počas voľných prázdninových víkendov 
tešili svojimi vystúpeniami publikum ďalekých i blízkych 
slovenských miest a obcí. 

 Už sme v to ani nedúfali, ale i mesiac august prekvapil 
možnosťou vycestovať za folklórom, a to dokonca do nám Slovákom 
pomerne blízkeho Srbska, keďže nejedna srbská obec priam 
prekvitá Slovákmi v porovnaní s pôvodným srbským obyvateľstvom. 
Päťdňový zájazd do tejto krajiny priniesol každému z nás množstvo 
nových zážitkov a hlavne možnosť vystúpiť pred srbským  
i miestnym slovenským publikom.  

Tomuto  zájazdu ešte predchádzal konkurz do famóznej televíznej 
show, do Talentmánie. Nešlo už o radovú roadshow, ale  kasting, na 
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ktorom sme mali možnosť vystúpiť pred hviezdnou štvorčlennou 
porotou. Verdikt publika ako i samotnej poroty nás posunuli do 
ďalšieho kola, a síce do krásneho zámku v Miloticiach, kde sme 
spolu s ďalšími 250-timi súťažnými telesami, postupujúcimi 
z divadla,  ukázali svoj talent. 

So zasadnutím do školských lavíc však sezónu 2010 nekončíme. 
V septembri sme svojím vystúpením už stihli prispieť k slávnosti 

dožiniek v našom družobnom poľskom meste. 
Skvelým ukončením, rozlúčením sa so sezónou, nám bude zájazd 

zájazdov  a to do bájneho Izraela, kam už koncom septembra 
odletíme s vierou, že i na tomto mieste zasejeme semeno ľudového 
umenia nášho rodného kraja, nášho folklóru...   

 
FS Topľan 

Ivana  Rubisová 
 
 
 
 
 
 

Začiatok šk. roku 2010/2011 bol pre nás o to slávnostnejší, 
že 2.9. 2010 sme otvorili brány zrekonštruovanej materskej 
školy.  

Na slávnostnom otvorení primátor mesta Ján Rubis privítal 
zástupcov dodávateľskej firmy PKB Invest Prešov – riaditeľa 
spoločnosti Mariána  Husovského, ekonomického riaditeľa  
Jaroslava Stojáka a majstra firmy  Petra Plavčana. Ďalej 
privítali poslancov mestského zastupiteľstva v Giraltovciach, 
prednostu mestského úradu a vedúcich zamestnancov  Emila 
Matiho a Ivetu  Kurčovú. Za školský úrad bol prítomný Jozef 
Kozák a z riaditeľov škôl a školských zariadení Peter Zajac, Ján 
Vook a riaditeľka DSS Slávka Vojčeková. Samozrejme, 
nechýbala ani riaditeľka MŠ Daniela Roguľová, učiteľky MŠ, 
zástupcovia rodičov a deti prípravných oddelení.  

Po slávnostnom prestrihnutí pásky primátorom mesta J. 
Rubisom, riaditeľkou MŠ D. Roguľovou a J. Stojákom 
nasledovala obhliadka vonkajších a vnútorných priestorov MŠ. 
Riaditeľka školy D. Roguľová informovala prítomných pri 
obhliadke priestorov školy, že rekonštrukciou sa vytvorili dve 
nové samostatné triedy, celá budova je zateplená a nadobudla 
novú fasádu. V budove MŠ sa uskutočnila rekonštrukcia 
všetkých  umývariek  a  WC.  V  šk.  roku  2010/2011  je v  MŠ 
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zapísaných 140 detí, ktoré sú rozmiestnené podľa veku 
v šiestich triedach. V rokoch 2006 - 2010 vláda SR rozdelila 
najviac finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Podaný projekt na rekonštrukčné práce MŠ bol schválený 
v roku 2008. V roku 2009 prebiehali legislatívne zmluvné 
vzťahy a výber dodávateľa. Práce sa začali realizovať 25.8. 2009 
s nákladom 588 900 €, z toho zo štrukturálnych fondov EÚ boli 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 437 989€ a vlastné 
zdroje mesta boli vo výške viac ako 150 000€. Práce trvali 12 
mesiacov.  

