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Na Štedrý deň s tmou padajúcou na krajinu 
utícha aj zhon niekoľkotýždňových príprav. 

V duši sa rozhostí pokojné rozjímanie. 
Zvon na zvonici do mrazivého ticha odbíja presný čas. 

Zvonček na slávnostne prestretom stole zvoláva rodinu. 
Čas vianočný – to je chvíľa napätia 

a očakávania, zvedavosti a prekvapenia. 
Chvíľa pohody, spoločnej radosti, 

sviatočnej pohody s plnou náručou lásky. 
Nech je požehnaný čas, 

ktorý nás objíma celý rok láskou. 
 

 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY, 

PEVNÉ ZDRAVIE A VEĽA ÚSPECHOV 
V NOVOM ROKU 2011 

 
ČITATEĽOM SPRAVODAJCU ŽELÁ 

 
REDAKCIA 

 
 
 
 

Láska je kľúčom k pochopeniu všetkých tajomstiev 
 

Paulo Coelho v knihe Brida 
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Možno si práve dnes, keď držíte v ruke tento 
mesačník, uvedomujete, že je to dvanáste číslo, že je tu 
december a blíži sa koniec kalendárneho roka, roka, 
ktorý každému z nás niečo priniesol, či nebodaj zobral. 
Napovedá tomu aj sneh, ktorý už svedčí o tom, že zima 
konečne prišla a že jeho belosť už predpovedá aj príchod 
Vianoc. Mnohí si uvedomujeme, že decembrová  
dvanástka  symbolizuje aj mnohé veci zosumarizovať 
a dokončiť. Áno, veľa sa v kalendári i v živote končí 
decembrom. Veľa sa aj začína, lebo tento mesiac prináša 
aj najkrajšie sviatky v cirkevnom roku, na ktoré sa tešia 
všetci, od tých najmenších. Tie nádherné sviatky 
môžeme úprimne prijať len vtedy ak máme aj v duši 
čisto - bielo, ak máme v srdci lásku. Láska je to, čo 
všetci potrebujeme stále. Už sme si akosi v tom zhone 
počas roka zvykli, že to, na čo sme v tempe 
každodenných starostí i radosti zabudli, nahradíme 
darčekmi pod stromčekom. Deťom začneme svoju 
zaneprázdnenosť nahrádzať už mikulášskymi darčekmi. 
Skutočne je pekné a milé dávať a prijímať darčeky, robí 
to obojstranne radosť v duši, lenže robiť to iba 
v decembri je veľmi málo (napr. rôzne akcie  pre 
chudobné a osirelé deti ,ktoré nám televízia ponúka 
práve počas sviatkov). Takéto činy máme robiť počas 
celého roka, počas všetkých mesiacov či dní. Nejde tu 
iba o fyzický - materiálny darček, ide tu o dobro a lásku, 
s ktorými ich dávame. 

Lásku, úsmev či pekné slovo  vieme dať všetci, len to 
musíme chcieť. Patria k tomu aj dobré skutky, ktoré nás 
zaiste stoja niekedy aj trochu námahy, ale vedzte, že 
tých, pre ktorých sme to urobili, veľmi potešia a zavše aj 
pomôžu. Koľkokrát sa pourážame, povieme iným 
a o iných nepekné slová, mrzí nás to a akosi s tým 
nevieme skoncovať. Šťastím sú pre nás Vianoce, ktoré 
prinesú pokoj a takú pohodu a radosť do našich sŕdc 
i slov, že sami si často prajeme, aby netrvali tak krátko. 
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Snažme sa preto, aby na takéto Vianoce dobra a lásky 
sme boli napojení počas celého roka a nielen v kruhu 
našich rodín a blízkych, ale všade, kam nás naše cesty 
zavedú. Jeden príbeh hovorí o tom, ako dvoch priateľov 
zaviedla cesta na púšť. Keď už išli niekoľko dní, došlo 
medzi nimi aj k nedorozumeniu a tak nastala bitka. 
Zbitý si utrel z tváre krv a do piesku napísal: Môj 
kamarát mi veľmi ublížil. Keď potom v ceste pokračovali, 
natrafili na oázu, osviežili sa vodou a chceli sa aj 
okúpať. Tu sa jeden z nich začal topiť a ten, čo ho zbil, 
ho teraz zachránil. Po chvíli zachránený vyryl do 
kameňa pri ceste toto: Môj priateľ mi zachránil život.  
Kamarát sa ho opýtal, že prečo zapísal tento odkaz takto 
na kameň, keď aj tu je v okolí piesok. Dostal veľmi 
vzácnu a poučnú odpoveď.  „To, že si mi ublížil, bude 
v mojej pamäti tak krátko ako na tom piesku, zafúka 
vietor a zahladí písmená i môj odkaz, ale to, že môj 
priateľ mi zachránil život, bude v mojom srdci vryté 
navždy tak ako na tomto kameni.“ 

Nuž a možno práve december, práve koniec roka je na 
to, aby sme zabudli na zlo, na svoju nevšímavosť k jeho 
páchaniu, na svoju ľahostajnosť k tým, ktorí nás 
potrebujú, aby sme zabudli na rôzne žabomyšie vojny či 
susedské a iné spory. 

Načerpajme si silu lásky pri jasličkách, kam naše 
kroky počas Vianoc povedú. Načrime čo najviac 
z nevyčerpateľnej Božej lásky a milosti a roznášajme ich 
ako betlehemské svetlo všetkým, s ktorými sa 
stretneme, či ktorých kroky prekrížia naše cesty. 
Budeme mať na to čas, veď prichádzajú nové dni. 
Prichádza nový mesiac JANUÁR – nový rok, otvorme 
teda svoje srdcia láske, nechajme prúdiť dobro a lásku 
všade okolo nás.    
 

 
 
 

¯¯¯ Helena Sušinková ¯¯¯ 
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Na XXIV. (záverečnom) zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
sa zišli v pondelok 8.11.2010 jeho poslanci. Na zasadnutí sa 
zúčastnilo všetkých 11 poslancov. Po procedurálnych 
otázkach a kontrole uznesení vedúca ekonomického oddelenia 
Iveta Kurčová podala informatívnu správu o rozpočte na rok 
2011. Výdavky rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2011 sú 
rozpočtované v celkovej výške 3 518 257 €, z toho bežné 
výdavky  2 580463 €, kapitálové výdavky  872 274 € 
a finančné operácie vo výške 65 520 €. 

Pán poslanec Dušan Večimak mal pripomienku, týkajúcu 
sa dopadov VZN o daniach a TKO na rozpočet. Tieto vraj 
nemajú veľký dopad, keď budú upravované v roku 2011. 
Miroslav Deutsch sa informoval ako je to s dotáciami pre 
spoločenské organizácie. Zatiaľ sa žiadosti nedávali, je tam 
plánovaných 10 000 €, táto suma sa snížila oproti roku 2010. 
Predložený materiál nakoniec poslanci vzali na vedomie. 

Ďalej nás ekonómka mesta Iveta Kurčová informovala o 
schválení úverovej zmluvy na spolufinancovanie rekonštrukcie 
a modernizácie Mestskej polikliniky Dr. Jozefa Goldbergera. 
Poslanci odhlasovali úver vo výške  86 500 €. V marci v roku 
2011 by sa mala začať  jej oprava.  

