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Keď duša dostane krídla, 
vznesie sa ku hviezdam. 
Pomaly stúpa k nebesám 
a žiadna sila ju nezastaví, 

žiadne slová ju nevrátia k zemi, 
žiadny ľudský hlas ju nezavolá späť. 

Stúpa k slnku – 
zohrievať sa v jeho lúčoch, 
stúpa k dažďu v oblakoch- 
okúpať sa v jeho kvapkách, 

letí s vetrom nad vrchmi- 
počúvať jeho nekonečný chorál. 

Zrazu je slobodná 
ako sen a túžba. 

Dvíha sa k priestoru bez hraníc, 
kde všetko je iné ako na zemi, 
všetky otázky nájdu odpoveď 

a všetko je pochopené. 
Tam pokoj i pokora uspávajú ticho , 

vypĺňajú celý vesmír 
a duša, oslobodená od času,  
spieva svoju večnú pieseň, 

ktorú živí počúvajú v spánku. 
 
 

Milan Rúfus 
 

 
 
 
 
 
Novembrový čas je časom spomienok, časom zapálenia sviečok 

za duše zomrelých, za duše našich príbuzných, ktorí odišli do ríše 
ticha. V pamäti nám ešte znejú slová tých našich blízkych, ktorí 
prednedávnom boli ešte tu, no tento rok bol ich posledným. Bol 
časom lúčenia ich duší s našimi. 

Keď niekto blízky odchádza, duše sa tíško lúčia. Zaletia k postelí, 
pohladia vankúš, sadnú si na prázdnu posteľ, pohľadom sa 
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pristavia na známych obrazoch, to všetko známe a blízke sa tratí 
v diaľave. Ešte sú spolu! Posledné, neviditeľné okamihy, nitky sa 
ešte neoddelili, no šnúrky sú už roztrhnuté. Blízka duša odchádza 
a s ňou všetko jej trápenie, radosť aj známe vecí. Všetko, čo jej bolo 
dôverne blízke, čoho sa dotýkala, na čo hľadela, s čím sa denne 
stretala. Čas lúčenia sa je časom pretrhnutia všetkých zväzkov, 
časom odchodu z krajiny života do krajiny smrti. Telo odíde do 
prachu zeme a duša sa tíško pripravuje sa na cestu do večného 
domova. Lúči sa s dušami najbližších, s dušami bratov a sestier, 
s dušami známych a priateľov. Lúčenie duší je časom straty kúska 
vlastnej duše, časom odkrojenia lásky, časom prázdneho miesta 
v našom vnútri, bolestným časom rozlúčky. Čas zastane, niet sa 
kam ponáhľať, dnes nie a zajtra? Ktovie! Kúsok lásky odišiel, pevná 
skala dobroty onemela, bašta života sa zborila, už nám nebude 
svietiť na cestu, nebude nám radiť, ani nás karhať. Ponechala nás 
samých na seba, na nás uvalila všetku zodpovednosť 
a rozhodovanie. Ó, ako bolo dobre v krajine dozrievania, v krajine 
učenia a lásky. Ale zavrela pred nami dvere a tíško nás nabáda 
utvoriť si vlastnú oázu, odkiaľ budeme vysielať lásku, naprávať 
chyby, milovať blížnych. Lúčenie duší je prechodom zo známej 
krajiny, kde nám bolo dobre, bôľne a milo, do krajiny vlastnej 
zodpovednosti. Nebude už úst, ktoré nám radili, s láskou nás 
žehnali, očami hladili a veľa, preveľa nás naučili. Stačí žiť podľa  ich 
príkladu! Tíško pretrpieť pohromy, s láskou odpúšťať neprávosti 
a tak kráčať k večnosti. Presne tak žili, to je ich odkaz pre nás 
nasledujúce pokolenie. Hľaďme na životy našich blízkych, tam 
uzrieme príklad ako žiť. Život  človeka skrýva veľa tajomstiev, počas 
života ich máme odkrývať a v čase lúčenia sa treba navždy rozlúčiť, 
niet inej cesty. Čas lúčenia je vzácny čas preberania žezla, bôľny čas 
keď všetky žilky srdca pulzujú bolestnou riavou, celé telo plače 
a nechce si pripustiť, že nastal okamih zlomu života. Jeden ľudský 
život sa zlomil, pukla váza, srdce sa rozbilo na malé čiastočky lásky, 
ktoré vošli do našich duší. Ich hrejivé lúčiky pulzujú naším telom 
v čase lúčenia a potom neskôr budú tíško viať v našich očiach pri 
spomienkach na drahú bytosť. Duše odchádzajú, musia, Boh to 
takto zariadil. Duša sa musí dotknúť duše bolesťou, aby sa vedela 
odtrhnúť, aby našla silu na posledný pozdrav, pozdrav odchodu. 
Lúčenie blízkych duší je ťaživé, iba časom osteň bolestí pobledne 
a zmení sa v matné obrazy a spomienky. Lúčenie duší, to je 
posledné prelúdium, nikdy  viac ako predtým, ostáva navždy potom.  

ooooo  Anna Mitaľová  ooooo 
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Giraltovce  s  lepšou  budúcnosťou! 
 
Prihováram sa Vám, vážení spoluobčania, ako jeden z kandidátov 

na post primátora mesta. Prijal som ponuku kandidovať 
v jesenných komunálnych voľbách za KDH a uchádzať sa o Vašu 
priazeň, podporu a dôveru. Dovoľte  mi, aby som sa Vám krátko 
predstavil a zároveň Vás oboznámil s mojimi cieľmi na nasledujúce 
volebné obdobie. 

Narodil som sa 11. novembra 1963 v Bardejove. Som ženatý, 
máme jedného syna. Vyštudoval som Vysokú školu ekonomickú 
v Bratislave, fakultu riadenia. Mnohí z Vás ma poznajú z pôsobenia 
v Slovenskej sporiteľni v Giraltovciach. V banke som pracoval 
štrnásť a pol roka. V mojej doterajšej práci sa vyše 23 rokov 
stretávam a komunikujem s ľuďmi, snažím sa pomôcť a vyjsť im 
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v ústrety. V praxi som získal veľa poznatkov a skúsenosti. Pracoval 
som aj v manažérskych pozíciách. Žijem medzi Vami aj s rodinou už 
vyše 21 rokov. 

Mám rád športové aktivity, zapájal som sa do športových súťaží, 
rád si zahrám na gitare a hudba a šport vo všeobecnosti sú mojím 
relaxom. Držím sa zásady, že prekážky prebúdzajú vlohy, ktoré by 
inak ostali v nás driemať. 

 
Trinásť viet Giraltovčanom 

• bytová výstavba a riešenie stavebných pozemkov na individuálnu 
bytovú výstavbu 

• zriadenie Zariadenia pre starších občanov, ktorí sú odkázaní na 
pomoc a opateru s  opatrovateľskou službou 

• zelená pre mladých ľudí a mladé rodiny 
• výstavba chodníka pri cestnej komunikácii na Bardejovskej ulici 

a rekonštrukcia chodníka na Tehelnej ulici 
• dokončenie rozpracovaných projektov v meste 
• podpora miestnych podnikateľov a živnostníkov 
• opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke cez mesto 
• vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre nové 

pracovné príležitostí a vytvorenie podmienok pre nedostatkové 
služby, zavedenie transparentného elektronického obstarávania 
verejných zákaziek 

• realizácia protipovodňových opatrení na ochranu majetku 
občanov (Radomka a Topľa) 

• projekt vzdelávania, výchovy a kultúrne aktivity rómskych 
občanov a ich zapojenie do pracovných aktivít 

• výstavba prímestskej rekreačne - oddychovej zóny v oblasti 
„Potúček“  

• ekológia, zeleň a čistota v meste a intraviláne 
• šport, vzdelanie, kultúrne a spoločenské aktivity (podpora 

futbalu, voľnočasových aktivít detí a mládeže, dôchodcov, 
miestnych škôl, organizácií a spolkov) 
                      
Záleží mi na tom, aby sa naše mesto rozvíjalo, aby naše deti mali 

vytvorené podmienky pre dôstojný a lepší život a neboli 
v budúcnosti nútené odchádzať zo svojho rodiska len preto, že sme 
boli ľahostajní. 

Milí spoluobčania, verím že ako kandidát za  
Kresťanskodemokratické hnutie budem zárukou pre ďalší 
ekonomicko - sociálny a duchovný rozvoj mesta Giraltovce. 

 
S úctou 

Ing. Jaroslav Harajda 
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Vážení spoluobčania, 
 
predstavovať sa ako kandidát na primátora mesta je pre mňa asi 

zbytočné, pretože takmer s každým občanom mesta som sa za tie 
roky stretol osobne, či už na mestskom úrade alebo na 
spoločenských akciách v meste.  

Priority,  ktorými sa chcem uchádzať o Vašu podporu, 
vychádzajú z rozpracovaných úloh, ktoré sa realizujú, pripravujú, 
ale aj tie, ktoré treba v našom meste zrealizovať pre lepší 
a šťastnejší život všetkých občanov. Mesto bolo celkom úspešné  pri 
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ a tak realizácia niektorých projektov bude pokračovať aj 
v nasledujúcom volebnom období 2010 – 2014. Ide o dokončenie 
rekonštrukcie a výstavby samostatného pavilónu základnej školy za 
cca 2 000 000 €, výstavbu celej pešej zóny v meste za cca 1 000 000 
€, rozbehnutie projektu „Separácia tuhého komunálneho odpadu 
v meste“ za cca 330 000 €, kolaudáciu kanalizácie na ul. Kpt. 
Nálepku (náklady cca 800 000 €), dokončenie športovej haly ešte 
v roku 2010 a následné pokračovanie vo výstavbe bazénu pri 
športovej hale za cca 1 000 000 €. Je potrebné pre udržanie 
mladých ľudí v meste zabezpečiť výstavbu 20-tich až  30-tich 
nájomných bytov a 25-tich bytov nižšieho štandardu, tiež je dôležité 
pokračovať v modernizácii škôl a školských zariadení (MŠ, ZUŠ, 
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CVČ) v spolupráci s riaditeľmi a ich zamestnancami, pretože 
vzdelanie a výchova mladých ľudí sú prvý predpoklad pre rozvoj 
mesta po stránke vzdelanostnej, kultúrnej i duchovnej. 

V roku 2011 chcem začať s rekonštrukciou starej budovy 
mestského úradu a vrátiť úrad do dôstojných priestorov starej 
radnice, pre dôchodcov zmodernizovať klub v priestoroch CVČ 
s možnosťou zabezpečovania stravy vo vlastnej vývarovni. Mesto má 
s Úradom vlády SR schválený projekt „Lokálna stratégia 
komplexného prístupu“, ktorý obsahuje šesť samostatných 
projektov. Jeden je už schválený na realizáciu, je ním rekonštrukcia 
a modernizácia mestskej Polikliniky Dr. Jozefa Goldbergera, za cca 
1 600 000 €. Ďalšie projekty riešia zamestnanosť a sociálnu 
inklúziu, vzdelávanie a výstavbu infraštruktúry na  Kukučínovej 
ulici. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, odborom 
dopravy, chcem zabezpečiť rekonštrukciu  Bardejovskej ulice 
s výstavbou pravostranného chodníka a rekonštrukciou verejného 
osvetlenia. Mesto v roku 2010 zabezpečilo projektovú dokumentáciu 
za viac ako 35 000 €. V rámci cezhraničnej spolupráce sme 
s družobným mestom Ustrzyki Dolne z Poľska pripravili projekt na 
rekonštrukciu Parku mieru, ktorý je posudzovaný v Krakove. 
Pripravujeme ďalšie projekty s mestami Wielopole Skrzyńskie, 
Biecz, ale aj s mestom Stary Sambor z Ukrajiny. Veľmi dôležité je 
v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. 
a Ministerstvom životného prostredia SR zabezpečiť ochranu 
majetku občanov mesta pred povodňami na riekach Topľa 
a Radomka vybudovaním ochranných hrádzí, vyčistením korýt riek 
a výrubom drevín.  Nezabúdajme ani na pokračovanie  úpravy  
Domu smútku – obradná sieň, fasáda, ale aj vytvorenie nových 
hrobových miest úpravou terénu a   vybudovanie urnovej steny pri 
Dome smútku. 