Primátor mesta  J. Rubis  vyjadril poďakovanie 
dodávateľskej firme PKB Invest Prešov, pracovníkom na stavbe, 
ako aj zamestnancom MŠ za to, že počas prevádzky zvládli celú 
realizáciu rekonštrukcie.  

Touto cestou sa chceme poďakovať aj my vedeniu a všetkým 
zamestnancom mesta, ktorí sa podieľali na príprave projektu  
rekonštrukcie budovy MŠ.   

Veríme, že sa nám podarí vytvoriť čo najlepšie podmienky 
pre všetky deti, ktoré našu MŠ navštevujú, ale aj pre deti, ktoré 
jej brány otvoria v budúcnosti.   

ooooo   Anna Jurčová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení zrekonštruovanej MŠ 

Foto: autor 
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Začal sa nový školský rok 2010/2011. Mnoho detí 
zosmutnelo, že bezstarostné dni  prázdnin sa pominuli, 
ale my, žiaci 4.B triedy zo ZŠ, sme sa nemohli dočkať 
nášho spoločného dňa. Vlastne nie dňa, ale noci. 

17. septembra 2010 sme sa podvečer stretli vo svojej 
triede. „ČAROVNÁ NOC V ŠKOLE “ prišla. Nikto z nás 
ani netušil, ako to bude prebiehať, ale boli sme plní 
očakávania. 

Svoju triedu sme prerobili na jednu veľkú detskú izbu 
so 17-timi posteľami. Matrace, karimatky, spacie vaky 
a deky sa premenili na naše postieľky a čakali sme, čo 
bude ďalej. 

Najprv sme nachystali večeru a občerstvenie, a tak sa 
mohla začať diskotéka. Zábava, sranda, súťaže a dobrá 
nálada vládli všade okolo nás. 

Hovorí sa, že v najlepšom treba prestať, ale my sme 
ešte len začínali... 

Keď sa poriadne zotmelo, nás čakala „čarovná noc“. 
Či v našej škole straší, tak to si vyskúšal každý z nás. 
Vo veľkej tme, vyzbrojení iba baterkou, sme sa pobrali 
po chodbách  školy plniť tajné úlohy. Po splnení rôznych 
zadaní na stanovištiach sme sa udychčaní vracali do 
triedy, aby sme dosiahli čo najlepší čas. 

Teraz už nezáleží na tom, kto to vyhral, pretože každý 
z nás sa stal hrdinom a víťazom pre seba samého. 

Prekonať strach z tmy a pritom zažiť pocit šťastia, to 
si navždy uchováme v  pamäti. A zaspávať bez svojich 
rodičov v školskej triede, to si odporúčame každému 
skúsiť. 

Škola nie je len učenie, pre nás je škola hrou, plná 
radosti a príjemných zážitkov. 

 
Triedna učiteľka Slávka Dzurjuvová a žiaci 4.B 

triedy 
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Školské lavice sme vymenili za postele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Diskotéka v plnom prúde.                                     Foto: autor 
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Po prvýkrát sme dňa 2.9.2010 prekročili prahy Súkromnej 
strednej odbornej školy v Giraltovciach pri slávnostnom 
otvorení nového školského roka 2010/2011. 

Pri tejto príležitosti sme sa zoznámili s pánom riaditeľom, 
zástupcom, učiteľmi a majsterkami, s ktorými sa budeme 
denne stretávať na vyučovaní v škole a pri odbornom výcviku 
v školskej jedálni „Nebíčko“. 

Každú stredu, štvrtok a piatok máme odborný výcvik so 
sympatickými a milými majsterkami, ktoré sa nás snažia učiť 
prakticky vykonávať prácu v odbore  hostinský/á. 