Materiál pre  odpredaj pozemkov predkladal  Ľubomír Filo, 
vedúci oddelenia - Správa majetku mesta. Poslanci 
odhlasovali odpredaj pozemku pod bytovým domom na  
Hviezdoslavovej ulici č.550/11 vo výmere 188 m2 v cene za m 
2,33 €. Ďalej bola schválená kúpa pozemkov od pani Emílie 
Mihókovej č.830/2 o výmere 221 m2 a 830/2 o výmere 311 m2 
za cenu 24,90 €. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie týchto 
pozemkov, ale po rozprave uložilo Ľubomírovi Filovi vypísať 
verejnú súťaž na výstavbu bytového domu. Je to na pozemku 
bývalého rodinného domu Rudolfa Urbana.   

Schválený bol  aj 95%-ný predaj majetkového podielu časti 
vodohospodárskeho  diela – stavby Svidník – Medzianky, 
prívod vody z VN Starina v cene 0,03 € bez DPH 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a,s., Košice. 
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MsZ vzalo na vedomie Informatívnu správu o predaji časti 

pozemku z parcely KN č. 443/l v k.ú. Giraltovce na parcele KN 
č. 443/3 v k.ú. Giraltovce za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti v cene 50 €/m2 pre pána 
Valentína Dulinu. Je to vjazd do podzemných garáží  (Dom 
Jozefa Korbu  pri rieke Radomka). 

Ďalej sa predkladal predaj nehnuteľnosti - zariadenia  na 
ukotvenie vodovodného potrubia ponad rieku Topľa pre firmu 
GASMONTA s.r.o., Vranov nad Topľou za cenu 5 000 €. MsZ 
tento predaj schválilo. 

Pri schvaľovaní Poriadku odmeňovania poslancov a členov 
komisií Mestského zastupiteľstva, ktorý predkladal prednosta 
MsÚ Ján Čabala, sa rozprúdila veľká rozprava. Keďže sa 
poslanci nedohodli na poriadku odmeňovania bolo navrhnuté, 
aby  poslanci prijali uznesenie, že odmeny za rok 2010 budú 
vyplatené podľa poriadku odmeňovania schváleného 
31.1.2005. 

Poslanec Dušan Verčimak navrhol, aby na prvom 
zasadnutí noví poslanci riešili spolu s  platom primátora  aj 
odmeňovací poriadok. Napokon poslanci schválili členom 
mestskej rady odmenu  za rok 2010 vo výške 10 € za 
zasadnutie. 

V interpelácii poslanci pripomienkovali, aby sa dostalo 
prepojenie chodníka na cintorín do programu v roku 2011. Do 
rozpočtu na rok 2011 bola zapracovaná aj živičná úprava  
Bardejovskej ulice. Úprava chodníka pri Gymnáziu a svetlo pri 
katolíckom kostole boli pridelené na opravu Oddeleniu správy 
majetku mesta. Od 1.1. 2011 budú pripravené úplné nové 
nájomné zmluvy pre každého nájomcu. 

Pripomienkované boli  aj niektoré nedokončené terénne 
úpravy, vývoz TKO, zájazd do Izraela, odpredaj pozemku pod 
trafostanicou firme RENT-INVEST REALITZ, s.r.o. Prešov, 205 
m2 za 48 €/m2. Bola to iba informatívna správa, ktorá  bude 
prerokovaná v ďalšom zastupiteľstve. 

Po predložení návrhu na uznesenie a jeho schválení sa 
primátor mesta  poďakoval prítomným poslancom 
a pracovníkom mesta za prácu v uplynulom volebnom období 
a zasadnutie MsZ ukončil.  

 
/r/ 
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Meno,priezvisko, titl. 1.o. 2.o. 3.o. spolu: 

Jaroslav Harajda, Ing. 177 198 113 488 

Ján Rubis, Mgr. 311 311 332 954 

Pavol Tchurík, Ing. 93 39 85 217 

Spolu: 581 548 530  

celkový počet osôb 
zapísaných do zoznamu 1177 988 902 3067 

počet voličov, ktorým boli 
vydané obálky 590 561 543 1694 

počet odovzdaných obálok 590 561 543 1694 

počet platných hlasovacích 
lístkov do MZ 570 549 530 1649 

počet platných hlasovacích 
lístkov na primátora 581 548 530 1659 

 
27. Ján Rubis, Mgr. 222 163 202 587 
6. Mária Digoňová, Ing. 208 222 135 565 
7. Jaroslav Harajda, Ing. 197 203 137 537 
34. Slávka Vojčeková, Mgr.. 198 89 222 509 
5. Miroslav Deutsch, MVDr. 163 137 171 471 
33. Dušan Verčimak, Ing. 191 121 127 439 
9. Marek Hliboký 169 107 155 431 
11. Jozef Hrinko, MUDr. 143 102 177 422 
16. Martin Končár, MVDr. 154 91 175 420 
30. Pavol Tchurík, Ing. 192 93 133 418 
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20. Stanislav Macák, RNDr. 146 121 141 408 
13. Lucia Imreová, PhDr. 133 140 126 399 
31. Ladislav Tomko, Ing. 115 117 137 369 
3. Emil Bzdil, Bc. 171 73 111 355 
24. Jozef Onufer 115 122 114 351 
19. Ladislav Ľuník, MUDr. 138 104 97 339 
4. Peter Cibuľka 109 109 121 339 
8. Ján Hažlinský, Ing. 129 82 119 330 
29. Andrej Šima 100 123 89 312 
18. Martin Koššala, PaedDr. 137 55 106 298 
32. Martin Varga, Bc. 129 96 72 297 
28. František Schrenk, Ing. 127 69 87 283 
26. Pavel Paľa, Ing. 103 62 117 282 
10. Peter Hliboký 111 63 90 264 
2. Helena Bosaková 136 77 50 263 
1. Martin Bolvan 47 142 64 253 
22. Jozef Mati 102 57 71 230 
21. Ján Magdoško, Ing. 76 45 94 215 
25. Andrej Packo 66 38 107 211 
12. Jozef Hudáček 85 63 32 180 
23. Miroslav Mitaľ 73 41 63 177 
15. Albín Kmec 76 41 46 163 
17. Štefan Koreň 56 46 60 162 
14. Ján Jurč 66 30 55 151 

  Spolu: 4383 3244 3803   
  
Ďakujem za prejavenú dôveru svojim voličom. 
  

Slávka Vojčeková 
Poslankyňa MsZ 
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Vážení spoluobčania, 
 
dovoľte mi úprimne sa 

Vám všetkým poďakovať za 
dôveru, ktorú som od Vás 
dostal v komunálnych voľ-
bách  27. novembra 2010. 
Chcem Vás ubezpečiť, že 
urobím všetko, čo bude 
v mojich silách, aby som 
volebný program, s ktorým 
som sa o Vašu priazeň 
uchádzal spolu s kandidátmi 
na poslancov MsZ za strany 
SMER-SD a ĽS-HZDS, splnil. 
Záleží nám na lepšom 
a krajšom živote v našom 
meste. 

Som presvedčený, že 
úlohy, ktoré sa realizujú, 
úspešne dokončíme a verím, 
že aj ďalšie projekty z volebného programu, či úlohy, ktoré prinesie 
každodenný život, úspešne zvládneme.     