Chcem vstúpiť opäť do jednania s Ministerstvom dopravy SR, aby 
sa pokračovalo v oprave cesty I/73 Giraltovce – Francovce 
s opätovným riešením cestnej lávky cez I/73 v intraviláne mesta pri 
Dome kultúry na pôvodných  vybudovaných základoch,  Francovce 
napojiť na vodovodný systém STARINA, vybudovať ČOV 
a kanalizáciu, riešiť možnosti výstavby rodinných domov v tejto 
lokalite. Je potrebné zabezpečiť finančné zdroje na dokončenie sály 
v Dome kultúry - pódium, podlahu, výťah a modernizáciu kuchyne. 

Ďalej chcem podporovať činnosť spoločenských organizácií 
a občianskych združení v meste, a to: Dobrovoľný hasičský zbor 
Giraltovce, ktorý za posledné roky úspešne reprezentuje mesto, 
Združenie postihnutých civilizačnými chorobami, záhradkárov 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
7 

a chovateľov, poľovníkov, občianske združenie Romano Khamoro, 
športové organizácie, Mestský futbalový klub Slovan, TJ Sokol, 
kulturistiku i silový trojboj, ale aj rekreačný šport, folklórne súbory 
Topľan a Giraltovčan.  

 
Vážení občania, 
toto sú moje priority na ďalšie volebné obdobie, no mnohokrát 

život prinesie aj nepredvídané okolnosti ako sú živelné pohromy, 
kalamity a tak ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti v samospráve 
i štátnej správe na ich úspešné zvládnutie. 

Mgr. Ján Rubis 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčania! 
 
Obraciam sa na Vás ako kandidát na poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Giraltovciach, ale hlavne ako kandidát na post 
primátora mesta Giraltovce. 

Naše mesto nie je veľké rozlohou ani počtom obyvateľov, čo má 
za následok, že sa všetci viac či menej poznáme. Ľudia sa poznajú 
z každodenného styku, poznajú sa z práce, ako susedia, priatelia, či 
len tak - z videnia. V súvislosti s touto skutočnosťou sa javia 
komunálne voľby ako relatívne jednoduchá a jasná záležitosť, 
pretože kandidáti sú známi, vieme, kto má aké názory, kto ako rieši 
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problémy, konflikty, vzťahy, kto sa vie porozprávať, vypočuť si 
názory iných, kto vie akceptovať cudzie požiadavky, ale vie si aj stáť 
za svojím slovom. Jednoducho voľby, kde je všetko jasné. Lenže do 
hry vstupuje skutočnosť, že sa veľmi radi delíme na červených 
a modrých, bielych a čiernych, takých a onakých. 

Budem rád, keď si budete vyberať na post primátora mesta a na 
posty poslancov mestského zastupiteľstva takých ľudí, u ktorých 
cítite, že kandidujú preto, aby sa mesto „posunulo“ vpred, aby 
komunikácia medzi nimi bola začiatkom riešenia úloh, nie cieľom 
v nedohľadne. 

 
Prioritou pre mňa sú tieto oblasti: 
 

Ø čerpanie štrukturálnych fondov EÚ 
(projekty v oblasti výstavby, dopravy, životného prostredia),  

Ø podpora domácich podnikateľov 
(spolupráca s podnikateľmi v meste, využívanie služieb, 
 individuálny prístup), 

Ø realizácia projektov pre podporu rastu zamestnanosti 
(projekty v oblasti vzdelávania, ochrana sociálne najslabších 
 ľudí, aktivačné práce). 
 
Aby som moje predstavy „rozmenil na drobné“ a priblížil 

konkrétne ciele, musím môj pohľad na prácu orgánov miestnej 
samosprávy predostrieť podrobnejšie: 

 
1. Mesto, mestské zastupiteľstvo a vzťahy na 

medzinárodnej úrovni. 
 
Začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie prinieslo 

nové možnosti v spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej spolupráci 
jednotlivých krajín a samozrejme aj v spolupráci miest a obcí. 

Ak sa sústredíme na naše mesto, pre mňa je základnou otázkou: 
„Čo mesto očakáva od stretnutí na medzinárodnej úrovni?“ 
Je nepochybné, že spoločenská prestíž mesta je, vďaka rôznym 

spoločenským a kultúrnym akciám, na veľmi vysokej úrovni. Mesto 
si získalo vážnosť a úctu, keď ukázalo, že nezabúda na históriu 
a vie historické udalosti dôstojne a pritom s pokorou pripomenúť 
nielen obyvateľom nášho mesta, ale aj za hranicami republiky. 
Taktiež prezentácia našich zvykov a tradícií prostredníctvom 
vystúpení jednotlivých škôl a súborov nám priniesla jedinečné 
postavenie v zahraničí. 
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Ak chce mesto fungovať v moderných podmienkach, musí čerpať 
poznatky z rôznych oblastí. Je plytvaním síl, ak budeme vymýšľať 
niečo, čo inde už dávno funguje. Práve informácie a skúsenosti sú 
dnes najdôležitejšie. 

 
Ja by som chcel získať informácie napríklad z týchto oblastí: 
 

Ø tepelné hospodárstvo, alternatívne zdroje vykurovania, 
obnoviteľné zdroje energie 
(pestovanie rýchlorastúcich drevín, spolupráca 
 s podnikateľskými subjektami, družstvami),  

Ø spôsoby a možnosti recyklácie odpadov 
(zvyšovanie povedomia ľudí, spôsoby spracovania, možnosti 
 využitia), 

Ø systém protipovodňových opatrení 
(ochranné hrádze, zníženie erózie pôdy vhodnou úpravou, 
 spomalenie povrchového odtoku), 

Ø formy pomoci starým ľuďom 
(opatrovateľská služba, prepravné služby, denný stacionár), 

Ø možnosti športových aktivít obyvateľov 
(zatraktívnenie športu, tenisová alebo futbalová mestská liga, 
 vybudovanie cyklotrasy), 

Ø formy detských ihrísk 
(budovanie ihrísk na sídliskách, centrálne detské ihriská, ich 
využitie počas roka). 
 
2. Mestský úrad 
 
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva 

a primátora. 
Pre mňa je to v prvom rade orgán, zabezpečujúci služby pre 

občanov mesta. Myslím si, že je potrebné priblížiť mestský úrad 
ľuďom, pretože to je orgán verejnej správy a ako taký musí byť pod 
drobnohľadom verejnosti. 

 
Budem presadzovať zavedenie týchto opatrení: 
 

Ø prezentácia oddelení mestského úradu a ich personálneho 
obsadenia 
(predstavenie úloh, ktoré zabezpečujú a majú plniť),  

Ø optimalizácia stavu obsadenosti jednotlivých oddelení 
mestského úradu 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

(zamestnanci ako zdroj nových myšlienok, personálna stratégia, 
 aktívna personálna administratíva),  

Ø informovanie verejnosti o uvoľnenom alebo novovzniknutom 
pracovnom mieste 
(poskytovanie informácií verejnosti o všetkých voľných 
 pracovných miestach). 
 
3. Mestské zastupiteľstvo 
 
Každé štyri roky si volíme poslancov mestského zastupiteľstva. 
Zastupujú nás pri rozhodovaní o základných otázkach života 

mesta. Schvaľujú rozpočet mesta, rôzne zmluvy, mestské dane 
a poplatky. Jednoducho riadia naše mesto. 

  
Navrhujem: 
 

Ø odpočet činnosti poslancov jedenkrát ročne na verejnom 
zhromaždení občanov 
(predstavenie relevantných problémov a úloh, ktoré občania 
 predniesli a stav a spôsob ich riešenia), 

Ø povinnosť zvolať verejné zhromaždenie občanov pri 
rozhodovaní o veľkých kapitálových výdavkoch 
(určenie kritérií, pri splnení ktorých bude povinnosť zvolať  
verejné zhromaždenie občanov). 
 
 
 Vážení občania, 
 
 uvedomujem si, že naše mesto v posledných rokoch úspešne 

realizovalo množstvo projektov.  Rekonštrukcie objektov, výstavba 
bytov či rozvoj infraštruktúry, tak tieto a ďalšie aktivity sú 
nezvratným dôkazom snahy o rozvoj. 

Ako nový kandidát na post primátora mesta sa nemôžem 
prezentovať takýmito aktivitami, ale verte, že latku kvality, ktorá 
bola nasadená, sa budem snažiť prekonať. Na to ale potrebujem 
vašu dôveru. 

S plnou vážnosťou Vám môžem prisľúbiť, že sa zodpovedne 
postavím pred všetky úlohy, ktoré v prípade mojej úspešnej 
kandidatúry prinesie post primátora mesta. 

                                         
Ing. Pavol Tchurík 
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Mestská volebná komisia v Giraltovciach podľa § 18 zákona SNR 

č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva  zaregistrovala týchto kandidátov: 

 
1. Martin Bolvan, 34, murár, Giraltovce Kukučínova 510, ĽS-

HZDS 
2. Helena Bosaková, 43, administratívny pracovník, Giraltovce 

Tehelná 601/7, KDH 
3. Emil Bzdil, Bc., 56, stavebný technik, Giraltovce Tehelná 1, 

SMER-SD 
4. Peter Cibuľka, 34, živnostník, Giraltovce Mlynská 806/21, 

SDKÚ-DS 
5. Miroslav Deutsch, MVDr., 57, veterinárny lekár, Giraltovce 

Záhradná 18, nezávislý kandidát 
6. Mária Digoňová, Ing., 45, úradníčka, Giraltovce Fučíkova 

413/49, KDH 
7. Jaroslav Harajda, Ing., 47, ekonóm, Giraltovce Fučíkova 

392/28, KDH 
8. Ján Hažlinský, Ing., 36, IT manažér, Giraltovce Dukelská 

78/76, SDKÚ-DS 
9. Marek Hliboký, 37, hasič, Giraltovce Tehelná 11, SMER-SD 
10. Peter Hliboký, 35, živnostník, Giraltovce Kpt. Nálepku 789/74, 

SDKÚ-DS 
11. Jozef Hrinko, MUDr., 60, lekár, Giraltovce Na Serpentínach 

10/11, SMER-SD 
12. Jozef Hudáček, Bc., 57, referent, Giraltovce Dukelská 66, KDH 
13. Lucia Imreová, PhDr., 30, manažérka, Giraltovce 

Budovateľská 607/58, SDKÚ-DS 
14. Ján Jurč, 53, technik, Giraltovce Dukelská blok A, KSS 
15. Albín Kmec, 38, robotník, Giraltovce Kpt. Nálepku 114/44, 

SDKÚ-DS 
16. Martin Končár, MVDr., 43, veterinárny lekár, Giraltovce 

Budovateľská 177/17, SMER-SD 
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17. Štefan Koreň, 64, zubný technik, Giraltovce Hviezdoslavova 
451/7, HZD 

18. Martin Koššala, PaedDr., 50, pedagóg, Giraltovce Tehelná 1, 
SMER-SD 

19. Ladislav Ľuník, MUDr., 59, lekár, Giraltovce Hviezdoslavova 
451/7, nezávislý kandidát 

20. Stanislav Macák, RNDr., 50, chemik, Giraltovce SNP 287/5, 
SDKÚ-DS 

21. Ján Magdoško, Ing., 58, zootechnik, Giraltovce Na 
Serpentínach 596/12, SMER-SD 

22. Jozef Mati, 43, živnostník, Giraltovce Hviezdoslavova 451/7, 
nezávislý kandidát 

23. Miroslav Mitaľ, 46, živnostník, Giraltovce Dukelská 40/49, 
SMER-SD 

24. Jozef Onufer, 61, živnostník, Giraltovce SNP 290/1, ĽS-HZDS 
25. Andrej Packo, 56, agronóm, Giraltovce Na Serpentínach 

595/13, SMER-SD 
26. Pavel Paľa, Ing., 60, poľnohospodársky inžinier, Giraltovce 

Dukelská 59/66, SMER-SD 
27. Ján Rubis, Mgr., 49, primátor, Giraltovce Kpt. Nálepku 

608/69, SMER-SD 
28. František Schrenk, Ing., 25, živnostník, Giraltovce Dukelská 

159/58, nezávislý kandidát 
29. Andrej Šima, 43, automechanik, Giraltovce Fučíkova 768/99, 

SDKÚ-DS 
30. Pavol Tchurík, Ing., 40, živnostník, Giraltovce Tehelná 11, SaS 
31. Ladislav Tomko, Ing., 49, riaditeľ, Giraltovce Na Serpentínach 

15/4, nezávislý kandidát 
32. Martin Varga, Bc., 32, manažér, Giraltovce Kukučínova 