Ubehlo len niekoľko dní, ale už vieme porovnávať, aké bolo 
učivo na ZŠ a aké je to na strednej škole s odborným 
zameraním. Veľmi nás potešilo a zaujalo to, že odborný výcvik 
prebieha formou hry, to ale neznamená, že sa hráme 
s hračkami naopak, hráme sa na kuchárov a čašníkov... 
Neveríte?! Neviete čo to znamená?! Príďte sa pozrieť, lebo je  
lepšie raz vidieť, ako stokrát  počuť -  a zabavíte sa s nami.   

ooooo  Žiaci 1. ročníka SSOŠ 
 
 
 
 

Po letných  prázdninách a pobyte 
v Girlandii  CVČ rozbehlo svoju pravidelnú 
záujmovú  a príležitostnú činnosť. Aká bola 
tá letná,  dozviete sa z nižšie uvedeného. 

Areál CVČ Girlandia bol počas letných 
prázdnin v  júli a auguste sprístupnený 
deťom a širokej verejnosti so svojimi 
ponukami ako bazén, minigolf, autíčka, 
altánok, horolezecká stena, minifutbal, 
multifunkčné ihrisko, posilňovňa, ZOO a v  
auguste už aj tenisové kurty, ktoré boli 
poškodené povodňami. Areál bol otvorený 
denne od 10.00  do 20.00h a v prípade 
nepriaznivého počasia slúžil  ako miesto na 

posedenie  a hry na dvore s deťmi. Najnavštevovanejší bol aj 
napriek počasiu  bazén,  navštívilo ho 855 detí. Spolu navštívilo 
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Girlandiu 1138 návštevníkov. O jednotlivé stanovištia sa starali 
brigádnici - študenti, ktorí pod dozorom pracovníkov CVČ dbali aj 
o poriadok a čistotu na jednotlivých úsekoch. Medzi brigádnikmi 
bola aj tzv. pracovná čata, ktorá opravovala a pripravovala 
miestnosti a zariadenia CVČ na nový školský rok a tvorili ju traja 
študenti. Ostatní sa   striedali v troch štvorčlenných skupinách  
a vo večerných hodinách sa o zariadenie starali strážnici. 

Nie veľmi dobré počasie v septembri neumožnilo podujatia 
vonku, ale aj napriek tomu sme zorganizovali veľmi pekné podujatie 
3.ročník (jeden bol nultý) -BEH ZDRAVIA O POHÁR PRIMÁTORA 
MESTA. Zúčastnilo sa ho vyše 240 bežcov z giraltovských škôl 
a škôl obvodu, členov CVČ. Niekoľko desiatok študentov prišlo 
bežcov povzbudiť a tak sa v Parku Mieru v Giraltovciach ozývalo 
skandovanie hlavne pri cieli. Najrozkošnejší sú vždy tí najmenší 
z materskej škôlky, bolo ich štyridsať a šiesti najlepší sa tešili 
z pekných medailí, ktoré im hompáľali na krku. Spolu bolo v 12-
tich  kategóriách ocenených 36 chlapcov a dievčat (viď výsledková 
listina nižšie uvedená). Všetci účastníci dostali ako občerstvenie  
obložený chlebík a džús.  Množstvo podujatí čaká na našich členov 
po  otvorení záujmovej činnosti, ktorú slávnostne spustíme 1. 
októbra v areáli CVČ pre všetkých našich členov. 

ooooo   hs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najmladší športovci pripravení vyštartovať.        Foto M. Osifová 
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Kategórie: Materská škola     

 
chlapci                       dievčatá 
 

1.miesto   Samuel Juhás                       Judita Taliánová  
2.miesto   Jakub Vajda         Melánia Vargová  
3.miesto   Samuel Štefanik    Natália Jurčová  
 
ZŠ 1.a 2. roč.   
1. Marian Kuriplach (ZŠ Giralt.)      1. Soňa Hamarová (SZŠ Giralt.) 
2. Peter Kimák - Fejko (ZŠ Giralt.)     2. Eva Kačmarová (SZŠ Giralt.) 
3. Samuel Janech (SZŠ Giralt.     3. Renáta Vadocová (SZŠ Giralt.)                                                       
 
ZŠ 3. a 4. roč.   
1. Patrik Zajac (ZŠ Krač.)           1. Kristína Kačmárová (ZŠ Giralt.) 
2. Dušan Havrila (ZŠ Krač.)         2. Kornélia Zajacová (ZŠ Giralt.)  
3. Samuel Talián (ZŠ Krač.)        3. Katarína Štefaníková (ZŠ Krač.) 
 