Chcem byť primátorom pre všetkých občanov mesta, pre tých, čo 
ma podporili, tých, čo nemajú záujem o správu veci verejných, ale aj 
pre tých, ktorí dali svoj hlas inému kandidátovi. 

Verím, že ich svojou každodennou prácou nesklamem a získam 
si aj ich dôveru. 

    
Milí Giraltovčania, 
    
sú pred nami najkrajšie sviatky v roku - Vianoce, preto Vám milí 

spoluobčania, prajem šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich rodín, veľa darčekov pod vianočným stromčekom 
a do nového roku Vám želám veľa zdravia, lásky, vzájomnej úcty 
a porozumenia. 
 

Mgr. Ján Rubis 
primátor mesta 
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1. Mestská polícia  v sobotu 2. októbra 2010 vybavila v blokovom 
konaní uložením blokovej pokuty majiteľa psa, ktorý vhodným 
spôsobom nezabránil opakovanému pohybu  svojho psa 
v intraviláne mesta. 

 
2. Vo štvrtok 7. októbra 2010 prijala MsP oznámenie o poškodení 
oplotenia pozemku a to ako betónovej, tak aj kovovej časti. Vec je 
v štádiu šetrenia. 

 
3. V  októbri MsP počas výkonu služby našla veci osobnej potreby, 
v dvoch prípadoch kľúče a v jednom  mobilný telefón. O nájdení vecí 
bola verejnosť informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu 
a po identifikácii predmetu zo strany vlastníka bola vec 
predpísaným spôsobom navrátená. 

 
4. Počas služby  21. októbra 2010 hliadka MsP prijala oznámenie 
vo veci poškodenia verejného osvetlenia vedľa novovytvoreného 
chodníka pred blokom A1 na Dukelskej ulici na škodu Mesta 
Giraltovce. 

 
5. Za neoprávnené podnikanie na území mesta Giraltovce hliadka 
MsP  vybavila v blokovom konaní podnikavého občana Rumunska 
uložením blokovej pokuty. 

 
6. Za porušenie ustanovení zákona na ochranu nefajčiarov hliadka 
v troch prípadoch v blokovom konaní vybavila uložením blokovej 
pokuty na mieste  fajčiaroch priamo fajčiacich na nástupišti SAD na 
Dukelskej ulici.       

 
7. V utorok 26. októbra 2010 MsP prijala MsP oznámenie 
o podozrení z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Po 
zdokumentovaní  bola vec predložená na prerokovanie priestupku 
obvodnému úradu vo Svidníku.  

 
8. V dopoludňajších hodinách 27. októbra 2010 hliadka MsP 
pristihla pri podomovom predaji motorových píl občanov 
Rumunska. Po zistení skutkového stavu bola v troch prípadoch 
uložená bloková pokuta za neoprávnené podnikanie. 
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9. MsP v spolupráci s OO PZ Giraltovce vykonala 28. októbra 2010 
v spoločnom výkone služby kontrolu reštauračných 
a pohostinských zariadení. V čase kontroly porušenie záväzných 
predpisov o zákaze podávania alkoholu mladistvým a maloletým 
nebolo preukázané.    

 
Vážení spoluobčania !  
Nikomu z vás neušiel fakt, že vianočné sviatky sú už predo 

dvermi. Všetci sa tešíme na to, že to bude tak, ako má byť – kopa 
snehu, mrazík a samozrejme aj pekná vianočná výzdoba nielen 
v domácnostiach, ale aj v samotnom meste. Jedni sa tomu tešia, 
niektorým to však zrejme prekáža. Hlavne ide o výzdobu v meste, 
ktorú sa neštítia poškodzovať. Chcel by som preto požiadať o pomoc 
tých, ktorým dianie v meste nie je ľahostajné, aby nám pomohli pri 
ich odhaľovaní a v zákonnom potrestaní. Nie je v našich silách byť 
v stálej pohotovosti, aby sa všetko ustrážilo pred vandalmi. 
V spolupráci s občanom je reálna šanca zachovať poriadok v meste.  

     Na záver by som sa rád poďakoval tým neľahostajným za 
spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetkým giraltovčanom, aby 
nastávajúce vianočné sviatky prežili v kruhu svojich blízkych, nech 
sú sviatkami pokoja lásky a šťastia.  

¯¯¯  Ondrej Cina 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 November bol nezvyčajne teplý. Akoby nám chcel v plnej miere 
nahradiť chladný začiatok jesene.  

 Predposledný mesiac roka bol doslova nabitý kultúrno- 
spoločenskými podujatiami. Obyvatelia nášho mesta sa na 
nedostatok kultúrnych aktivít nemôžu sťažovať. 

 V pondelok 1. novembra v Dome smútku v Giraltovciach Zbor    
pre občianske záležitostí  vzdal hold a spomienku pamiatke 
zosnulých.  Už po niekoľko rokov v úcte  a piete sa stretávame 
a spoločne spomíname na našich najbližších, priateľov, 
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spolupracovníkov, spoluobčanov a významných ľudí, ktorí 
snívajú svoj večný sen na našom cintoríne. Od 1. novembra 2009 
do Pamiatky zosnulých z radu našich obyvateľov odišlo 23 
občanov. Nikdy sa neubránime myšlienkam na tých, ktorí nás 
navždy opustili. Každá strata blízkeho človeka je bolestivá, 
smutná a sprevádza nás po celý život.  Občania mesta sa 
pozitívne vyjadrujú o tejto rozlúčke a veria, že takáto akcia si 
zachová svoje tradície. 

 Blížia sa najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Mesto nemalo v 
rozpočte tento rok vyčlenené žiadne prostriedky na obstaranie 
nových dekoračných prvkov vianočnej výzdoby.  Betlehem sa 
tohto roku bude nachádzať na novom mieste – v upravenej pešej 
zóne. Hneď za ním bude stáť vianočná jedlička, ide  o strom 
určený na výrub, takýmto spôsobom sa mu predĺži životnosť. 
Podobný bude stáť aj pred mestským úradom. Rozsvietia sa 6. 
decembra, na Mikuláša. 

 Práce na pešej zóne pomaly finišujú. Návštevníci, ktorí prídu do 
nášho mesta po prvý raz, sa budú môcť lepšie orientovať  vďaka 
novým orientačným tabuliam, umiestneným v pešej zóne.  
Informačné tabule budú  slúžiť na označenie smerovania ulíc, 
ľudí nasmerujú k úradom a inštitúciám mesta. Skvalitní sa tým 
orientácia chodcov aj motoristov v meste. 

 Katarínske  predajné trhy navodili 19. a 20. novembra v našom 
meste správnu predvianočnú atmosféru. Otvorenie trhov sa 
začalo výstupom mažoretiek v CVČ a pokračovalo programom 
žiakov zo ZŠ pod vedením učiteliek Slávky Dzurjuvovej a Anny 
Gálikovej. Návštevníci trhov si mohli vyberať takmer zo sto 
stánkov, ponúkajúcich široký sortiment tovaru a občerstvenia. 
Nakupujúci  chválili umiestnenie stánkov s občerstvením na 
novom, vhodnejšom mieste než doteraz. Príjemné počasie, plné 
igelitky  a velikánske balóny v rukách najmenších svedčili 
o spokojnosti nakupujúcich, ale aj predávajúcich.  