551/22, SDKÚ-DS 
33. Dušan Verčimak, Ing., 45, manažér vzdelávania, Giraltovce 

Dukelská 62/69, SDKÚ-DS 
34. Slávka Vojčeková, Mgr.,51, právnik, Giraltovce Bardejovská 

588/50, SMER-SD 
                                                                         ooooo     /r/ 
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Ako poslanec PSK hodnotím spoluprácu s primátorom 

Giraltoviec Jánom Rubisom ako výbornú. Počas piatich rokov  sme 
vždy úzko spolupracovali a bezproblémovo komunikovali. Pán 
primátor má veľkú zásluhu, že sa podarilo kompletne 
zrekonštruovať Gymnázium v Giraltovciach, vybudovať umelé 
ihrisko pri ZŠ, pripravené sú investície väčšieho rozsahu v DSS a 
bude sa rekonštruovať Bardejovská ulica, cez NEFO bolo 
podporených viacero športových akcií a prostredníctvom  predsedu 
PSK bola poskytnutá podpora folklórnemu súboru Topľan. Pre DSS 
bol zakúpený 16 - miestny automobil,  boli realizované  investície v 
kuchyni a s pomocou PSK sa podarilo majetkovoprávne vysporiadať 
chatu na Domaši.  To je časť aktivít, ktoré sa podarilo zrealizovať a 
bez osobnej angažovanosti pána primátora, jeho skúseností a 
ľudských kvalít by to nebolo možné. Spoluprácu s pánom 
primátorom si veľmi vážim a čo je dôležité, prináša výsledky pre 
občanov Giraltoviec. 

ooooo    Ján Holodňák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. septembra 2010 hliadka MsP v spolupráci s OO PZ 
v Giraltovciach vykonala kontrolu reštauračných a pohostinských 
zariadení na území mesta so zameraním  na dodržiavanie predpisov 
o zákaze podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 
rokov. Počas kontroly hliadka nezistila porušenie predpisov. 

2.  3. septembra počas služby hliadka MsP vybavila na mieste 
v blokovom konaní uložením blokovej pokuty páchateľov 
priestupku, ktorí nerešpektovali zákon na ochranu nefajčiarov 
a fajčili priamo na nástupišti SAD na Dukelskej ulici, a to  celkom 
v troch prípadoch. 
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3. Za porušenie ustanovení VZN mesta Giraltovce č. 20/02 
o niektorých podmienkach držania psov hliadka vybavila 
dohováraním na mieste majiteľa psa, ktorý sa pohyboval voľne 
v intraviláne mesta, s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých došlo 
ku porušeniu záväzných predpisov. 

4.  7. a 10. septembra 2010 hliadka MsP vybavila v blokovom 
konaní dvoch priestupcov – za fajčenie na miestach zakázaných 
príslušným zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
v znení neskorších predpisov. 

5. Hliadka MsP počas služby v nočnej dobe 12.9.2010 uložila za 
rušenie nočného kľudu páchateľom priestupku  blokovú pokutu, 
pretože dohováranie po posúdení okolností by nebolo dostačujúce. 

6. 13. septembra 2010 MsP prijala oznámenie o poškodení laku 
na OMV Škoda Fabia. Vec je v štádiu šetrenia.  

7. Za opakované porušenie záväzných predpisov o niektorých 
podmienkach na držanie psov na území nášho mesta uložila 
hliadka MsP blokovú pokutu majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa. 

8. Za nerešpektovanie zákazu fajčenia na nástupišti SAD uložila 
hliadka MsP priestupcovi blokovú pokutu na mieste. 

9. Dňa 18. septembra 2010 hliadka MsP v spolupráci s firmou 
Hunter vykonala odchyt voľne sa pohybujúcich a zabehnutých psov 
na Kukučínovej ulici. Celkom bolo do ochrannej karantény 
umiestnených osem psov. 

10. Za porušenie pravidiel medzi susedmi v obytnom dome a to 
nerešpektovanie občianskeho zákonníka v časti o nadmernom 
hluku púšťaním hlasitej reproduktorovej hudby uložila hliadka MsP 
na mieste blokovú pokutu priestupcovi, nakoľko  predchádzajúce 
výzvy MsP z minulosti nereagoval. 

11. Za nevhodné správanie sa na verejnosti (znečisťovanie 
verejného priestranstva) hliadka MsP uložila na mieste blokovú 
pokutu počas diskotéky dňa 26. septembra 2010. 

12. Dňa 27. septembra 2010 hliadka MsP postihla v štyroch 
prípadoch uložením blokovej pokuty fajčiarov fajčiacich na 
nástupišti SAD na Dukelskej ulici. 

13. Vo večernej dobe vybavila na mieste konzumentov alkoholu 
v pasáži Domu služieb dohováraním, pretože tento spôsob bol 
dostačujúci a konzumenti rešpektovali výzvy hliadky MsP. 
 
         Ondrej Cina 
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 Počasie nám praje po chladnejšom začiatku jesene nastali pekné 

jesenné dni, ktoré nám dopriali dostatok času na zber ovocia a zeleniny 
 Naše mestečko je ešte stále veľmi rozkopané. Dúfame, že práce sa 

v dohľadnom čase ukončia a naši obyvatelia sa budú prechádzať po 
pekne upravenom námestí. 

 V nedeľu 24.októbra sa zástupcovia mesta a hasičského zboru 
zúčastnili v družobnom meste Wielopole Skrynskie na slávnostnom 
odovzdaní hasičského auta v hodnote cca 240 000 €, získaných cez 
eurofondy. S poliakmi spolupracujeme a pomáhame si aj katastrofách, 
tak dúfajme, že toto auto sa bude využívať čo najmenej.  

 Klub dôchodcov sa môže tešiť z nových priestorov. 25. októbra 2010  sa 
oficiálne presťahoval z bývalej budovy mestského úradu do priestorov 
CVČ, ktoré ponúkol  riaditeľ CVČ Ján Vook. Akcia sa začala milým 
vystúpením dramaticko-tanečného krúžku pri CVČ, ktorý pripravila pani 
učiteľka Anna Galiková. Po tomto programe, zameranom na výchovu 
k úcte k starším primátor mesta Ján Rubis, vedúca klubu Margita 
Kmecová a riaditeľ CVČ Ján Vook slávnostne prestrihli pásku. Počas 
príjemného posedenia s dôchodcami im primátor zároveň zablahoželal 
k ich sviatku kytičkami kvetov a pri besede odpovedal na zvedavé 
otázky. V týchto priestoroch sa plánuje zriadiť aj vývarovňa, ktorá bude 
slúžiť pre starších občanov mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostné odovzdanie klubu dôchodcov do užívania       Foto: Mária Osifová 
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Milí rodičia, deti a mládež! 
  
Voľný čas ako istú potenciálnu možnosť 

je potrebné chápať ako danosť, ktorá 
poskytuje priestor pre osobnú relaxáciu 
a zábavu. Mládež je neoddeliteľnou 
súčasťou spoločnosti, ktorá je 
charakteristická tým, že sa aktívne 
pripravuje na život, nie je zárobkovo činná, 
a nie je časovo závislá od rodičov. Vo 
všeobecnosti je možné zhrnutie, že ide 
o prechod od závislého detstva 

k samostatnosti dospelého človeka. Deti a mládež sa líšia od 
dospelých tým, že majú iné názory a záujmy vyplývajúce  z toho, že 
každá generácia vyrastá v rôznych podmienkach, jej charakter sa 
utvára pod vplyvom iných životných hodnôt. Súčasná mládež 
dospieva skôr biologicky, fyzicky a takisto dostatok voľného času 
zvyšuje nároky mladých na spôsob jeho využívania. Špecifické 
záujmy dnešných mladých ľudí vyplývajú nielen z veku, ale aj 
z výsledkov vedecko-technickej revolúcie. Pri skúmaní voľného času 
detí a mládeže je potrebné vziať do úvahy faktory ovplyvňujúce 
množstvo a kvalitu voľného času. Je možné ich rozdeliť na 
objektívne a subjektívne. Výchovné využitie voľného času 
predpokladá účinné vyrovnanie sa s jeho nadbytkom a s ním 
spojenými nežiaducimi prejavmi. Voľný čas teda predstavuje 
priestor, v ktorom deti a mládež budú odlišovať nutnosť od 
dobrovoľnosti, záujem  od povinnosti, prácu od odpočinku - a to ako 
členovia kolektívu.  Vo výchove detí je dôležité usmerňovanie. Voľný 
čas by mali využívať zmysluplne, mala by to byť konkrétna činnosť, 
ktorú robia rady a dobrovoľne.   

 Využívanie voľného času si každý z nás  predstavuje po svojom. 
Voľný čas je hlavnou súčasťou človeka, v ktorej vykonáva rôzne 
voľnočasové aktivity  pre svoje potešenie a radosť zo  života. Práve 
preto, že voľný čas pre rozvoj osobnosti je vzácny, uvažujte. 
Centrum voľného času v Giraltovciach zabezpečuje aktivity 
vo svojich partnerských školách v rámci Východného Slovenska ( 
Svidník, Medzilaborce, Bardejov) a samozrejme aj v  našom Centre 
voľného času  v Giraltovciach. Ponúkame Vám okrem pravidelnej 
záujmovej činnosti v rôznych  krúžkoch aj  množstvo zaujímavých 
aktivít, spojených so zábavou a športovo – kultúrnym vyžitím. Naše 
záujmové útvary vedú odborníci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 
rôznych animačných, komunikatívnych cvičení, vedených doktormi, 
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profesormi rôznych vysokých škôl. Snažím sa spoločne s internými 
či externými kolegami  o kvalitnú prácu s Vašimi deťmi a dôkazom 
toho je aj to, že ich v školskom roku 2010 / 2011 je 4995. Ďakujem 
za prejavenú dôveru a  touto cestou sa v prvom rade chcem 
poďakovať svojej rodine, primátorovi mesta Giraltovce Jánovi 
Rubisovi, poslancom mestského zastupiteľstva v Giraltovciach, 
poslancovi NR SR Mikulášovi Krajkovičovi, štátnemu tajomníkovi 
ministerstva školstva SR Jaroslavovi Ivančovi,  poslancovi PSK 
Jánovi Holodňákovi, zamestnancom CVČ,  riaditeľom škôl 
a školských zariadení,  Podduklianskym  novinkám a ich 
šéfredaktorovi Pavlovi Sivákovi.  To je skupina ľudí, 
ktorým  predovšetkým ide o využívanie voľného času. Všetko o nás 
nájdete na www.cvcgir.edu.sk. Centrum voľného času v minulom 
školskom roku zorganizovalo 241 akcii v Giraltovciach či vo 
Svidníku,  ktorých sa zúčastnilo cca 198 000 detí, 
mládeže  a dospelých. Momentálne CVČ prešlo kontrolou MŠ SR 
a Krajského školského úradu v Prešove s konštatovaním, že naše 
centrum patrí medzi najlepšie na Slovensku.  Koncom novembra 
2010 by sme mali otvoriť zrekonštruovanú športovú halu s hlavnou 
tribúnou  pre 300 divákov. Vynovená hala je vybavená novou 
svetelnou a zvukovou technikou, sú v nej aj nová svetelná či 
zvuková technika, prerobené šatne a sociálne zariadenia. Celkový 
náklad na rekonštrukciu športovej haly bol 400 000€. Tento 
športový stánok bude predovšetkým slúžiť deťom a mládeži. Celá 
naša volejbalová DSTAV liga obvod Giraltovce sa premiestni do 
nových priestorov z telocvične ZŠ v Giraltovciach. Jednou 
z najväčších akcií v tomto kalendárnom roku je termín 04.-05. 
december 2010. V tomto termíne organizujeme Svetový pohár 
v silovom trojboji  -  WOMEN´S - MEN´S POWERLIFTING and 
BENCHPRESS GPC WORLDS YOUTH CUP 
(www.powerliftingslovakia.com), na ktorom sa predstavia súťažiaci  
z približne z 15-tich  štátov. Tu je priestor na poďakovanie sa 
Michalovi Berežnákovi a Marekovi Pavúkovi, zamestnancom Centra, 
ktorí sú hlavnými piliermi silového trojboja v Giraltovciach. 