ZŠ 5. a 6. roč.   
1. Roman Tomko (Súkr. ZŠ Giralt.)  1. Martina Oravcová (ZŠ Giralt.) 
2. Kristián Cigán (Súkr. ZŠ Giralt.)   2. Ema Matiová (ZŠ Kračúnovce)   
3. Tomáš Jurč (ZŠ Krač.)         3. Zuzana Oravcová (ZŠ Krač.) 
 
ZŠ 7. a 9. roč.     
1. Jakub Bakaľár (ZŠ Giralt.)         1. Lucia Kmecová (ZŠ Okrúhle) 
2. Stanislav Goliáš (ZŠ Kurima)        2. Gréta Hvičšová (ZŠ Giralt.) 
3. Erik Iľčisko (ZŠ Okrúhle)           3. Kristína Goliášová (ZŠ Kurima) 
 
Študenti  
1. Martin Biroš (Gymn.Gir.)     1. Alena Gibová (Gymn.Svidník)   
2. Matúš Horvát (SSOŠ Giralt.)    2. Ivana Sotáková (Gymn.Gir.) 
3. Eduard Michalko (Gymn.Gir.)   3. Mária Katingerová (Gymn.Gir.) 
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V  školskom roku 2010/2011 sa školská reforma dostáva 
už do svojej druhej polovice, keď výchovno – vzdelávací proces 
podľa nej prebieha už v ročníkoch 1, 2, 3, 5, 6 a 7 základných 
škôl. Aj v materských školách a školských zariadeniach sa 
reforma uplatňuje už druhý, respektíve tretí rok.  Nová vláda 
SR v oblasti základného školstva za najdôležitejší cieľ 
považuje zmenu systému  a obsahu výučby. Pri zmene 
povinného obsahu vzdelávania bude pre vládu hlavným 
kritériom výchova aktívneho občana, schopného uplatniť sa 
na medzinárodnom trhu práce a napĺňať svoje sociálne 
a duchovné potreby. Zo škôl sa má odstrániť zbytočná 
byrokracia tak, aby sa učitelia mohli sústrediť na čo najlepší 
výkon pedagogického procesu. 

V územnej pôsobnosti Školského úradu (ŠÚ) Giraltovce je 
zriadených  9 základných škôl, 10 materských škôl, 9 
školských klubov detí, 11 školských jedálni, jedna základná 
umelecká škola, jedno centrum voľného času  a jedno školské 
stredisko záujmovej činnosti. Mimo pôsobnosti ŠÚ 
v spádovom území sú Gymnázium Giraltovce (v tomto 
školskom roku  ho navštevuje 279 žiakov), Súkromná stredná 
odborná škola Giraltovce  (289 žiakov),  Súkromná základná 
škola Giraltovce  (95 žiakov) a Špeciálna základná škola 
Giraltovce (67 žiakov, z toho  43 v špeciálnej a 24   v 
praktickej škole). Každá škola a školské zariadenie si 
vytvárajú svoju klímu – svoju „dušu školy“, ktorá  sa formuje 
na vzťahoch medzi vedením a učiteľmi, učiteľmi navzájom, 
učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi – zákonnými zástupcami 
žiakov a tiež medzi žiakmi navzájom. Práve učitelia sú tými, 
ktorí po rodičoch dostali najväčší priestor formovať osobnosť 
dieťaťa. Z pohľadu rodičov je oprávnená požiadavka 
náročnosti na morálny profil učiteľa, pretože mu odovzdávajú 
svoje dieťa, na ktoré bude pôsobiť  v oblasti výchovy a  
vzdelávania. 

Pedagogickí zamestnanci si zvyšujú svoje vedomosti a  
zručnosti    najmä   v   oblasti    pedagogiky,    psychológie   či 
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aprobačných predmetov absolvovaním kontinuálneho 
vzdelávania, za ktoré sa im priznávajú kredity. Tie sa im 
premietajú motivačne do platových tarifných tried.  