 Z iniciatívy žien, túžiacich  vylepšiť si postavu, udržať sa vo 
forme alebo len tak si zašportovať, vznikla myšlienka  zacvičiť si 
tak trošku netradične v štýle latinsko – amerických rytmov 
Zumby.  Zumba je tanečná fitnes hodinka plná energie, skvelej 
hudby a dobrej nálady. Profesionálna cvičiteľka zo Svidníka 
Ivana Saganová rozhýbe  milovníkov tanca každú stredu v sále 
Domu kultúry.   
 

¯¯¯ /r/ ¯¯¯ 
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V piatok 12.11.2010 prízemie Mestského 

úradu v Giraltovciach ožilo nezvyčajným 
ruchom. Konala sa tu známa súťaž GIRALTOVSKÝ HUDÁK, na 
ktorú sa už tradične tešia mladší, ale aj tí trochu starší interpreti 
ľudových piesní. Spev je radosť a potešenie a presne to bolo vidieť v 
tvárach našich nádejných spevákov.  Bol to ich deň, deň, keď mali 
možnosť predviesť svoje nadanie tým, ktorí ich milujú najviac, 
rodičom a starým rodičom, ktorí s očakávaním zaplnili zasadaciu 
miestnosť mestského úradu. Nesmieme zabudnúť ani na pedagógov, 
ktorí venovali príprave mladých talentov veľa svojho času. Umenie 
však môže napredovať iba vďaka takým ľuďom, ktorí dokážu 
zabudnúť na seba a podať ruku druhým. Táto pravda platí 
o všetkých prítomných učiteľoch. Vďaka nim sa rozjasané detské 
oči mohli usmievať na svet  z nášho pódia. Už tradične je táto  súťaž 
prehliadkou speváckych talentov nielen z nášho mesta, ani 
interpreti z Bardejova, zo Svidníka a širokého okolia si ju už veľa 
rokov nenechajú ujsť. Svedčí to o dobrej organizačnej úrovni 
a zápale pracovníkov nášho kultúrneho oddelenia. Tohto roku si 
prišlo svoj talent preveriť  30  súťažiacich, ktorí sa predstavili 
v piatich kategóriách. Odborná porota pracovala v  zložení: 
predsedníčka  Eva Zacharová a členovia -  ľudový spevák Ondrej 
Majer a vedúca oddelenia kultúry Alena Kmecová. Súťaž 
moderovala Tamarka Tchuríková, ktorá sa medzičasom výborne 
vypracovala, ktovie, či medzi nami nevyrastá nová moderátorská 
hviezda. 

 
Výsledky súťaže: 
 
I. kategória: 
Zlaté pásmo -  Samuel Štefaník   MŠ Giraltovce 

Jakub Vajda    MŠ Giraltovce 
 
II. kategória: 
Zlaté pásmo -  Ivana Koreňová   ZUŠ Giraltovce 
                        Simona Goliašová ZUŠ Giraltovce 
 
Strieborne pásmo - Dominika Štefaníková  SZŠ Giraltovce 
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Ocenení súťažiaci z najmladšej kategórie 
 
III. kategória: 
Zlaté pásmo - Martin Slota   ZUŠ Michala Vileca Bardejov 

Igor Diky          ZŠ Kračúnovce 
 
Strieborné pásmo  
Miroslava Lapčáková   ZUŠ Michala Vileca Bardejov 
Barbara Bačová      ZUŠ Svidník 
 
Bronzové pásmo  
Samuel Tkáč       ZUŠ Giraltovce 
Kristína Kaščáková    ZUŠ Michala Vileca Bardejova 
Magdaléna Rodáková Spojená škola Svidník 
Martína Puchírová   ZUŠ Svidník  
 
IV. kategória: 
Zlaté pásmo  -   Nikola Goliášová     ZUŠ Giraltovce 

Viktória Dzurjuvová   ZUŠ Giraltovce 
Tamara Dikyová     ZŠ Kračúnovce 
Katarína Katuščáková   ZUŠ Giraltovce 
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V. kategória: 
Zlaté pásmo –   Vladislava Lesňáková  ZUŠ Svidník 
Strieborne pásmo –  Rudolf Štastný     ZUŠ Giraltovce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Žiačka zo 
Svidníka 
spolu so 

svojim 
korepetítorom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťažiaca z Bardejova v doprovode svojho korepetítora. 
Foto: Mária Osifová 
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Milovníci cigánskej hudby a umenia si počas dvoch 
dní prišli na svoje. V giraltovskom Dome kultúry 
prebiehala veľkolepá slávnosť s názvom Dni rómskej 
kultúry. V programe sa predstavil kočovný divadelný 
súbor Romathan z Košíc so svojím hudobno-
dramatickým a spevácko-tanečným pásmom. Súčasťou 
bolo vystúpenie detského divadelného krúžku, vernisáž 
výstavy a besedy pre učiteľov. Prostredníctvom akcie 
sme videli i počuli bravúrne výkony predstaviteľov 
hudobných, tanečných a divadelných čísel. Zároveň 
sme mohli spoznať dlhoročné rómske zvyklosti 
a vychýrený umelecký talent. 

Rómsky profesionálny súbor funguje už osemnásť 
rokov. Počas tohto obdobia zrealizoval vyše 50 premiér 
a odohral tisícdvesto vystúpení. Divadlo bolo zriadené 
ministerstvom kultúry a jeho prvou riaditeľkou bola 
Anna Koptová. Súčasným riaditeľom je už 12 rokov 
dirigent orchestra a husľový virtuóz Karel Adam, ktorý 
súbor sprevádzal aj u nás. Za svoju umeleckú činnosť 
získali predstavitelia divadla viacero ocenení a vystúpili 
v rôznych krajinách. Takmer polovica ich repertoáru je 
venovaná deťom v rámci projektu Divadlo deťom. 
Podujatie Dni rómskej kultúry navštívili všetci, ktorí 
obdivujú kvalitnú hudbu.  

 
Martina Štofková 
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Dni rómskej kultúry sa začali detským divadelným predstavením 

s názvom Vilko v lesnej ríši v podaní súboru Romathan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo večerných hodinách divákov pobavil súbor Romathan predstavením  

Dobroprajná rodinka. 
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 Na ďalší deň sa v obradnej sieni MsÚ konala výstavka výtvarných prác 

rómskych žiakov pod názvom Aj náš svet je krásny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plnú sálu divákov bavil tanečný súbor Romathan    Foto: M. Osifová 
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Takmer dva roky trvajúce úsilie o získanie finančného príspevku 

z európskych fondov pre marginalizovanú rómsku komunitu 
prinieslo ďalší pozitívny výsledok. V tomto mesiaci, v rámci 
schválenej Lokálnej stratégie komplexného rozvoja,  Ministerstvo 
zdravotníctva SR odsúhlasilo príspevok na rekonštrukciu 
a modernizáciu Mestskej polikliniky Dr. Jozefa Goldbergera 
v Giraltovciach. 

Celkové oprávnené výdavky výberová komisia stanovila na sumu 
1 milión 632 tisíc €. Mesto Giraltovce má povinnosť spolufinancovať 
projekt vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov. 
Nenávratný finančný príspevok mesto získalo z operačného 
programu Zdravotníctvo. 