Týmto sme mohli priblížiť skutočne len zlomok toho, čo v našom 
centre pripravujeme pre Vaše deti: Tak ako doteraz aj v ďalšom 
období chceme z centra budovať priestor, kde budú môcť deti 
zmysluplne tráviť svoj voľný čas a rozvíjať tak svoje záľuby či svoj 
talent. Priestor, ktorý bude otvorený pre každého, kto nechce stratiť 
ani kúsok toho, čo je dnes asi najcennejšou komoditou – svojho 
času pre seba. Pretože práve svojou starostlivosťou a ochotou sa 
staráme o to, aby sme - či už v našom alebo v partnerských 
mestách - udržiavali zdravý pulz, ktorý v konečnom dôsledku držia 
práve naše deti. 

ooooo    Ján Vook, riaditeľ CVČ 

http://www.cvcgir.edu.sk
http://www.powerliftingslovakia.com
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V sobotňajší podvečer 2. októbra sa v zasadačke mestského 

úradu  konal  XV. ročník Medzinárodného hudobného festivalu 
Pontes pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej, manželky prezidenta 
Slovenskej republiky a primátora mesta Jána Rubisa.  

Najnosnejším pilierom tohto festivalu je zámer hlavne pomáhať, 
nielen byť. To je hlavný rozdiel, ktorým sa líši od ostaných 
festivalov. Úlohou je zachraňovať architektonické pamiatky a to 
i tie, ktoré sa do UNESCO nedostanú. Ďalšou úlohou festivalu 
Pontes je vytvárať mosty, ktoré vedú nielen od ľudí k ľuďom, ale 
ktoré spájajú krajiny, rôzne kultúry, žánre. Most festivalu Pontes 
vedie zo srdca Európy, Českej republiky, do všetkých kútov Európy 
a sveta.  

 Celý večerný program sprevádzal český dirigent, sólista 
a zakladateľ orchestra Virtuosi di Praga, Oldřich Vlček. Okrem 
iných sa v programe predstavil aj nám už známy operný spevák 
a rodák z okresu Svidník -  Igor Kucer. V programe sme si vypočuli 
árie ako Ave Maria, Panis Angelicu  či Biblická píseň.  

 Škoda len, že takýto žáner u nás nemá veľa priaznivcov,  o čom 
svedčí  veľmi skromná účasť divákov na tomto podujatí. 

ooooo     Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchester Virtuosi di Praga                                                             Foto: autor 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
19 

 
 
 
Folklórny súbor Topľan z Giraltoviec sa v piatok 24. septembra t. 

r. vybral na 8-dňové turné do Izraela. Jeho dvadsaťpäť členov sa 
reprezentovalo na podujatí The Jerusalem´s Gate of Cultures 
Festival 2010 (v preklade Jeruzalemská brána kultúr Festival 
2010). Organizátori v tomto roku  začlenili do rámca festivalu aj Dni 
slovenskej kultúry. Slovensko tu zastupovali predstavitelia 
Slovenského národného múzea (SNM) z Martina a Pavol Mešťan,  
riaditeľ Múzea židovskej kultúry na Slovensku. 

Pozvánku na toto podujatie našim poslal priamo magistrát Mesta 
Jeruzalem. Pobyt a cesta  boli financované z grantového programu 
Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR,  časť financií poskytli 
aj mestá Jeruzalem a Giraltovce.  

Okrem členov FS Topľan sa na návšteve Izraela zúčastnili aj 
iniciátor a organizátor podujatia Peter Kimák-Fejko, primátor 
Giraltoviec Ján Rubis, zástupca primátora Ladislav Tomko, vedúca 
finančného oddelenia MsÚ Iveta Kurčová a poslankyňa MsZ Slávka 
Vojčeková. 

Pozvánke na festival v Jeruzaleme predchádzali spoločné 
podujatia. Giraltovce v roku 2007 začali spolupracovať v kultúrnej 
oblasti so štátom Izrael. V spomínanom roku sa uskutočnila 
Medzinárodná výstava zdravotne postihnutých deti a mládeže v 
Giraltovciach, v novembri 2008 - po Poľsku  - táto výstava bola 
sprístupnená v meste Hadere. Oficiálne ju otvoril minister kultúry 
SR. V dňoch 29. mája - 1. júna 2008 sa v Giraltovciach konal 
Medzinárodný festival kultúry a športu zdravotne postihnutých detí 
a mládeže krajín V4, Ukrajiny a Izraela, ktorého sa zúčastnil 
folklórny súbor zdravotne postihnutých detí a mládeže z 
Jeruzalema. Mesto Giraltovce  v minulom roku organizovalo veľmi 
úspešné - v poradí už  tretie -  Dni židovskej kultúry. Na základe 
týchto podujatí chcú Giraltovčania pokračovať v ďalšom 
prehlbovaní  spolupráce Mesta Giraltovce s magistrátom Mesta 
Jeruzalem v oblasti kultúry. Výsledkom tejto snahy je pozvanie 
folklórneho súboru Topľan na festival do Jeruzalema. 

Cieľom umeleckého turné bolo piesňami, tancom a ďalšími 
prejavmi ľudovej slovesnosti predkov  prispieť k zblíženiu národov v 
oblasti kultúry. Podarilo sa aj nadviazanie kontaktov nielen pre 
kultúrnu, ale aj športovú, vzdelávaciu a obchodnú spoluprácu. 

Giraltovčania sa prioritne  motivovali zámerom priblížiť 
príslušníkom iného národa v autentickej podobe kultúrne dedičstvo 
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Slovanov Horného Šariša, ale na druhej strane aj spoznávať kultúru 
a tradície štátu Izrael, zoznámiť sa s jeho pamätihodnosťami a 
všetkým, čo je spojené s duchovnou i hmotnou kultúrou tejto 
krajiny. 

Do Jeruzalema pricestovali v sobotu 25. septembra. V dejisku 
festivalu - House of Quality  slávnostné otvorenie prebehlo v nedeľu 
popoludní. Pozdrav predniesol a vernisáž s názvom Inšpirácia 
otvoril riaditeľ SNM Rastislav Pudelka. V zákulisí  sa už Topľan 
pripravoval na svoje prvé vystúpenie. Na javisko ich uviedol 
primátor Giraltoviec Ján Rubis. Vo svojom príhovore informoval 
prítomných o histórii súboru Topľan, o jeho takmer 40-ročnom 
úspešnom účinkovaní doma i v zahraničí. Nezabudol spomenúť zrod 
a rozvoj spolupráce Giraltoviec s Jeruzalemom. Každý deň počas 
trojdňového festivalu Topľan vystúpil po dvakrát.  

Cestu a pobyt Giraltovčanov v Izraeli organizoval Peter Kimák – 
Fejko. Podarilo sa nám s ním skontaktovať ešte počas pobytu 
v Jeruzaleme. Neskrýval nadšenie z dojmu, aký zanechali Topľanci 
u tamojšieho festivalového  publika.  

„Šesť vystúpení, ktoré absolvovali od nedele do stredy, 
hodnotili všetci prítomní veľmi pozitívne. Vyjadril by som to 
slovami: „Úchvatné, úžasné! Čím častejšie účinkovali, tým sa 
zlepšovali. Diváci, tí istí,  na ich vystúpenia prichádzali znovu 
a znovu. Stretli sme tu Slovenku z Chmeľova, ktorá v Izraeli 
už dlho žije a zastáva významné postavenie. Uchvátená 
výkonmi našich folkloristov vravela, že toto je len ich úvodné 
turné, ale o rok, najneskôr o dva ich pozvanie určite neminie 
znova.“   

Opýtali sme sa aj na sprievodné podujatia, ktoré naši absolvovali 
v Izraeli počas Festivalu alebo aj mimo neho.  

„Zaujímavé sprievodné podujatie v prvý deň festivalu 
pripravila Barbara Mešťanová, vedúca obchodného 
a ekonomického úseku Veľvyslanectva SR. Akcia mala názov 
Chute a vône Slovenska. Ponúkala naše národné jedlá. 
Samozrejme halušky, pirohy a pili sme pivo. Len nie som si 
istý či bolo šarišské. V stredu sa zase prezentovala izraelská 
kuchyňa. Okrem festivalu sme navštívili známe miesta ako je 
Golgota a  Múr nárekov tu v Jeruzaleme. Vo štvrtok sme sa 
kúpali v Mŕtvom mori.“ 

 Popriali sme našim šťastnú cestu domov. Očakávame, že nám 
porozprávajú aj ďalšie zaujímavé zážitky.   

              
Emília Filová 
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Delegácia zo Slovenska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľudová hudba FS Topľan 
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Pri prehliadke Baziliky národov                           Foto: Peter Kimák-Fejko 
 
 
 
 
 
 
Občianske združenie a Vladislav Kačmár, jeho zakladateľ, 

iniciátor, človek na invalidnom vozíčku s veľkým srdcom, úžasnou 
energiou, ktorý aj napriek svojmu handicapu dokázal dať do 
pohybu také množstvo ľudí od nášho „Východu“ po Bratislavu. 
Mnohým z nás je známy z častých návštev u nás a najmä z našej 
organizácie ZPCCH. Nebol to v nedeľu 17.10.2010 u nás prvý 
benefičný koncert, a predsa bol čímsi výnimočný. Kultúrnym 
programom účinkujúcich, či účasťou vzácnych hostí? Predovšetkým 
atmosférou, ktorú práve účinkujúci dokázali navodiť, ktorá sa 
dotkla každého z nás, vyvolala emócie, na aké sa nezabúda. 

Spojme srdcia pre zdravie – obsahová hodnota tohto názvu sa 
aspoň počas tohto nedeľného popoludnia naplnila. 

Úvodne piesne našich žiakov – Majky Štefaníkovej a Petra 
Cypricha - odštartovali nedeľný benefičný koncert. Ľudová hudba  
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bratov Kollárovcov – no ťažko sa mi hľadajú slová na vyjadrenie 
toho, čo svojou hudbou a spevom dokážu navodiť. A bol to veru 
pestrý repertoár z rôznych regiónov Slovenska a  - samozrejme - im 
najbližšie, piesne goralské. Každá časť koncertu mala svoju 
hodnotu. Striedali sa hudba, piesne, hovorené slovo – vážne 
i žartovné. 

V privítaní a ďakovaní zazneli zvučné, známe i menej známe 
mená, poďakovanie, odovzdanie ďakovných listov sponzorom, 
organizáciám a jednotlivcom. 

Benefičný koncert na podporu ťažko zdravotne postihnutých bol 
usporiadaný pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu 
Moniky Flašíkovej – Beňovej,  za prítomnosti jej kolegyne tiež 
poslankyne EP, ďalej poslanca VÚC Jána Holodňáka zástupkyne 
kúpeľov Vyšné Ružbachy, ďalších hostí spätých s týmto OZ 
a prirodzene zástupcov nášho mesta. A bol to veru bohatý zoznam. 

Druhá časť programu patrila manželom Bangovým a opernej 
a muzikálovej speváčke Janke Škultéty, hosťom z Bratislavy. 
Hovorené slovo Alexandry Bangovej, ktorým sprevádzala celé 
podujatie, dopĺňala jednotlivé vystúpenia, celou svojou osobnosťou, 
pohotovosťou a vtipnou reakciou na všetko, čo sa odohralo na 
pódiu, bohatosťou myšlienok, ktoré vedela vždy vhodne aplikovať. 

O talente jej manžela sme sa mohli presvedčiť, keď v jeho podaní 
zazneli  piesne španielske, talianske, rómske, árie z opier aj duet 
s Jankou Škultéty. Manželia Bangovci si dokázali aj na svoj účet 
zažartovať, čo – to prezradiť, ale vždy podsunúť aj vážnosť situácie, 
v ktorej sa nachádzajú. 

„Život je krátky, ale krásny, koľko v ňom dáš, odovzdáš, toľko 
dostaneš, človek by nikdy nemal ostať sám, ľudia si majú pomáhať, 
rozdávať dobro, lásku, radosť – my sme na tú pomoc odkázaní, 
ďakujeme tým, ktorí sú na pomoci, bez ktorých by sme...“ 

Často počujeme, čítame smutné konštatovania – vytvára sa 
ľudskosť, láska, dobro. A títo ľudia napriek svojmu ťažkému údelu 
rozdávajú radosť a potešenie iným, lebo  ako zaznelo v ich 
výpovediach: „...prišli sme o veľa, ukrátení sme o veľa, ale možno 
nám bolo pridané v iných schopnostiach o čosi viac.“ 

Spomínaní manželia sú totiž nevidiaci. Maroš Bango sa naplno  
venuje spevu, zdokonaľuje sa u Petra  Dvorského, spolupracuje aj 
s inými umelcami a samozrejme aj so spomínanou Jankou Škultéty. 
Je finalistom Eurosongu 2010. 