Zmenou legislatívy pre oblasť podielových daní sa výrazne 
znížili najmä počty členov v školských zariadeniach. 
Potešujúci je nárast počtu detí v materských školách, čo sa 
v budúcnosti premietne aj do zvýšenia počtu žiakov 
v základných a stredných školách. Aktuálne stavy žiakov 
a detí pre tento školský rok v územnej pôsobnosti ŠÚ sú 
nasledovné: 
 
 

Školský rok/  
počet žiakov 
a detí 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Počet žiakov v 
ZŠ 

1 186 1 095 1 085 1 044 

Počet detí v 
MŠ 

302 303 270 290 

Počet detí v 
ŠKD 

314 275 295 277 

Počet žiakov 
v ZÚŠ 

517 532 530 478 

Počet členov 
v CVČ 

2 989 4 462 9 220 5 941 

Počet členov v 
ŠSZČ 

0 0 335 117 

 
 

Verím, že aj v tomto školskom roku pri úzkej spolupráci 
školy a rodiny sa úspešne zvládne výchovno – vzdelávací 
proces v školách a školských zariadeniach. K tomu  želám 
všetkým zúčastneným pevné zdravie, adekvátnu 
ctižiadostivosť, tvorivé myslenie, vytrvalosť a racionálne 
napredovanie pri tvorbe osobnosti žiakov a študentov. 

 
Jozef Kozák 
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Október, v ktorom sa ešte pomerne 

teplé dni striedajú s vlhkým daždivým 
počasím, je ideálny pre zakladanie 
a dosádzanie trvalkovitých záhonov. Je 
hlavné obdobie výsadby jarných 
cibuľovaným. Cibuľoviny môžeme aj 
prirýchliť. Krokusy, hyacinty, scily 
vysadíme do kvetináčov a dáme do 30 cm 
hlbokej jamy. Prikryjeme  vrstvou lístia či slamy, aby priestor 
nezmrzol a dal sa v zime vybrať. 

Prvé silné mrazy ukončia  vegetáciu georgínky cannam. Potom sa 
vyberajú podzemné hľuzy, čistia sa a sušia. 

Začiatkom októbra pripevníme na kmene vyšších stromov lepové 
fázy proti piadivke zimnej. V tejto dobe sadíme ríbezle a egreše, 
ktoré skoro  na jar pučia. 

Pred príchodom mrazíkov zberáme  cukety, patizóny a tekvice.  
Prebieha zber hlúbovín a koreňovej zeleniny, pekinskej kapusty. 
Záhony, na ktorých plánujeme pestovať v ďalšom roku zeleninu, 
pohnojíme organickým hnojivom, ktoré zapravíme čo najskôr do 
pôdy. Cesnak je zelenina, ktorá patrí k tradičným zeleninám 
používaným v domácej kuchyni.  Sadbu je vhodné moriť už 
v septembri sulkou proti vlnovniku cesnakovému a háďatku 
zhubnému. Potom rýchlo vysušíme a čakáme na správny čas 
výsadby. Keď je zem chudobná na živiny, je potrebné prihnojiť 
cererit 0,5kg/m². Kedy však sadiť cesnak? Najvhodnejšie obdobie je 
od konca októbra do Vianoc. Pre cesnak je najlepšie, ak deň po 
výsadbe už mrzne. Strúčik zatlačíme do hĺbky 6 cm. Nesadíme 
sádzacím kolíkom, aby tam neostal vzduch, ktorý bráni 
zakoreneniu. Spon 30 – 40 x 8 – 10 cm. V sezóne hnojíme dusíkom, 
liadkom vápenatým 3 – 4x za sezónu. 100g/m2. Na jar, keď 
povyrastie, prihnojíme po prvý raz, druhýkrát po 2 – 3 týždňoch a 
tretíkrát pri hlávkovaní. Keď na jar veľa prší, náhle sa ochladí alebo 
oteplí a cesnak začne žltnúť - špičky listov, nejde o pleseň. Cesnak 
vďaka stresu neprijíma dusík, preto prihnojte ihneď liadkom 
vápanetým 15,5%. Cesnak  je stredne náročný na vodu. 