Rekonštrukciou a modernizáciou Polikliniky sa sleduje zámer 
rozšíriť ambulantnú starostlivosť o prevenciu a podporu zdravia pri  
ochoreniach tzv. „ skupiny 5“, okrem iných aj  choroby 
srdcovocievne, onkologické, gastroenterologické, ortopedické, 
pneumologické, urologické  a psychiatrické. 

Po polstoročnom bezzásahovom fungovaní polikliniky sa žiada 
zabezpečiť bezbariérový vstup do objektu a znížiť jeho energetickú 
náročnosť. 

Komplexne zrekonštruovaná budova s nadstavbou a novou 
strechou, nové plastové okná a opláštenie budovy radikálne znížia 
energetickú náročnosť. Ambulancie a pracoviská budú navzájom 
prepojené výkonnými počítačmi a softvérovými programami cez 
vysokorýchlostný internet. Na novom podlaží vzniknú nové 
ambulancie – onkologická, gastroenterologická a psychiatrická. 
Rozšíri a skvalitní sa zdravotná starostlivosť  v ambulanciách 
internej /kardiologickej, sprístupní sa röntgenologické a 
ultrazvukové vyšetrenie, preventívne vyšetrenia kĺbov u dojčiat, 
sprístupní sa  prevencia ochorení prsníkov u žien (mamografia). 
Vychádzajúc z platnej legislatívy sa počíta s vybavením ambulancií, 
nadstavbových zložiek a ostatných pracovísk polikliniky 
adekvátnym nábytkom a moderným zariadením. Projekt 
predpokladá sústrediť do jedného  pracoviska tri základné 
zdravotné technické prostriedky: USG, RTG a EKG, ktoré budú 
môcť využívať odborní lekári z rôznych medicínskych oblastí. Týmto 
budú maximálne využité.  Pacienti môžu vyšetrenia absolvovať 
v mieste svojho bydliska, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Nové 
moderné prístroje spoľahlivejšie pomôžu lekárom  robiť prevenciu 
a určovať diagnózu.  

Práce na realizáciu všetkých predsavzatí sa budú môcť začať už 
v budúcom roku. Záleží len na rýchlosti výberu dodávateľa 
stavebných prác a prístrojového vybavenia. 

¯¯¯ Emília Filová 
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Presne 20 770 km2 

stredomorskej horúcej 
a suchej pôdy na 
STREDNOM 
VÝCHODE prináleží 
štátu Izrael. Táto čarovná krajina patriaca k najstarším 
obývaným územiam na svete vôbec, sa pri príležitosti DNÍ 
SLOVENSKEJ KULTÚRY V IZRAELI stala prechodným 
pôsobiskom nášho súboru  i časti mestského zastupiteľstva 
nášho mesta. Za zrealizovanie týchto dní v hlavnom meste 
Izraela sa zaslúžili inštitúcie: ŽIDOVSKÉ MÚZEUM v Bratislave, 
Veľvyslanectvo  Slovenskej republiky v štáte IZRAEL 
a Ministerstvo kultúry SR. Týmto inštitúciám, ale aj Petrovi 
Kimák-Fejkovi a primátorovi mesta Giraltovce Jánovi Rubisovi 
vďačíme za nezabudnuteľné zážitky zo Svätej zeme. 

Chybná je mienka, že hlavným mestom štátu Izrael je Tel 
Aviv. Pravda! Je sídlom nejednej významnej inštitúcie, ambasád 
i konzulátov, no Izrael za svoje hlavné mesto považuje 
Jeruzalem. Je mestom mnohých podôb... Svätým mestom, 
mestom hneď niekoľkých náboženstiev, a síce kresťanstva, 
islamu a judaizmu. 

Možno tu nájsť stret náboženstiev, ako i kultúr a storočí. 
Nádherné moderné budovy vrhajú svoj tieň na tisícročné 
pamiatky v malebných, hradbami lemovaných štvrtiach. 

Na jeden týždeň sa nám tento čarovný kúsok zeme stal 
domovom. V priestoroch DOMU KVALITY sme deň čo deň 
vystupovali a svojím programom tak prispeli k slovenským dňom 
v juhozápadnej Ázii. Náš program bol pravidelne dopĺňaný 
o množstvo polytematických  videoukážok, ktoré sa tu premietali 
a dotvárali tak tradičnú domácu atmosféru. V jednej z miestnosti 
DOMU KVALITY bola nainštalovaná výstava diel slovenskej 
umelkyne. A tak sa i miestne obyvateľstvo mohlo pokochať 
pohľadom na krásne doplnky slovenského kroja v podobe 
čepcov, opaskov, výšiviek a nechýbali ani dobové šperky, za čím 
koniec koncov stál inštitút MARTINSKÉHO NÁRODNÉHO 
MÚZEA. 
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Počas nášho pobytu v Jeruzaleme sme mali nejednu 
príležitosť historicky vidieť známe miesta, ako BAZILIKU 
SV.HROBU, MÚR NÁREKOV, GECEMANSKÚ ZÁHRADU, 
BAZILIKU NÁRODOV, JAD WASHEM... 

Tieto najvýznamnejšie i najsvätejšie miesta sa rozprestierajú 
v Starom meste, z obhliadky ktorého si každý z nás odnášal 
silný nezabudnuteľný zážitok. Ten absolútne zavŕšilo kúpanie sa 
v najslanšom mori na svete a tak sme na vlastnej koži mali 
možnosť okúsiť blahodarné liečivé účinky Mŕtveho mora. 

Okrem množstva zážitkov  a nezabudnuteľných momentov si 
odnášame i spomienky na miestne slovenské, no i domáce 
obyvateľstvo, ktoré prevedenie nášho folklóru značne ocenilo 
potleskom, milým a spokojným výrazom v tvári. 

 
S pocitom, že i na tomto mieste za sebou za nechávame kúsok 

slovenského umenia, kultúry, folklóru opúšťame bájny Izrael. 
 

¯¯¯ Ivana Rubisová ¯¯¯ 
 
Poznámka redakcie: Na pobyt účastníkov v Izraeli na ubytovanie FS 

Topľan prispelo Ministerstvo kultúry SR. 
 
 
 
 
 
 
 

V nedeľu 21.novembra  si deti   z CVČ Giraltovce spolu  
s mnohými ďalšími účastníkmi pripomenuli tragédiu spred 66-
tich rokov, ktorá sa odohrala v obci Tokajík. Predstavitelia 
rôznych delegácií za sprievodu dychovky položili vence a kytice 
vďaky tridsiatim dvom obetiam tohto strašného  fašistického 
masakru.  My ostatní  sme  si Tokajícku tragédiu  s pietou 
a úctou pripomenuli horiacimi sviečkami. Po slávnostných  
príhovoroch a kultúrnom programe sme si v múzeu pozreli 
dokument o tejto udalosti a tiež vystavené exponáty. Neskôr 
sme si urobili  prechádzku až k miestu, kde sa to všetko 
odohralo,  pri pamätníku niekoľko fotografií a pohostení 
dobrým guľášom a teplým čajíkom sa vrátili domov. 
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Tokajícka tragédia v nás každoročne vyvoláva smutné 

spomienky na to čo sa vtedy v malej dedinke blízko nás 
odohralo. Zem bola   premočená krvou nevinných ľudí a slzami 
pozostalých vdov a sirôt. Dnes už táto zem  rodí a vydáva 
plody, ale  rany v srdciach blízkych sa ešte stále nezacelili 
a bolia...  