A práve pre to všetko, čo sa odohralo v tom nedeľnom popoludní, 
všetkým, doslova všetkým, usporiadateľom aj účinkujúcim, bolo  
ľúto, že z niekoľkotisícového mesta prišla na koncert iba hŕstka 
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divákov. Z takej nízkej účasti bol sklamaný aj p. Kačmár, už po 
koncerte to asi musel vypovedať. Všetci zúčastnení prišli to 
pozitívne odovzdať plnej sále, lebo stoličky bolo treba len obsadiť, 
ale nestalo sa. Počas dvoch týždňov  najmenej raz denne boli naši 
obyvatelia pozývaní prostredníctvom rozhlasu. Na viditeľných 
miestach si mohli prečítať plagáty s celým obsahom a využiť takú 
ponuku, ktorá sa snáď ani nezopakuje, svojou účasťou  vyjadriť 
podporu ľudom, ktorí okrem seba myslia aj na iných, tiež so 
zdravotným postihnutím a z fondu tejto nadácie im prispievajú na 
potrebné zdravotnícke pomôcky. Pomôcť môžete aj vy zaslaním 
prázdnej esemesky v hodnote 1 € na číslo 805 v sieti Orange. 

„Spojme srdcia pre zdravie„ toto motto sa týka nás všetkých. 
                                            ooooo    Margita Gazdičová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účinkujúci pri záverečnej hymne            Foto: Róbert Fedorkovič 
    
 
 
 
V nedeľu 10. 10. 2010 sa v Giraltovciach konal 2. ročník súťaže 

hasičských družstiev v rýchlom naberaní vody o pohár riaditeľa 
CVČ Giraltovce „Naberačka 2010“. Súťaž zorganizoval DHZ 
Giraltovce na čele s jeho veliteľom Marekom Hlibokým a konala sa 
pod záštitou Centra voľného času Giraltovce. Otvorenia sa zúčastnil 
okrem členov DHZ a členov územných výborov DPO vo Svidníku a v 
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Giraltovciach i primátor mesta Ján Rubis. Súťažilo sa v 3-členných 
družstvách (obsluha koša, savíc a stroja) v kategóriách muži a ženy. 
Celkom bolo prítomných 12 družstiev z Kendíc, Osikova, Raslavíc, 
Šarišského Štiavnika, Mokroluhu a Giraltoviec. Súťaž bola spojená 
aj s menšou oslavou, keďže v tento magický deň, 10. 10., mal 
narodeniny predseda DHZ Giraltovce a podpredseda územného 
výboru DPO Giraltovce Andrej Packo. (na foto s Jánom Gibejom, 
predsedom územného výboru DPO vo Svidníku). Ceny víťazom 
odovzdával riaditeľ CVČ Giraltovce Ján Vook a tí si okrem pohára a 
diplomu odniesli aj finančnú odmenu v hodnote 100€ za 1. miesto, 
50€  za 2. miesto a 20€ dostalo družstvo, ktoré skončilo na treťom 
mieste. V celkovom hodnotení si najlepšie počínalo mužstvo zo 
Šarišského Štiavnika s časom 7,65s, po nich to boli Kendice „B“ 
(8,19s) a  tretie skončilo mužstvo z Raslavíc (8,31s). Zo žien sa 
najviac darilo družstvu z Osikova s časom 10,96s, tesne za nimi 
skončili Kendice „A“ (11,06s) a na treťom mieste sa umiestnili ženy 
z Raslavíc (11,75s.) Vody i dobrej nálady bolo všade dosť a 
organizátori sa už teraz tešia na ďalší ročník tejto vydarenej akcie. 

ooooo    (tb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazné  družstvá žien                                                                      Foto: autor 
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Ďakujeme 
 
Čo by sme len robili, 
keby babky neboli? 
Dedkovia a babičky, 
sú k nám ako mamičky. 
Stoja pri nás vždy keď môžu, 
v ťažkých chvíľach nám pomôžu. 
 
Chceme sa im poďakovať: 
Budeme ich vždy milovať. 
Kytičku im z lásky dáme, 
na líčka ich pobozkáme. 
Preto si ich všetci vážme, 
úctu, lásku vždy ukážme.    
 

Tadeáš Dzurjuv  
 

Starkám  
 
Starké moje milé, zlaté,  
v mojom srdci miesto máte,  
Hoci som ja ešte mladá,  
mám vás obe veľmi rada.  
 
U starkej sa vždy dobre mám,  
zajačikom vodu a sena dám,  
aj sliepočkám zrno pridám,  
biele vajíčka  potom pozbieram.  
 
Starké ma vždy rozmaznávajú,  
dobre buchty a pirohy vyvárajú. 
Čokoládku, keksík, žuvačku, 
nájdem vždy starkej v šuflíčku. 
 
Starké moje ešte dlho žijte 
a nás všetkých rady majte. 
Všetci vás veľmi ľúbime 
a návštevou aj pomocou sa vám zavďačíme. 
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Babka a dedko 
 
Môj dedko a babka ma radi majú, 
na chatu ma vždy volajú:   
„Poď  s nami Lucka naša na týždeň, 
nám dlhý zdá sa tam aj jeden deň.“ 
 
Nechcela som sama ísť, 
musela aj mamka prísť. 
Bolo nám tam veľmi veselo, 
ani domov sa nám ísť nechcelo. 
 

Lucka Pavliková 
 
Moji starí rodičia  
 
Mám rada otecka aj mamičku, 
ale i dedka a svoju babičku. 
 
Starajú sa o mňa od malička,  
najmä v čase,  
keď nemôže moja mamička. 
 
Chcem sa preto v škole dobre učiť 
a dobrými známkami ich potešiť. 
 

Karinka Harčaríková 
 

 
 
 
 

Tento školský rok sa v giraltovskom gymnáziu začal veľmi 
sľubne. Hneď v septembri sa žiaci VI.O, II. A a III. A zúčastnili  
plánovanej poznávacej exkurzie za neďalekými poľskými 
hranicami. V dňoch 21. a 22. septembra 2010 navštívili 
významné miesta poľskej, ale i svetovej histórie. V prvý deň 
exkurzie zavítali do mesta Wadovice, ktoré je rodným mestom 
obľúbeného pápeža Jána Pavla II.  V ten istý deň navštívili aj 
koncentračné tábory z obdobia 2. svetovej vojny Oswienčim a 
Birkenau. Tieto miesta na študentov hlboko zapôsobili svojou 
atmosférou a donútili ich zamyslieť sa nad zverstvami 
páchanými počas druhej svetovej vojny nielen na Židoch, ale 
aj   na  Rómoch,  Slovanoch   a   všetkých   nevinných   a   pre 
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nacistický režim nepohodlných ľuďoch. Na druhý deň 
pokračovali v poznávaní poľských miest návštevou 
niekdajšieho hlavného mesta Poľska - Krakowa. Nenechali si 
ujsť príležitosť navštíviť hrad Vawel, prezrieť si Vawelskú 
katedrálu, hradný komplex, ale aj nie menej známu 
krakowskú tržnicu či prekrásne Krakowské námestie - miesta, 
ktoré dýchajú históriou a výnimočnosťou. Celú exkurziu naši 
gymnazisti ukončili pod zemou, vo Wieliczke, známej soľnej 
bani, v ktorej po stáročia ľudia nachádzali pre život tak 
potrebné „biele zlato“. Exkurziu aj tento rok zorganizovala 
predmetová komisia dejepisu pod vedením pani učiteľky Evy 
Fedorkovej. 

Vďaka tomuto podujatiu sa nový školský rok pre mnohých 
z nás začal veľmi zaujímavo. Veríme, že rovnako zaujímavo 
bude aj pokračovať a že nám prinesie ešte veľa podobných 
zážitkov. 

Filip Schrenk, III. A 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skupina gymnazistov v rodisku Jána Pavla II.         Foto: autor 
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...tentoraz navštívili Rakúsko. Tretiaci z nášho Gymnázia 

pokračujú v rozbehnutom projekte COMENIUS – bohatstvo 
našich veľhôr v  tomto roku (od 26.9.2010 do 1.10. 2010) sa 
pracovný míting konal v rakúskom Innsbrucku. 
 

Zvolená skupinka v zložení traja pedagógovia a štyria žiaci 
vycestovala do srdca Tirolska. Spolu so mnou teda 14 hodín vlakom 
cestovali Jarmila Vaňková, Adriána Gočová, Ján Vaško a naši 
učitelia, pani Ingrid Meščanová, pán Róbert Mihalenko a pani Mária 
Kopčáková. Náš šesťdňový program za hranicami Slovenska bol 
plný najrôznejších aktivít – od turistiky cez putovanie „do stredu 
Zeme“ až po boj s angličtinou. 

Nedeľa, deň príchodu. Nočný Innsbruck. Neopísateľná nádhera. 
Ubytovali nás v študentskom internáte, večeru sme si dali pri rieke 
Inn a ďalej sme zvládli len padnúť do postele J. Pondelok bol už 
zaujímavejší. Čakala nás prehliadka mesta so študentmi rakúskej 
partnerskej školy, učitelia zatiaľ absolvovali prvú poradu. Po obede 
v školskej jedálni sme sa všetci spolu presunuli do Alpenzoo, aby 
sme si prezreli zvieratá, ktoré sme mohli stretnúť počas túry, 
naplánovanej na ďalší deň. Utorok sa teda niesol v znamení 
turistických topánok a snehu. Vyšliapali sme až úplne hore, na vrch 
nad Innsbruckom a kochali sa prírodou. 

Stredu nám pripravili taliansku – nasadli sme do školského 
autobusu a vycestovali do talianskeho mesta Bolzano, vzdialeného 
len pár kilometrov od rakúsko-talianskych hraníc. Tam je totiž 
známe archeologické múzeum, ktoré bolo naším cieľom. Uchováva 
múmiu snežného muža Ötziho – človeka z doby približne 3300 
rokov pred Kristom, ktorého našli v roku 1991 v ľadovci. Vo štvrtok 
sme sa hrali na baníkov v Striebornej bani. Škoda, že sa nám nič 
nepodarilo vykopať... Zaujímavá bola aj cesta hlboko pod povrch, 
ktorú sme museli absolvovať. V pršiplášťoch, s prilbami na hlavách, 
v úzkej chodbičke, kde všade kvapkala voda a v rýchlom, dych 
berúcom vagóniku J. Zážitok hodný 5/5 hviezdičiek...  

Po všetkých týchto a mnohých ďalších zážitkoch a skúsenostiach 
sme opäť nasadli do vlaku a pobrali sa do rodného kraja rozprávať 
o tom, aké je Rakúsko krásne. 

 
Valéria Onuferová, III.A 
Gymnázium Giraltovce 
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Účastníci pobytu v rakúskom Innsbrucku           Foto: autor 
 
 
 
 
 
 
 
V Petržalskom dome kultúry Zrkadlový háj sa  29. septembra 

2010 uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže Petržalské súzvuky 
Ferka Urbánka. Organizátor podujatia, Miestna knižnica Petržalka 
a jej riaditeľ, slávnostne vyhodnotili 21. ročník súťaže, do ktorej sa 
zapojilo 154 žiakov a študentov z celého Slovenska s 352 
literárnymi prácami.  

Aj Gymnázium v Giraltovciach poslalo do tejto súťaže práce 
dvoch žiačok. Kristína Verčimaková z V.O získala krásne tretie 
miesto v poézii (pripravovala pani učiteľka Marta Lehetová). Žiačke 
srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej 
tvorbe. Literárne práce budú publikované v prílohe literárneho 
časopisu Revue aktuálnej kultúry (RAK). 

 (M.L.) 
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OČI 
 
lesklé ako brána, 
brána do iného sveta, 
zaplavené láskou, 
trpiace bolesťou. 
Utekajú ako čas, 
dívajú sa z výšky. 
Sú naším odrazom. 
Prezrádzajú všetko, 
nálady, pocity... 
Nikdy neklamú. 
Sú krásne, však? 

JARNÁ  NÁLADA 
 
Nový začiatok, 
začiatok konca. 
Voňavý vánok 
skladá melódiu. 
Počuješ? 
Štebotanie vtákov 
dodáva novú nádej, 
ďalší nádych, silu. 
Cítiť šum 
nového života. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,,Nachádzame spoločné susedstvo – budujeme komunitu 

susediacich národov.“  
 
V posledných septembrových dňoch 2010 sa 16 študentov VIII. 