 
Ľubomír Krupa 
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Tomáša Harčaríka 

Samuela Cibuľku 
Sandru Čonkovú 

Líviu Bartókovú 
 
 
 
Emília Gdovinová  - 85    Mária Dzurišová  - 60 
Zuzana Kandračová  - 80    Štefan Katriňak   - 55 
Mária Dunčáková   - 80    Juraj Bednár    - 55 
Mária Palšová    - 75    Ladislav Mati    - 55 
Anna Legiňová    - 75    Anna Novická   - 55 
Mária Kucháriková   - 70    Jaroslav Fečo    - 50 
Anna Hlavinková   - 65    Štefan Pantlikáš   - 50 
Elemír Makula    - 60    Vladimír Haluška - 50 
Milan Dulina     - 60    Věra Bilá     - 50 
Anna Kalafová    - 50          Mária Petreňová  - 60 
 
 
 
 

Kamil Maršalek   -   Jana Kollárová 
        Spišská Nová Ves        Giraltovce 

 
Miroslav Dzuriš   -  Zuzana Vasková 

Giraltovce        Snina 
 

Matúš Zošák   -  Michaela Bendíková 
  Giraltovce        Giraltovce 

 
Miroslav Peržeľ  -  Mariana Dudiňáková 

Železník        Giraltovce 
 
Lukáš Varga   -  Jana Maťašová 
  Giraltovce        Lada 
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Tretia futbalová liga má už za sebou jednu tretinu. Pomaly sa tabuľka 

začína kryštalizovať a ambície všetkých účastníkov začínajú naberať 
zreteľnejšie kontúry. Najväčším kandidátom na postup do druhej ligy je 
nepochybne košická Lokomotíva. Železničiari to potvrdzujú hrou 
i výsledkami a čakajú na svojich potenciálnych súperov v boji o prvú 
priečku. Najviac sa obávajú moldavskej rezervy a Sniny. Už tradične 
v závese týchto tímov sú ďalšie silné kolektívy bez postupových chúťok. Dá 
sa to povedať o ďalších košických kluboch. Barca je prekvapením súťaže 
a Vyšné Opátske so skúsenými exligovými hráčmi je stále veľmi 
nepríjemným súperom. Medzi mužstvá tejto skupiny sa samozrejme 
zaraďuje aj giraltovský Slovan, ktorý sa pomaly a isto posúva v tabuľke 
stále vyššie. Po známom  probléme s hracou plochou už začal na nej hrať 
majstrovské zápasy a vo všetkých troch zvíťazil. V septembri však futbalisti 
MFK Slovan potešili svojich fanúšikov bezgólovými remízami vo Svidníku aj 
v Krásnej. Hlavným strojcom výborných výsledkov bol kapitán modro-
bielych Peter Štefánik, ktorý opäť potvrdil, že je najlepším brankárom v tejto 
súťaži. Na bránkovej čiare doslova čaroval a zatiahol za sebou 
nepriestreľnú roletu a najmä v Krásnej privádzal domácich hráčov do 
zúfalstva. Sám Peter však zostáva naďalej skromný a hovorí: „ Nepovedal 
by som, že je to hlavne moja zásluha. Chlapci začali hrať zodpovednejšie 
v defenzíve. Ja sa ich snažím usmerňovať a som rád, že počúvajú. Navyše 
v obrane hrá Jaroslav Mitaľ, ktorého skúsenosti sú na nezaplatenie. Celé 
mužstvo bojovalo a to nám prinieslo zisk cenných bodov. Brankár musí mať 
aj šťastie a to som mal v Krásnej, keď ma na bránkovej čiare v závere 
zápasu zastúpil práve Jaro Mitaľ.“  