CVČ v podujatiach  pod názvom  Po stopách druhej svetovej 
vojny približuje deťom strašnú hrôzu vojny, jej dôsledky 
a zbytočnosť, ale zároveň im pripomíname, aby nezabudli, aby 
si vedeli ceniť hodnoty prítomnosti, lebo aj za ňu a našu 
budúcnosť položili  životy nielen vojaci, ale aj mladí ľudia,  
nevinné deti a starí ľudia. To nech bude mementom pre nás 
teraz aj v budúcnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamätník na cintoríne v Tokajíku                      Foto: Marta Chovancová 
 

¯¯¯ Helena Sušinková, CVČ Giraltovce ¯¯¯ 
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Vrece s rôznorodými podujatiami sa otvorením záujmovej 

činnosti CVČ ako keby  rozsypalo. V deň otvorenia sa zaplnil deťmi 
každý priestor v Girlandii,  deti si vyskúšali každé stanovište 
a niektoré ukončili exkurziu po CVČ  opekačkou. V Galérii sme 
otvorili výstavku Zuzany Kaliňakovej pod názvom Záhada ľudskej 
tváre. Milo nás prekvapili  autorkini rodičia, ktorí výstavku pochválili 
a potešili  sa z toho, že aj keď je ich dcéra toho času v zahraničí, jej 
práce nás potešujú. Teraz je v Galérii výstavka prác  detí zo ZUŠ,  
po nej to už budú vianočné práce  zo súťaže detí CVČ pod názvom  
Maľované Vianoce.  

Mesto Bardejov má množstvo kultúrnych a historických pamiatok, my sme ho 
preto aj  s našimi členmi navštívili. Prezreli sme Synagógu, Šarišské múzeum 
a historické námestie s Radnicou. Zaujímavú výstavku keramiky  vo Svidníku 
umožnilo CVČ navštíviť našim členom zo ZŠ Kračúnovce.  

1.ročník SNL (slovenskej národnej ligy) v silovom trojboji družstiev a Veľkú cenu 
Giraltoviec v kondičnej kulturistike si mohli milovníci týchto športov pozrieť počas 
dvoch víkendových dní v sále kultúrneho domu. Fotografie a celkové umiestnenie 
súťažiacich sme uverejnili hneď po súťaži v Podduklianskych novinkách. Naši 
kulturisti a trojbojári sa v rôznych súťažiach umiestňujú na popredných miestach 
(o tomto vás vždy aj informujeme) a to bol aj jeden z dôvodov zrealizovať Svetový 
pohár v trojboji a tlaku na lavičke v našom meste. Tejto  súťaže sa zúčastní vyše 
deväťdesiat  trojbojárov zo siedmich štátov. Povzbudzovať  ich môžete prísť počas 
víkendu 4.-5.decembra 2010 do sály kultúrneho domu v Giraltovciach. Viac 
informácii a čas súťaží nájdete na plagátoch a našej webovej stránke. 

Zorganizovali sme aj niekoľko návštev hokejových zápasov v Košiciach, 
priaznivci tohto tvrdého, ale pekného  športu si v Steel Aréne takto pravidelne prídu 
na svoje. 

Prebehli  už dve kolá futbalovej súťaže Novák Cup, ktorú usporadúvame vo 
Svidníku pre vyše dvesto mladších a starších žiakov  základných škôl. V plnom 
prúde je D STAV volejbalová liga, výsledky z každého kola pravidelne uverejňujeme 
v Podduklianskych novinkách.   

Veľmi pekným podujatím bolo aj hromadné púšťanie balónov šťastia, ktoré sme 
pre veľký záujem zorganizovali dvakrát, a to na multifunkčom ihrisku a pri CVČ. Pri 
druhom podujatí bolo priaznivé počasie a tak sa balóny šťastia vznášali ponad celé 
Giraltovce. Všetkým účastníkom prajeme, aby sa  ich túžby a prianiam, napísané či 
pomyslené, splnili. 

V PC turnaji  NHL sa najlepšie umiestnili títo počítačoví hráči : 1. Milan 
Varganin, 2.Kristián Hrabek a 3.miesto získal Jakub Kecer. Vecné ceny si podľa 
hodnoty umiestenia mohli výhercovia vybrať sami, nielen v tejto súťaži, ale aj 
v Silovom trojboji pre mládež, ktorý sme v závere mesiaca zorganizovali 
v posilňovni. 

November patrí našej mládeži a keďže v ňom je Deň študenstvam, pripravili 
sme diskotéky v Giraltovciach a vo Svidníku.   

Blíži sa Mikuláš a my sa už spoločne s vami tešíme na toto veľmi pekné 
každoročné podujatie. 

¯¯¯ hs.CVČ ¯¯¯ 
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Akosi pričasto sa pristavovali autobusy pred budovou 

SSOŠ v Giraltovciach. A z autobusov vystupovali, 
vybiehali, vyskakovali, chichotali sa a usmievali akísi 
mladí ľudia. A všetci smerovali do areálu SSOŠ.  

- Čo sa deje?, pýtal sa ktosi na ulici.  
- Dod!, znela odpoveď. 
- Dod? No toto. Tieto anglické výrazy... 

- Nie anglické! DOD. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Poďte s nami! 
- DOD som ešte nevidel. Tak ja teda idem. 
    Celá veselá partia sa o chvíľu ocitla v novučičkej chodbe školy. 
Kráčali za zvukom veselej hudby. Ešte pár krokov a... 
Začali prehliadkou cvičných firiem študentov. V piatich fiktívnych firmách  

predstavili študenti 4. a 3. ročníka školy podnikania a 2. ročníka 
nadstavbového štúdia stánok, logo, vizitky, katalógy, cenníky, produkty,  
činnosť marketingového oddelenia svojej firmy. 

Pokračovali návštevou knižnice. Študenti 2. ročníka školy podnikania 
a nadstavbového štúdia predstavili v prezentácii fotografie z Maratónu 
čítania, nočného čítania, divadelného predstavenia i súťaže 
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Ponúkli čaj i kávu. 

Putovali ďalej. V učebni odborných predmetov ich  už čakali žiaci 
s power-pointovou prezentáciou, ktorú doplnili slovnou informáciou 
o obsahu výučby odborných predmetov. Pozreli si  prípravu projektu na 
zvolenú ekonomickú tému a kráčali ďalej.  

Nasledoval výstup na 3. poschodie do jazykovej učebne. Tu sa im 
prihovorili študenti v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, aby im 
povedali základné informácie o vyučovaní jazykov v škole. Chlapci 2. 
ročníka odboru podnikanie v remeslách a službách slovom i fotografiami 
informovali o praxi, ktorú absolvovali v Nemecku na ostrove Rügen, Sylt 
a v bavorských mestách. 

Vonku prší. Ale veselú partiu nič nezastaví. V kultúrnom dome ich čaká 
Justin Topoľský, veľký gurmán a svetobežník. Budúci hostinskí, žiaci 3. 
ročníka, pripravujú jedlá a Justin Topoľský moderuje, zabáva hostí a „núti“ 
študentov nielen variť, ale aj spievať. Atmosféra je skvelá. Všetci obdivujú 
umenie freestylistu Martina Jendreasa. Jeho triky s ľadom, šejkrom, 
fľašami a ohňová šou sú obdivuhodné... 

V miestnosti voňajú guláš a kapustnica. Ako dobre, že hostitelia nie sú 
skúpi. Mňam.  