O triedy z Gymnázia v Giraltovciach pod vedením pani učiteľky  Evy 
Bogľarskej zúčastnilo tretej časti projektu ,,Nachádzame spoločné 
susedstvo – budujeme komunitu susediacich národov.“  Po dejepise 
a geografii sa naše gymnázium zapojilo aj do projektu súvisiaceho 
s biológiou.   

Po asi dveapolhodinovej ceste nás v meste Ustrzyki Dolne privítal 
jeho starosta. Zhromaždili sme sa v zasadacej miestnosti mestského 
úradu, kde sme si vypočuli krátky príhovor o spolupráci medzi 
naším Gymnáziom a strednou školou Zespól Szkól Licealnych. 

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolu s malou skupinou poľských študentov sme navštívili 

prírodovedné múzeum, v ktorom sme mali možnosť prezrieť si 
vystavené exponáty fauny a flóry a získať zopár zaujímavých 
informácií o geologickom vývoji Zeme a tiež konkrétne o tejto 
oblasti. Po ukončení prehliadky nás čakalo ubytovanie. Privítalo nás 
krásne vidiecke prostredie Debowej Gazdowky. Nasledoval výdatný 
obed, v ktorom nechýbali typické poľské jedlá a po ňom  sme sa 
spolu s našimi poľskými ,,kolegami“ presunuli do školy. Tam sme 
ich prostredníctvom prezentácií oboznámili s národnými parkami, 
ležiacimi na území SR a tiež s chránenými územiami okresu 
Bardejov. Na záver sme ich pozornosť preverili krátkym kvízom, na 
ktorom sme sa všetci spoločne zabavili.  

Po krátkej prestávke sa nám predstavili aj poľskí študenti so 
svojimi prezentáciami.  
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Nasledujúci program tvorila krátka prehliadka mesta, na 
námestí  vzniklo veľa pekných fotografií.  Nasledovala večera, po nej 
voľný program a samozrejme nechýbal ani výdatný spánok. Druhý 
deň sa začal ako obvykle raňajkami,  po nich sme sa presunuli do 
areálu blízkeho zámku, kde sme aj napriek nepriaznivému počasiu 
absolvovali prehliadku parku. Nachádzajú sa tam špecifické druhy 
rastlín, medzi ktorými majú významné postavenie vzácne tisy.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keďže počasie prekazilo náš pôvodný plán, ktorým bola pešia 

túra do Zatwarnice, nasledovala prehliadka arboréta. Späť na 
Slovensko sme sa vrátili s krásnymi zážitkami a novými 
priateľstvami.   

O týždeň neskôr sme zasa privítali našich poľských kamarátov 
my. Naše pôvodné plány sa opäť museli trochu zmeniť kvôli  
neskoršiemu príchodu Poliakov. Naša prvá spoločná zastávka bola 
v dedinke Nižná Polianka, tu sme mali možnosť ochutnať posledný 
tohoročný ovčí syr a okrem 
toho nás starosta obce 
oboznámil nielen s jej 
históriou, ale aj s jej 
významom v oblasti flóry, 
v ktorej dominuje vzácna 
rastlina - hadí jazyk. Keďže 
v období, v ktorom sme 
Nižnú Polianku navštívili 
my, táto rastlina nekvitne, 
videli sme  krásnu jesienku 
s ružovými kvetmi. 
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Autobusom sme sa potom 
presunuli do neďalekej dedinky 
Ondavka pozrieť sa na prameň 
rieky Ondava. Pokračovali sme 
do Stebníckej Huty, kde nás 
čakal chutný obed na Slnečnom 
majeri. Videli sme africké 
exponáty, ktoré boli vďačným 
objektom fotografovania, keďže 
majiteľ vlastní niekoľko kusov. 

 
 
Ďalším cieľom našej trasy 

bolo Hornošarišské prírodo-
vedné múzeum v Bardejove, v 
ktorom sme si okrem 
typických druhov živočíchov, 
žijúcich na našom území, 
mohli pozrieť aj rôzne exotické 
druhy.  

Po krátkej prehliadke 
historického námestia Barde-
jova sme sa vrátili späť do 
Giraltoviec, obohatení o nové 
skúsenosti a vedomosti. 

 
 
 
 
 

 
Klaudia Šoltésová a Lucia Rokytová 

Foto: Michaela Koščová, Dominika Šinaľová 
(žiačky VIII.O Gymnázia v Giraltovciach) 
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Kde bolo, tam bolo, žilo raz 
jedno dievčatko. Jej meno je 

Kristínka, ale všetci ju volajú 
Kika. Kika má desať rokov a žije 

v normálnom dome so svojou 
mamou.  

Raz, keď sa v podkroví 
prehrabovala v starých veciach, 
našla zaujímavú knihu,  zobrala ju 

do svojej izby, oprášila ju a zistila, že 
na obale je napísané: Zázračná kniha 
kúzel. 

„Fíha,“ povedala si, „to bude niečo 
zaujímavé!“ Otvorila ju a povedala si: „Celú 

ju preštudujem a budem vedieť čarovať.“ A začala ju 
čítať. Prvé zaklínadlo znelo: „Fiximbus, deximbus, fumpo 
plex, nech sa všetko hýbe hneď!“ A všetky veci a hračky 
okolo nej sa začali hýbať a poletovať po izbe. Keď 
prestala čítať, veci sa vrátili na svoje miesto. ... 

V noci sa začali diať podivné veci. Posteľ sa jej hýbala, 
veci lietali. Odrazu miestnosťou zavial vánok. Kika sa 
prebudila. Zjavila sa jej prababička, ktorá už nebola 
medzi živými. 

„Kika, to som ja, tvoja prababička Herieta! Viem, že si 
našla moju zázračnú knihu kúziel. Ja som ju našla tiež 
v takom veku, ako si ty teraz.“  

„Ty si bola čarodejnica?“  
„Áno, vyskúšala som všetky zaklínadlá a elixíry, ktoré 

sú v tejto knihe. Vyskúšaj ich aj ty. Ale ja už musím 
ísť!“... 

Mamka ráno zobrala jedlo a lieky a odišla k babičke. 
Kika využila situáciu a povedala si, že vyskúša nejaký 
elixír zo svojej čarovnej knihy. Zobrala ju, otočila na 
stranu päťdesiatdva a prečítala: „5 kvapiek vody 
z močiara, 2 sušené morské riasy, 5 lyžičiek púpavových 
výtrusov a 3 žabie nôžky. Ale kde to všetko zoženiem, 
keď v obchode to určite nemajú!“ Ale na  prednej  strane  
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knihy bolo  napísané: Potiahni páčku pod umývadlom 
a nájdeš ingrediencie do elixírov. A Kika našla páčku 
a potiahla ju. Hneď sa jej vytiahla zásuvka a v nej aj 
žabie nôžky, aj púpavové výtrusy, jednoducho všetko. 
Pustila sa do varenia. Všetko dala do hrnca 
a postupovala podľa návodu, v ktorom čítala: „Potom 
zoberte štetec a kvapnite kvapku elixíru na vlasy.“  Ako 
bolo napísané, tak aj Kika urobila. 

„Vau, to je paráda,“ vyhŕkla Kika. Keď si kvapla elixír 
na vlasy, pramienok sa jej zmenil na červenú farbu, 
druhý sa sfarbil  na modro a tretí  na oranžovo. Vlasy 
ostali pestrofarebné. 

„Ale ako to vrátiť späť!“ zľakla sa. Zobrala knihu 
a hľadala,  ale nič nenašla. Skúšala si vlasy umyť, ale 
nešlo to dole. Vyskúšala úplne všetko.  

„Čo budem teraz robiť?“ zúfala si. Zrazu sa ozval hlas: 
„Prečítaj si recept ešte raz!“  Vzala teda knihu a čítala. 
Na konci receptu bolo napísané: Protiliek – do elixíru 
dajte zopár vetvičiek rozmarínu a miešajte. So 
vzniknutým elixírom si umyte vlasy a všetko sa vráti 
späť. Znova išla umyť vlasy. A ako zázrakom všetko sa 
zmylo. Bolo to o vlások, lebo zrazu sa ozvalo buchnutie 
dverí a vrátila sa mama...  

 
 

Lucia Haleková, 5.B trieda, 
Súkromná základná škola Giraltovce 

 
 
Milí čitatelia, chcete vedieť, ako skončil príbeh malej 

čarodejnice? Celú rozprávku môžete nájsť v zborníku DETSKÁ 
ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2010, v ktorom sú uverejnené práce 
ocenených detských autorov III. ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže. Uverejnená rozprávka sa umiestnila na 2. 
mieste v I. kategórii. Výsledky súťaže boli vyhlásené 8. 
októbra 2010 v Žiline. 

 
Helena Semánová, SZŠ Giraltovce 
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Každý deň v živote človeka je iný. Je niečím zvláštny, niekomu 

venovaný alebo popretkávaný rôznymi udalosťami. Naša trieda si v 
tomto školskom roku vzala pod patronát kalendár svetových dní. Je ich 
veľmi veľa, preto sme sa rozhodli venovať každý mesiac aspoň jednému 
poprípade dvom svetovým dňom. V prvom školskom mesiaci nás oslovil 
28. september ...Svetový deň mlieka v školách, ktorý v tomto roku 
oslavoval svoje desiate narodeniny. My žiaci IV.D triedy sme nezabudli 
a pripojili sme sa ku gratulácii mliečnou atmosférou. Celé vyučovanie 
sme venovali tejto bielej tekutine, ktorá je hlavným zdrojom prísunu 
vápnika a fosforu. Na hodine matematiky sme objavovali mlieko v 
slovných úlohách, hodina slovenského jazyka sa niesla v duchu 
vytvárania viet, básni a slovných spojení. Na prírodovede sme si 
prečítali rôzne zaujímavosti o mlieku a mliečnych výrobkoch, ktoré sme 
našli v knihách a časopisoch o zdraví.  Mliečko sa na nás usmievalo 
celý deň a my sme  ho popíjali celé dopoludnie. Podarilo sa nám vytvoriť 
aj spoločnú básničku:                                                

                                  Mlieko veľmi radi máme, 
                                  na seba sa usmievame. 
                                  Vápnik, fosfor nám dodáva, 
                                  kosti, zuby ponapráva. 
                                  Vitamíny obsahuje,  
                                  kto ho pije, nežartuje. 
                                  Maslo, syry, jogurty 
                                  na desiatu máme vždy. 
                                  Každý deň si mliečko dáme 
                                  a pekne si zaspievame.  
 
V októbri sme venovali zopár našich školských chvíľ Dňu jablka. 

Uvedomovali  sme si, že jablká sú symbolom zdravej výživy a vytvorili 
sme  im  samostatnú nástenku. Pokúsili sme sa o triedny rekord v 
jedení jabĺčka a súťažili o najdlhšiu šupku. Neustále sme si pospevovali 
známu pieseň Červené jabĺčko. Na budúci rok by sme chceli naše 
aktivity v tomto dni rozšíriť aj o súťaže o najlepší jablkový koláč a 
najkrajšie aranžmán z jabĺk. Možno by to bola aj zaujímavá mestská 
akcia. 12.október je zasa Svetový deň zraku. V tento deň sme sa 
pozerali na svet trocha inak. Hlavne sme si uvedomili, aké je zdravie 
dôležité. Navštívili sme niektoré internetové stránky, venované 
nevidiacim a slabozrakým. Vytvorili sme pozdrav pre nášho rodáka 
Ladislava Dreveňáka, ktorý žije v Bratislave. 

Aj takýmto spôsobom sa snažíme obohatiť náš školský život.  
 