Kvality Petra Štefánika sú známe aj na celom Slovensku. Málokto vie, 
že populárny gólman Slovana dostal pred mesiacom ponuku hrať za 
prvoligový Liptovský Mikuláš. „Táto ponuka ma veľmi potešila, veď 
zachytať si v I. lige nie je každodenná príležitosť. Záujem z Liptova bol 
veľký a chytal som aj v prípravnom zápase so Svitom. Bohužiaľ, musel som 
z rodinných dôvodov ponuku odmietnuť. Doma prerábam byt, čo mi bráni 
prakticky trénovať aj v Slovane. Zvážil som všeky okolnosti a budem aj 
naďalej pokračovať v giraltovskom drese. Samozrejme aj podmienky 
transferu zohrali v tomto prípade svoju úlohu. Ja sa však už teším na ďalšie 
treťoligové súboje.“ Dodal populárny ZENGA.               Miroslav Deutsch  
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Foto: archív, Mária Osifová 
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2.10.2010    – Pontes – XV. ročník Medzinárodného 
       hudobného festivalu -  Zasadačka MsÚ 
 
10.10.2010   – Benefičný koncert  

„Spojme srdcia pre zdravie“ 
 
 
 
 

Prítulné, hnedé 3-mesačné šteniatko             
(trpasličí ratlík) čaká na svojho nového 
majiteľa. Bližšie informácie poskytneme na tel. 
č. 0905 565 290 
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Tohtoročná súťaž o Slovenskú pivnú korunku bola pre pivné 

značky spoločnosti Pivovary Topvar mimoriadne úspešná. Podarilo 
sa jej získať päť z deviatich medailových pozícií. Rovnako ako vlani 
bodoval aj tento rok Topvar 11% tmavý výčapný ležiak, ktorý sa 
v kategórii tmavých pív umiestnil na prvom mieste.  

 
Do súťaže Slovenská pivná korunka bolo celkovo prihlásených 26 

vzoriek pív. Odborná komisia z nich na základe senzorického hodnotenia 
určila tri najlepšie pivá v každej kategórii. Držitelia zlatých, strieborných 
a bronzových koruniek boli slávnostne vyhlásení na medzinárodnej výstave 
Agrokomplex v Nitre. Topvar 11% tmavý sa ocitol na čele kategórie 
tmavých pív už druhý rok za sebou. Potvrdzuje tak svoju vysokú kvalitu 
a výborné chuťové vlastnosti. Ďalšiu zlatú korunku získala značka Šariš 
a to v kategórii 12% svetlých pív. Hneď za ňou sa na striebornej pozícii 
umiestnila značka Topvar.  

 
 „Úspešná žatva ocenení na tohtoročnej Slovenskej pivnej korunke je 

vynikajúcim výsledkom. Úspešne sme zabodovali v silnej konkurencii 
ostatných pivných značiek a dokázali, že s kvalitou našich pív to myslíme 
vážne,“ uviedol Ján Píry, obchodný sládok spoločnosti Pivovary Topvar, 
a.s. a zároveň dodal: „Topvar 11% tmavý výčapný ležiak je charakteristický 
svojou typickou arómou, ktorá je zmesou vôní špeciálnych sladov a 
kvalitného chmeľu. Tmavý Topvar sa vyznačuje bohatou stálou penou, má 
príjemne zaokrúhlenú, typicky sladkastú chuť s karamelovým podtónom, 
ktorú vyvažuje jemná horkosť chmeľu.“ 

 
Slovenská pivná korunka, vyhlásená Slovenským združením výrobcov 

piva a sladu, je uznávanou celoslovenskou súťažou o najlepšie slovenské 
fľaškové pivá.   

Výsledky súťaže Slovenská pivná korunka 2010  
I. kategória: 10% svetlé pivá 
    1. Urpiner 
    2. Šariš  
    3. Kelt   
II. kategória: 12% svetlé pivá 
    1. Šariš 
    2. Topvar  
    3. Zlatý  Bažant   

III. kategória: tmavé pivá 
    1. Topvar  
    2. Corgoň  
    3. Šariš  
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Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších 
pivovarníckych spoločností na svete SABMiller. Do portfólia spoločnosti 
patria slovenské značky Šariš, Topvar, Smädný mních a české značky 
Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Gambrinus a Birell.   