Vonku ešte stále prší. Veselé dáždniky spestria pochmúrny jesenný 
deň. V duši je však fajn. Obohatení o nové, pekné zážitky spokojní hostia 
aj žiaci odchádzajú domov, ale určite sa vrátia...   

    Dovidenia na DOD 2011.       ¯¯¯ Anna Kalafová 
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Justin Topoľský  vyspovedal aj primátora mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záverečná práca žiaka SSOŠ            Foto: Jaroslav Kecer 
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Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach mala svoj veľký 

deň 18. novembra 2010.  Žiaci ostatných škôl, rodičia, učitelia 
a priatelia školy si mohli prísť prezrieť priestory školy 
a študentského internátu počas Dňa otvorených dverí.  Škola sa 
predstavila prezentáciou cvičných firiem, vedením účtovníctva na 
PC, informatiky, zahraničnej praxe, odborných predmetov a cudzích 
jazykov. V Dome kultúry sa už od ranných hodín  konala 
gastroprehliadka okorenená barmanskou show, ktorú moderoval 
všetkým známy Peter Justin Topoľský. Redakcii nášho mesačníka 
sa podarilo urobiť s pánom Topoľským rozhovor. 

 
Ako sa Vám páči na súťaži?   
 
Toto nie je moja prvá takáto moderovačka, je 148 škôl 

podobného typu čo považujem za neuveriteľné číslo. V každom 
prípade je dobré, že naše decká miesto toho, aby robili hlúposti, tak 
chodia na akcie tohto typu. Je veľmi pozitívne, že sú súťaže resp. 
prehliadky možností a tohto umenia, naposledy pred týždňom som 
moderoval  Novak cup,  bolo to v Nitre a týždeň pred tým  trojdňovú  
odbornú školu Na pántoch v Bratislave. Oni majú veľké množstvo 
kontaktov aj z cudziny, bolo tam  tuším 9 družstiev z rôznych krajín 
 Európy. Ja to považujem za úžasné, lebo na jednej strane tie decká  
vidia medzi sebou, kto má čo nové, a na druhej učitelia majú 
možnosť vidieť, kto z týchto ľudí má predpoklady a kto nie. Je veľmi  
dobré, že sú výmenné programy, že chodia do cudziny. Úplne 
úžasne je, že sa zoznámia s ďalšími študentmi a vymieňajú si svoje 
skúsenosti a znalosti. Ja to považujem za fantastické. 

 
Ako sa Vám páči naše mestečko? 
 
Mne sa páči príroda. Giraltovce som ešte nevidel, pretože sme išli 

autom. Mám kamarátku Japonku, ktorá je úplne úžasná 
a úspešná, je kamarátka Placinda Dominga (operný spevák). S ním 
som sa  naposledy stretol pri práci v New Yorku a keď som sa mu 
posťažoval, že  nemám  kde jesť  japonskú kuchyňu, odporučil mi 
svoju kamošku vo Viedni. Zoznámil ma s ňou a ona je odvtedy moja 
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vynikajúca kamarátka. Ale teraz k tomu, prečo o tom v súvislosti 
s Giraltovcami a východným Slovenskom hovorím:  ona vodí veľké 
množstvo Japoncov na Slovensko, prejdú Bratislavu, kde sa zdržia 
asi hodinu, zastavia sa v  Banskej Štiavnici a utekajú na východ. 
Pre ňu - a pre mňa takisto - je tu na východe pozitívna energia a vy 
ste tu iní.  Ja žijem v New Yorku, medzi Slovákmi, ktorí sú nie 
Slováci, ale Východniari a ja zo západu, zo Záhoria, ale veľmi dobre 
si  s nimi  rozumiem, aj keď som  študoval  medicínu, mal som tam 
dvoch najlepších kamarátov, ktorí boli z Prešova.  Vždy som 
inklinoval k mimobratislavským ľuďom a dodnes je to tak. Nechcem 
hovoriť, že všetci bratislavskí sú iní, ale sú.. a mne sa páčila vaša 
zapálenosť tu a vaše také ego, taká hrdosť na ten východ a to, že vy 
držíte pokope. A ďalšia vec je, že ja som sa zatiaľ mohol vždy na 
východniarov spoľahnúť. A to hovorím veľmi rád. Ja som mal 
fantastickú rodinu, ktorá je z Prešova -  Dráčovci sú tí, ktorým celá 
Amerika vďačí za to, že priviedli Karla Gotta a Helenu Vondráčkovú 
a ďalších českých aj slovenských  umelcov na prezentáciu. 

 
Zároveň ste nám odpovedali na otázku, aká kuchyňa Vám 

najviac chutí, japonská...? 
 
Ja milujem  slovenskú kuchyňu. Veľmi ma mrzí, že ju nevieme 

predať do takej miery, že nám musí náš český kolega zo Zlatej 
Prahy v New Yorku predávať slovenské špeciality, ale Bohu vďaka  
aj za to, ako sa hovorí. Mne chutí kuchyňa, ktorá nie je ťažká, preto  
inklinujem k tým surovým rybám, mne tie ryby dávajú takú 
energiu. Ja som škorpión a ja nepriberiem, ale tu priberiem, do 
čerta!! (smiech). 

 
Na čom najnovšie pracujete, čo nové natáčate? 
 
Momentálne pracujem s veľkým množstvom šéfkuchárov. 

Pripravuje sa nová relácia, nechcem o tom ešte veľa hovoriť, aby mi 
to niekto neukradol, ale pripravuje sa nová relácia typu 
kulinárskych špeciálnych zážitkov, ale v tomto prípade „špeciálny 
zážitok“ neznamená, že ide o najdrahšiu reštauráciu, ale napríklad 
to, že niekto mi urobí zemiakovú placku, akú nikto nikdy nejedol. 
Čiže ja vyhľadávam v tom jednoduchom jedle, ktoré  mám rád, tú 
špicu. Viete veľmi dobre, že kačica sa dá urobiť a lá orange, po 
francúzsky a môže byť veľmi zlá, ale pripravená  obyčajne v peci a je 
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výborná. Závisí od kvality tej 
kačky, od toho, aká láska bola 
do prípravy vložená.... Ja stále 
tvrdím - menej je niekedy viac. 

Teraz som dokonca našiel 
jednu pani z   dedinky  Čáry a 
tá robí -  no to sú asi najlepšie 
lokše,  aké som kedy jedol. 
Lebo dobrú lokšu je veľmi ťažké 
urobiť... 

 
Ďakujeme Vám za príjemný 

rozhovor, prajeme šťastnú cestu 
domov. 