M. Eliašová a žiaci IV. D  
ZŠ Giraltovce   
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 Mliečko nám chutí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaženie o najdlhšiu šupku.                                 Foto: autor 
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Mnohé okolité obce či mestá sa pýšia viacúčelovými ihriskami, 

ktoré patria medzi obľúbené a najmä vyhľadávané mládežnícke 
športové atrakcie. Aj Základná škola v Giraltovciach sa už niekoľko 
týždňov môže pochváliť takýmto vždy zeleným ihriskom, ktoré sa 
nachádza v areáli základnej školy. Postavením tohto ihriska sa 
nielenže rozšírili športové aktivity žiakov v rámci telesnej výchovy, 
ale zároveň sa naplno rozvíja i pozitívny vzťah k športu a zdravému 
životnému štýlu. Radosť a šťastie žiakov možno sledovať v ich 
tvárach. Ihrisko  ponúka aj také  športové odvetvia, ktoré sú pre 
veľkú časť športových priaznivcov známe i menej známe. Okrem 
malého futbalu, či nohejbalu si športoví priaznivci môžu vychutnať 
chvíle s volejbalom, tenisom, bedmintonom či inými  druhmi  
športu. A okrem žiakov základnej školy môžu viacúčelové ihrisko 
využívať i ostaní priaznivci športu. Každý záujemca alebo skupina 
môže ihrisko využívať v rámci prevádzkových hodín. Počas bežného 
školského roka, od pondelka do piatku v čase od 7:00 – 14:00 hod. 
ihrisko využíva Základná škola v Giraltovciach. Od 14:00 – 21:00 
hod. počas pracovného týždňa a počas sobôt, nedelí, prázdnin 
a sviatkov môže viacúčelové ihrisko využívať verejnosť po dohode so 
správcom p. Vladimírom Eliášom, príp. jeho zástupcom, p. 
Martinom Kovalčíkom. Využívanie viacúčelového ihriska je 
spoplatnené na celé hodiny a to:  

- kolektívne športy (futbal, nohejbal, hokejbal, volejbal, 
basketbal, hádzaná, vybíjaná, príp. iný šport) – 13 €/hod., 

- tenis, bedminton a iný podobný šport – 5 €/hod., 
- príplatok za použitie osvetlenia – 3 €/hod. 
Každú rezerváciu športového ihriska je potrebné dopredu 

dohodnúť so správcom ihriska p. V. Eliášom na t. č.054/7322207, 
príp. s jeho zástupcom p. M. Kovalčíkom na t. č. 0917599052. 
Rezervovať si viacúčelové ihrisko je možné jednotlivcom alebo 
skupine s vlastným športovým náradím najviac na 2 hod. denne, 
aby sa vystriedalo čo najviac záujemcov. Peniaze za prenájom 
ihriska použije škola na jeho ďalšiu údržbu. Preto prosíme každého 
športového priaznivca, ktorý bude aktívne využívať služby ihriska, 
aby dôsledne dodržiaval Prevádzkový poriadok viacúčelového 
ihriska ZŠ Giraltovce a aby myslel na to, že ihrisko je tu pre 
každého, kto má kladný vzťah k športu a pravidlám fair play.  

 
T. Majerová 
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Znalci hôr bezpochyby potvrdia skúsenosť, že Tatry sú najkrajšie počas babieho 

leta. Tohtoročné nám uštedrilo krásne ustálené počasie, akoby počasie  chcelo 
vynahradiť  všetky peripetie, ktoré na nás zoslalo v predchádzajúcich obdobiach 
roka. 

CHOPOK, 9. októbra 2010 
Vydali sme sa na nostalgickú pešiu túru po 30-tich rokoch. Veru, už toľko 

uplynulo od doby, keď sme Chopok zdolali naposledy. Už v 80-tych rokoch 
minulého storočia najvyššia, centrálna časť Nízkych Tatier, tzv. ďumbierska, bývala 
častým cieľom turistov.  Obyčajne sme pricestovali do Jasnej, vystúpili na konečnej 
zastávke Tri domky, vyšliapali  pod lanovku nad Kolieskom a pohodlne cez Lukovú  
sa vyviezli až na vrchol Chopku, do nadmorskej výšky 2024 metrov.  Súčasnosť je 
iná. 

Tri domky už neexistujú, na ich mieste stojí komfortný hotel Grand. Nejde o Tri 
domky, ide o to, že v jednom z troch domkov sídlila cestovná kancelária 
Slovakotour, kde informovali návštevníkov o všetkom možnom, napríklad aj o tom, 
kedy a odkiaľ premáva aké horské dopravné zariadenie. Po rokoch informačné 
centrum zmizlo, nie je potrebné? Odkiaľ ktorá lanovka premáva, však ľahko zistíte 
podľa toho, kam sa uberá najviac ľudí. Na prvý pokus nám to nevyšlo. Pomerne 
početná skupina sa pustila rovno hore, smer vrchol Chopku  - ale bez lanovky.  
Úspešní sme boli na druhý pokus, keď sa nám podarilo správne nájsť údolnú 
stanicu lanovky pod Otupným.   

Hurááá! Viezli sme sa smerom hore, zdá sa celkom správne. Prišli sme na 
Lukovú – pred 30-timi rokmi medzistanicu, zliezli sme z lanovky  a  na naše 
prekvapenie museli sme na vrchol kopca pokračovať peši.  Vyše hodinu sme 
šliapali do kopca a konečne sa pred nami rozprestrel  vrchol Chopku. Zdá sa, akoby 
ho niekto umelo nasypal, aby sa týčil vo vyššej nadmorskej výške.  Spomenuli sme 
si, ako zhltli naše 
nezmyselné vysvetlenie 
tohto úkazu turisti. Vraj 
v Nízkych Tatrách sme 
nemali kopce nad 2000 
m.n.m., preto sme umelo 
nanosili kamene na 
Chopok, aby bol vyšší. 
Preto má vrchol taký 
navŕšený kameňmi... 
Predstavte si, že niektorí 
reagovali: „No, to sa teda 
museli narobiť!“ 
   
ooooo  Emília Filová 

 
 Výhľad z Chopku         Foto: autor 
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Povinnú školskú dochádzku a jej dĺžku upravuje zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
v ustanovení § 19, kde sa uvádza: „ ...nikoho nemožno oslobodiť 
od plnenia povinnej školskej dochádzky“. Uvedená povinnosť 
trvá do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov. 
Začiatok plnenia školskej dochádzky je dovŕšenie šiesteho roku 
veku dieťaťa, ak tento zákon  neustanovuje inak. Zákonný zástupca 
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v príslušnej základnej škole. 

Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky nastáva 
vtedy, ak si dieťa neplní školskú dochádzku tak, že v jednom 
školskom  roku vynechá viac ako 60 neospravedlnených hodín, 
čím sa naplnia znaky skutkovej podstaty priestupku. 

Za trestný čin sa považuje taký stav, ak dieťa neplní povinnú 
školskú dochádzku v rozsahu viac ako 100 neospravedlnených 
vyučovacích hodín v jednom školskom roku. 

Ohrozovania mravnej výchovy podľa § 211 Trestného zákona 
s potrestaním odňatím slobody až na dva roky  sa dopustí ten, kto 
vydá osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu tým, že  

• zavádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu 
• umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život 
• bráni jej v plnení povinnej školskej dochádzky  
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov bude potrestaný 

ten, kto spácha uvedený čin závažnejším spôsobom konania alebo 
z osobitného motívu. 

Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelanie 
maloletého tým, že neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú 
dochádzku 

Riaditeľ školy oznamuje mesačne obci,  v ktorej má zákonný 
zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce a sociálnych vecí  
podľa § 5 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky ak 
žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci. 

Obec ako príslušný správny orgán podľa platnej legislatívy 
predvolá zákonného zástupcu ako obvineného na ústne 
pojednávanie. Ak obec rozhodne a uzná ho vinným zo 
zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, uloží 
obvinenému za spáchaný priestupok pokutu. Za priestupok podľa § 
37 ods. 2 zákona č. 596/2003 možno uložiť zákonnému 
zástupcovi dieťaťa  pokutu do  331,50 eura.  

ooooo     Jozef Kozák 
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Pokračujeme vo výsadbe. Prihnojíme a zazimujeme niektoré 

druhy citlivých ovocných stromčekov. 
Sadíme ovocné stromčeky až do zamrznutia pôdy. 
Všetky chemické prípravky na ochranu rastlín, používané behom 

vegetácie, uložíme v chladnej ale bezmrazovej tmavej miestnosti, 
aby sa neznižovala účinnosť. 

Dôkladne očistíme a zakonzervujeme náradie. 
Zo sadu alebo záhrady odstránime suché a nemocné stromy. 
Kontrolujeme uskladnené ovocie, vyberáme a odstraňujeme 

nahnité plody. Menej kvalitné ovocie môžeme použiť na kompóty 
alebo usušiť. 

Po výsadbe stromčekov pripevníme chrániče proti ohlodaniu 
lesnou zverou.  

V kvetináčoch pestujeme pažítku, petržlen a niektoré bylinky. 
Zvýšenú starostlivosť venujeme izbovým kvetom, pretože zlé 

svetelné podmienky obsahujú rastliny, ktoré môžu byť napadnuté 
hubovými chorobami a voškami. Likvidujeme napadnuté listy alebo 
mechanicky odstraňujeme škodcov.                        Ľubomír Krupa 

 
 
 
 
 

 Pri všetkých ročníkoch giraltovskej výstavy 
drobnochovateľov  a pestovateľov je neodmysliteľnou súčasťou 
organizačného 
štábu Ján Hliboký. 
V tomto roku oslávil 
významné životné  
jubileum,  60 rokov. 
Mestský klub cho-
vateľov drobných 
zvierat a exotického 
vtáctva mu na záver 
výstavy odovzdal 
Ďakovný list 
a pamätný pohár za 
aktívny prístup 
a dlhoročnú prácu 
v oblasti 
chovateľstva.                ooooo    /r/ 
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Natáliu Bolišingovú 
Petra Katriňáka 

 
 
 
 
 
Zuzana Handzušová - 90     
Anna Cvelihárová   - 85     
Zuzana Juhová    - 75     
Helena Mikulová    - 75     
Milan Varganin    - 70     
Mária Mikulová    - 70     
Anna Vojčeková    - 70     
Pavel Janovič     - 65     
Magdaléna Cinová   - 65          
Michal Vasil     - 60 
 
 

Juraj Dvorský   -  60 
Ľudmila Čajková  -  60 
Juraj Kaňuch    -  55 
Andrej Kmec    -  55 
Ján Katuščák    -  55 
Jozef Schrenk   -  55 
Jozef Kočiš    -  50 
Ján Verešpej    -  50 
Božena Hamarová  -  50 

 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
44 

 
 
 
 

Maroš Boroviak  -  Lenka Bzdilová 
       Levoča        Giraltovce 

 
Stanislav Miščík  -   Katarína Packová 

        Prešov          Giraltovce 
 

Erik Bubanec  -  Monika Goliašová 
       Giraltovce         Giraltovce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesenná časť tretej futbalovej ligy je už 
minulosťou. Jesenným kráľom sa podľa 
očakávania stala košická Lokomotíva, ktorá 

svoje dominantné postavenie potvrdila hladkým 
víťazstvom 3:O práve s giraltovským 

Slovanom na domácom  ihrisku. Ihneď 
v závese skončila rezerva Moldavy a Snina. 
Na opačnom konci tabuľky sa usadilo až 
šesť mužstiev, ktoré to v jari budú mať 

veľmi ťažké. Treba však pripomenúť 
skutočnosť, že sa bude hrať ešte prvé kolo 

odvetnej časti (možno aj druhé) , ktoré 
ešte pred zimnou prestávkou môže 

zamiešať poradie. S účinkovaním aj 
umiestnením  MFK  Slovan  môžu  byť  



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
45 

 
jeho priaznivci určite spokojní. O hodnotení mužstva trénerom 
Ľ.Puhákom  sa dozviete v budúcom čísle Spravodajcu.  

V pätnástich zápasoch získali Giraltovčania 21 bodov 
a patrí im siedma priečka, pričom na domácej pôde odohrali 
len päť zápasov. Zo všetkých odchádzali ako víťazi a to im 
vynieslo až 15 bodov. Môj dom,môj hrad tu platilo 
stopercentne. Teraz budú hrať futbalisti Slovana v piatich 
zápasoch po sebe na svojom trávniku a pri predpoklade 
pokračovania domácej víťaznej série ,určite budú atakovať 
medailové priečky. Bude to však náročná šnúra. O jej 
úspešnosti rozhodne aj to, s akým mužstvom pôjde Slovan do 
jarnej odvety. Aj na ihriskách súperov sa prezentovali 
giraltovskí futbalisti v dobrom svetle. Veď zisk šiestich bodov 
je veľmi pekný a znamená  plusovú hodnotu, ktorú Slovanu 
mnohí súperi závidia. V priebehu súťaže sa Slovan nevyhol 
ani zakolísaniu, ale skôr mrzia výsledky ako samotná hra. Do 
tejto kategórie treba zaradiť trojgólové prehry v Družstevnej s 
Lokomotívou a vo Svite. V záoase v Rešici s Moldavou B ( 2:4) 
boli blízko k lepšiemu výsledku.  