V prípade potreby ďalších informácií sa s dôverou obráťte na: 
Pivovary Topvar, a. s., Zuzana Lošáková – manažérka firemnej 

komunikácie 
t. č.: 02/67 28 61 52, mobil: 0904/703 273, e-mail: 

zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com 
 
 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, 

Centrálna 102, Svidník 

   
 
 
 

CPPPaP Svidník 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t.č. 054/7522367, 0911 828 277, 0911 828 377 
email: centrum102sk@centrum.sk 

mailto:zuzana.losakova@topvar.sabmiller.com
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PROJEKT ARTTEAM 

Finančná spoločnosť ING pod názvom programu ING Šanca 
pre deti začiatkom roku 2010 vyzvala na predloženie žiadosti 
o poskytnutie grantu na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoc 
žiakom s poruchami učenia. Na programe odborne spolupracovala 
nadácia SOCIA a Slovenský výbor pre UNICEF. CPPPaP vo 
Svidníku reagovalo na túto výzvu a vypracovalo projekt 
„ARTTEAM“, ktorý hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešný. 
Aktivity projektu budeme realizovať od 1. 10. – 31. 12. 2010. 
Cieľovou skupinou sú rodičia detí s poruchami učenia 
(predovšetkým s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou).  

Podstatou projektu „ARTTEAM“: 

- je realizácia stretnutí rodičov detí s poruchami učenia 
a prevencia nesprávneho vedenia vo vzdelávaní a výchove; 
- školenia pre rodičov, ako efektívnejšie vychovávať a vzdelávať 
deti s poruchami učenia;  
- odstránenie predsudkov zo psychologického a špeciálno-
pedagogického vyšetrenia a následných terapií. 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o danej problematike a 
zároveň pomôcť svojmu dieťaťu, ste u nás vítaní. Stretnutia 
budeme realizovať formou zážitkových hier, pútavých prednášok 
a celkového odborného poradenstva v mesiacoch október až 
december 2010, na ktoré sa môžete prihlásiť telefonicky, alebo 
osobne na CPPPaP vo Svidníku, príp. detašovanom pracovisku v 
Giraltovciach. Poskytnuté služby sú bezplatné. 

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

Vladislav Artim a kolektív CPPPaP Svidník 
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EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 

SPOLOČNOSŤ 
 
...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú 

kompetentné rady a spoľahlivých partnerov, s ktorými 
by mohli doviesť svoje životné plány k realizácii. 

 
Čo Vám chceme ponúknuť ako klientom? 
 

Ø Riešenie Vášho bývania výberom hypotekárnych 
úverov s najnižším úrokom. 

Ø Pomoc pri kúpe auta na úver a pri povinnom 
zmluvnom a havarijnom poistení. 

Ø Výber flexibilného zabezpečenia  majetku pri 
rôznych životných rizikách. 

Ø Vypracovanie efektívnych sporiacich programov pre 
deti. 

Ø Garantované a bezpečné formy odkladania 
a šetrenia peňazí. 

Ø Zabezpečenie príjmu pri chorobe alebo úraze. 
 
Čo Vám chceme ponúknuť ako 
spolupracovníkom? 
 

Ø Prácu v profesionálnom systéme v jednej 
z najdynamickejších spoločností na slovenskom 
trhu s 15- ročnými skúsenosťami. 

Ø Mladý, úspešný tím s obrovskou chuťou pracovať. 
Ø 39-ročné obchodné skúsenosti zo štrnástich krajín 

Európy. 
Ø Motivujúce finančné ohodnotenie. 
Ø Prepracovanú akadémiu biznis vzdelávania. 

 
 

V prípade záujmu nás kontaktujte  
na telefónnych číslach 

0908 56 30 56, 0949 81 97 59, 0902 63 21 38 
V čase od 9:00 do 16:00 h pondelok až piatok. 

Dukelská 841, 087 01 Giraltovce 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
   MRAZNIČKY, 
    KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
     KLIMATIZÁCIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 
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