Pre spokojný zimný spánok musia slovanisti urobiť ešte 
jeden (prípadne dva) krôčik. Zvíťaziť v predohrávke jarnej časti 
proti Vysokým Tatrám (prípadne Snine) nebude jednoduché, 
ale zverenci trénera Ľubomíra Puháka určite majú schopnosti 
a kvalitu tento krok úspešne zvládnuť. Podobne zvládli 
s veľkou radosťou jesennú časť III.ligy starší dorastenci MFK 
Slovan, ktorí sa dokonca stali aj jesennými víťazmi tejto 
súťaže. Je to síce len polovičný titul , ale za to patrí všetkým 
chlapcom okolo trénera Jaroslava Mitaľa veľká pochvala. 

Text neprešiel jazykovou úpravou. 
ooooo     Miroslav Deutsch     ooooo 
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Foto: archív, Mária Osifová 
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1. 11. 2010 Pamiatka zosnulých – pietny akt v Dome smútku 
8. – 9. 11. 2010  Dni Rómskej kultúry 
12. 11. 2010  Giraltovský hudák -  XVI. ročník súťaže 

v ľudovom speve. Zasadačka mestského úradu 
19. – 20. 11. 2010  Katarínske predvianočné trhy na 

Hviezdoslavovej ulici. 
Bližšie informácie nájdete vo vývesných  skrinkách mesta, alebo 
na web stránke www.giraltovce.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giraltovce.sk
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Časy, keď sa ľuďom o bývanie a prácu staral štát, sú dávno preč 

a preto sa o všetko musí človek v podstate postarať sám. 
V súčasnosti sme si na ekonomickú situáciu v spoločnosti zvykli 
hovoriť o hospodárskej kríze, ktorá zasiahla nemalou mierou nielen 
veľkých či malých podnikateľov resp. podniky, ale aj obyčajných 
ľudí. V terajšej situácií nastáva otázka, ako riešiť alebo zmierňovať 
dopad krízy a tak udržať predpokladaný ekonomický stav a rast 
domácnosti alebo podniku. Z toho dôvodu je potrebné myšlienku 
o nejakej kríze vypustiť z hlavy a začať racionálne prehodnocovať  
,,za a proti“ v oblasti financií. Už z minulosti vieme, že je dobré sa 
poradiť iba s tým, kto vie dobre a nezávisle poradiť. Na začiatok by 
pomohlo aj týchto  ,,gazdovských“ desatoro. 

1. Plánujte svoje financie 
Každý mesiac si spočítajte svoje príjmy a výdavky, sledujte 

jednotlivé položky a z bilancie vychádzajte pri plánovaní  finančných 
tokov. Stanovte si svoje ciele a priority v oblasti peňažných 
výdavkov. Premyslite si, ako budete šetriť deťom, ako budete 
financovať bývanie, ako ste pripravení na dôchodok. Skrátka majte 
svoj krátkodobý i dlhodobý plán a jeho plnenie si strážte. Je veľmi 
dobré mať vo svojich peniazoch  poriadok. Plán si môžete zostaviť 
sami, alebo vám s ním môže pomôcť dobrý finančný agent. 

2. Počítajte 
Nebuďte leniví a nevyhýbajte sa jednoduchým výpočtom. 

Spočítajte si, koľko preplatíte na vašom úvere, spočítajte si koľko si 
pravidelným sporením  nasporíte za potrebný počet rokov, spočítajte 
si, koľko musíte investovať, aby ste si v starobe mohli udržať svoju 
životnú úroveň. 

3. Tvorte rezervy  
Najzákladnejšia a aj tak stále veľmi prehliadaná  rada – majte 

finančnú rezervu na nepredvídané situácie a výdavky. Názory na 
nutnú výšku rezervy sa líšia, obyčajne sa ale jedná o tri až šesť 
mesačných príjmov. Tieto majte k dispozícií napríklad na sporiacom 
účte, kde vyložene nestrácajú hodnotu , ale je možné ich 
kedykoľvek vybrať. 

4. Čítajte zmluvy  
Vždy si prečítajte zmluvu skôr ako ju podpíšete. Aj keby bola 

dlhá, aj keby na vás niekto tlačil, aj keby sa vám skrátka nechcelo 
a ten, kto vám ju prekladal, bol veľmi dôveryhodný, vždy si zmluvu 
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pred podpísaním prečítajte. Pokojne si ju vezmite domov, alebo si 
sadnite bokom, aby ste mali na jej prečítanie čas. 

5. Nebojte sa spýtať 
Ak niečomu v zmluve alebo vo vlastnostiach produktu 

nerozumiete, rozhodne sa pýtajte. Najhoršie je vedome ignorovať 
varovné otázky vo vašej hlave. Skôr , ako podpíšete úverovú zmluvu, 
poznajte presnú výšku mesačnej splátky, úrokovú sadzbu, poplatky 
za poskytnutie a vedenie účtu, ročnú percentuálnu mieru nákladov, 
poplatky za zmeny na úvere a postup pri nesplácaní úveru 
a podmienky zabezpečenia. Skôr, ako podpíšete poistnú zmluvu 
pýtajte sa na poistné výluky, na aké nebezpečenstvá ste krytí, čo 
a ako dostanete v prípade poistnej udalosti či je možné znížiť 
platené poistné a aké podmienky a dôsledky sa vzťahujú za 
vypovedanie zmluvy. Skôr ako podpíšete zmluvu o investíciách, 
poznajte riziká, poplatky, investičný horizont aj možné výnosy 
a straty. Skrátka pýtajte sa na všetky situácie, ku ktorým by mohlo 
v súvislosti s finančným produktom dôjsť. 

6. Nechajte si dobre poradiť 
Finančný trh je obšírny, pestrý a finančné produkty sú 

mnohokrát veľmi zložité. Nechajte si dobre poradiť. Kvalitný 
finančný agent musí spĺňať niekoľko podmienok – musí byť 
objektívny, to znamená že by nemal poskytovať iba produkty jednej 
spoločnosti, musí naopak spolupracovať s viacerými finančnými 
a poistnými inštitúciami a vyberať produkt najvhodnejší pre vás. 
Musí radiť konkrétne vám, to znamená, že sa musí snažiť poznať 
vašu finančnú situáciu. Dobrý finančný agent najprv vypracuje 
finančný audit vašich financií. Svojho agenta by ste mali mať 
možnosť  kedykoľvek kontaktovať s otázkami a mal by vám byť 
schopný vysvetliť veci, ktoré vám nie sú jasné. Mal by vedieť radiť 
komplexne, teda v oblasti  rezerv, úspor, investícií, poistenia 
a úverov. 

7. Evidujte účtenky 
Poriadok vo svojich financiách si urobíte aj starostlivou 

evidenciou zmlúv, listov od finančných inštitúcií, ale i účteniek 
a výpisov z účtov. Nespoliehajte sa na svoju pamäť.  

8. Vyberajte úvery 
Ak si už musíte požičať, vyberajte si a buďte obozretní. Neberte si 

úver na krátkodobý a zbytočný tovar alebo službu. Poznajte ponuky 
rôznych spoločnosti a ich zmluvné podmienky. My Vám ponúkame 
konkrétny prehľad o úverových podmienkach vo všetkých bankách 
vo forme výstupu, kde pod sebou sa nachádzajú jednotlivé banky  
na základe scoringovej kalkulačky. Zoznámte sa s podmienkami  
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daného finančného produktu a zakomponujte ho do svojho 
mesačného rozpočtu a finančného plánu. Máte možnosť prehľadne 
zistiť, v ktorej banke by to bolo pre vás najvýhodnejšie. Takú istú 
ponuku máme cez prehľadnú kalkulačku a výstup, v ktorej 
poisťovni by bolo pre vás napríklad urobiť najlacnejšie povinné 
poistenie áut a s akými podmienkami. To isté odborné analýzy 
a porovnanie investičného životného, alebo úrazového poistenia.  

9. Problémy riešte v čas 
Akékoľvek problémy  s finančnými produktmi, či už dlhy alebo 

poistku riešte v čas. Opäť tu platí, že sa jednanie na rovinu 
dlhodobo vypláca. Zájdite do banky prípadne poisťovne čo najskôr 
a informujte ich o vašej momentálnej situácii. Zabránite tým 
možným neskorším konfliktom. 

10. Myslite na zadné dvierka 
Každý nerád premýšľa nad katastrofickými scénami – čo by sa 

stalo keby...  Občas je to ale skrátka nutné. Rozmyslite si, akú 
nepríjemnú udalosť môžete vyriešiť finančnou rezervou a kde je 
potrebné dobré poistenie. Odpovedzte si na otázku, čo sa stane, ak 
nebudete schopní splácať úver, ak budete dlho chorí alebo sa vám 
stane úraz s trvalými následkami. Myslíte na zabezpečenie svojich 
detí a na to, ako ste pripravení na dôchodok v prípade, že už 
nebudete mať dostatočnú podporu štátu. Skrátka uvažujte, ako byť 
maximálne zodpovedný k sebe i svojej rodine.                                                                        

Ak potrebujete pomoc, radu alebo spôsob riešenia problémov 
v oblasti financií, na pobočke Fin Consulting, a.s. Dukelská ulica 
839, Giraltovce (kancelária nad Vinotékou pri autobusovej stanici) 
sme vám k dispozícií každý deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. 
Prípadne po dohode aj mimo pracovného času.  Bezplatne, ochotne 
a profesionálne poradíme a uzatvoríme vám potrebný produkt 
s následným servisom. 

S úctou 
Ing. Jaroslav Harajda 

manažér obchodného miesta 
KTO  SME 
Fin Consulting, a.s. je profesionálnou a nezávislou spoločnosťou 

ponúkajúcou služby finančného konzultanta, sprostredkovanie 
finančných produktov a finančného auditu. Už od roku 2002 
neustále vylepšujeme svoje služby a produkty. Naším cieľom je na 
základe vlastných odborných analýz vyberať na finančnom trhu to 
najlepšie a pri poznaní potrieb a cieľov klienta pomôcť k splneniu 
finančných cieľov a predstáv. Vždy prinášame komplexné 
a optimálne riešenia na princípoch nezávislosti a objektívnosti. 
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Advokátska kancelária 

JUDr. Ivo Babjak 
advokát 

 
So sídlom: Sov. hrdinov 200/33 Svidník 

Pracovisko: ul. Dukelská 839, Giraltovce 
(nad Vinotékou pri autobusovej stanici) 

Ponúka právne služby a spisovanie právnych 
dokumentov v oblasti občianskeho, obchodného, 

rodinného a pracovného práva 
v pracovných dňoch 

pondelok – piatok  od 9.00 – 16.00 h 
 

tel. 0901 240 186 
e-mail:   babjakivo@centrum.sk 

 
 
 
 
 

Fin Consulting, a.s. 
Ing. Jaroslav Harajda 

finančný špecialista 
 

Pracovisko: ul. Dukelská 839, Giraltovce 
(nad Vinotékou pri autobusovej stanici) 
Ponúka služby finančného konzultanta, 

sprostredkovanie finančných produktov a finančného 
auditu. (výhodne úvery, poistenia, sporenie, 

investovanie). Našou snahou je ušetriť vám vaše 
financie. 

Pracovná doba: pondelok- piatok od 9.00- 16.00 h 
 

tel. 0910 179 002  
 e-mail:   jaroslav.harajda@finconsulting.sk 

 

mailto:babjakivo@centrum.sk
mailto:jaroslav.harajda@finconsulting.sk
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• video v HD kvalite (svadby, stužkové slávnosti, 
koncerty, rôzne kultúrne podujatia) 
• prenájom LED panelov 
• viackamerové záznamy s live strihom 
• postprodukciu obrazu 
• poradenstvo v oblasti videa a multimédií 
 
Ďalej Vám ponúkame aj kompletný servis pre Vašu 
svadbu alebo stužkovú slávnosť: 
 
• hudobnú skupinu, 
• svadobné obrúčky, 
• výzdobu, 
• profesionálne nasvietenie pomocou LED svetiel, 
ktoré aj zo starej sály vytvorí krásne miesto pre Vašu 
svadbu alebo stužkovú slávnosť. 
 
 

Viac informácií a ukážky 
tel: 0910 791 516 

email: kocis@mamutfilm.sk 
web: www.mamutfilm.sk 

 
...iný pohľad na svet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kocis@mamutfilm.sk
http://www.mamutfilm.sk
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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:centrum102sk@centrum.sk
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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 
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