 
¯¯¯ /r/ ¯¯¯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počas rozhovoru s Justinom Topoľským        Foto: Mária Osifová 
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Ako každý rok už tradične mesiac október patrí úcte 

k starším. Pri tejto príležitosti sme 27. 10. 2010  pozvali do 
materskej školy starkých. A veru prišli, a to v hojnom počte. 
Deti si v každej triede  pripravili krátke vystúpenie pre svoju 
babku a dedka. Naši najmenší si dokonca so svojimi starkými 
aj zatancovali. No a deti z prípravných oddelení svojich 
starkých dokonca prekvapili, pretože  spolu s nimi vyrábali 
rôzne ozdoby z jesenných plodov. Po vystúpení detí starkí 
prijali pozvanie k stolom, kde bolo pre nich pripravené menšie 
pohostenie. Starí rodičia si príjemne posedeli spolu so svojimi 
vnúčatkami, ale aj s pani učiteľkami z triedy. Na záver sa 
naše deti poďakovali svojim starkým za to, že si našli čas 
a prišli medzi ne. Nakoniec obdarili svoje babky a dedkov 
maličkosťami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starí rodičia spolu s deťmi zhotovovali ozdoby     Foto: autor 
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 Na známosť sa všetkým škôlkarom dáva 
mimoriadna, zvláštna správa, že sa chystá pre 
deti „ŠARKANIÁDA“.... A tak deti v spolupráci 
so svojimi rodičmi vyhotovili šarkany rôznych 
veľkostí, farieb a tvarov. Niektorí, tí väčší 
predškoláci, si šarkany urobili sami podľa 
vlastných predstáv.  Konečne nastal ten 
dlhoočakávaný okamih, keď sa k nám prihnal 

vietor a ten naše šarkany unášal do výšky. Nad hlavami detí sa 
vyškieral ten najväčší, najstrašnejší, najokatejší, najfarebnejší či 
najzaujímavejší šarkan. Na tvárach detí bolo vidieť radosť a dobrú 
náladu. Dokonca sme si aj zaspievali pieseň o šarkanoch.  

Šťastní a spokojní sme sa vrátili do svojich tried.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deti z MŠ Giraltovce pózujú so svojimi šarkanmi      Foto: autor 
 

¯¯¯ Zuzana Jurčová ¯¯¯ 
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V posledných rokoch sa naša škola zapája do realizácie  

mnohých projektov, ktoré nám pomáhajú pri modernizácii 
vzdelávania  a  realizácii náročnej školskej reformy.  Prínos 
pociťujeme predovšetkým  v materiálnej oblasti, ktorá je pre 
funkčnosť moderného gymnázia nevyhnutná. Na  takú 
modernizáciu školy, aká sa realizuje v poslednom období 
prostredníctvom projektov,  by  škola nikdy nemala  dostatok 
vlastných prostriedkov.   

Pôvodná budova školy, postavená v roku 1949, si vyžadovala  
v posledných rokoch väčšie opravy a rekonštrukcie, ktoré nám 
pomohol realizovať Prešovský samosprávny kraj. Začalo to 
renováciou zatekajúcej sedlovej strechy, postupnou rekonštrukciou 
všetkých sociálnych zariadení,  výmenou všetkých okien za kvalitné 
plastové, ďalej sa pokračovalo výmenou radiátorov, bola postavená 
nová šatňa pre žiakov so vstavanými skrinkami, čím sme vyriešili 
dlhoročný problém s odkladaním obuvi a ošatenia žiakov, bol 
zrenovovaný  vstupný priestor do školy, v minulom roku boli  
ploché strechy  izolované proti premočeniu izolačnou fóliou. 

Z realizovaných projektov má najväčší finančný prínos tzv. 
„stavebný“ projekt, podaný Agentúrou Prešovského samosprávneho 
kraja. Investorom je Prešovský samosprávny kraj a je 
spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja  v hodnote 600 000 €. Projekt má 
názov Modernizácia a skvalitnenie edukačného procesu 
rekonštrukciou Gymnázia v Giraltovciach.  

Od júla 2010  sa realizovala stavebná časť uvedeného projektu. 
V súčasnosti je celá budova  zateplená a farebne riešená, čím sa 
výrazne zatraktívnil celkový vzhľad školy, bola pristavaná nová 
posilňovňa, strop telocvične je zateplený a dostal nové drevené 
obloženie, podlaha telocvične je rekonštruovaná, povrch je zo 
športového PVC, rekonštruovaná je celková elektroinštalácia v celej 
budove s novými rozvodmi  a inštalované sú nové osvetľovacie 
telesá, renovované sú zvody hromozvodov, na školskom dvore bola 
postavená spevnená príjazdová cesta s parkoviskom, bol 
zrekonštruovaný školský rozhlas, klasické zvonenie bolo nahradené 
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bezstresovým „Elektronickým školníkom“ s obmenou rôznych 
melódií, školská kuchyňa dostala nový kuchynský robot, 
konvektomat a elektrický kotol. Toto zariadenie bolo veľmi potrebné,  
pretože doterajšie stroje boli opotrebované a hrozilo zastavenie 
prevádzky školskej jedálne. 

Súčasťou tohto projektu bola aj dodávka vnútorného vybavenia, 
pozostávajúca z  ďalších siedmich interaktívnych tabúľ, ktoré 
pribudli k doterajším siedmim, v blízkom čase dostaneme do 
učebne biológie a  jazykových učební  nový školský nábytok  a  30 
moderných PC pre žiakov. Aby modernizácia učebných priestorov 
bola dokonalá, z fondu rodičovského združenia sme zakúpili 
k interaktívnym tabuliam biele keramické tabule na popis fixkami. 
Poslednou veľkou údržbou v budúcnosti by mala byť maľba 
všetkých vnútorných priestorov a učební, ktoré sú neupravené po 
vnútorných rekonštrukčných prácach. 

Sme radi, že sa nám podarilo realizovať  jednu z najväčších 
investičných akcií v histórii školy. 

 
¯¯¯ Juraj Auerswald, ¯¯¯ 

riaditeľ Gymnázia v Giraltovciach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zateplená a obnovená budova školy – školský dvor 
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Telocvičňa má novú 
podlahu a zateplený strop, 
súčasťou projektu je aj 
7 nových interaktívnych  
tabúľ. 
 

Foto: autor 
 
 
 
 
Vo štvrtok 18. novembra 2010 bolo v giraltovskom Gymnáziu rušnejšie ako 

zvyčajne. Prváci boli prijímaní do radov gymnazistov, čiže si „odtrpeli“ 
imatrikuláciu a časť žiakov a učiteľov odcestovala  do Poľska. Cieľom bola 
Spojená škola v  Ustrzikoch Dólnych – partnerská škola, s ktorou sme 
v uplynulom kalendárnom roku pracovali na zaujímavom projekte. Projekt sa 
usiloval o to, aby sa nadviazali nové kontakty a spoznalo sa naše spoločné 
pohraničie. K ukončeniu projektu sme teda boli pozvaní na konferenciu, aby 
sme ukázali, čo všetko sa nám podarilo. 

Všetko sa začalo minulý rok v decembri, keď našu školu oslovila škola 
z Ustrzikov Dólnych, aby sme s nimi spolupracovali na projekte s názvom 
Nachádzame spoločné susedstvo – budujeme komunitu susediacich 
národov. Naplánované boli podujatia, týkajúce sa histórie, geografie a biológie, 
vždy sprevádzané športovým podujatím.  
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Dejepis sa realizoval prvý – v apríli 2010 v Poľsku. Študenti si pripravili 
prezentácie, v ktorých hovorili o histórii slovensko–poľského obchodu v období 
stredoveku, o Giraltovciach, o religiozite nášho kraja, tradíciách a folklóre. 

Druhým podujatím bola geografia, organizovaná v máji 2010 na Slovensku. 
Študenti prezentovali krásy východného Slovenska z geografickej stránky, 
venovali sa aj geocachingu. 

A tretím, posledným podujatím bola biológia v septembri 2010 v Poľsku.  
Predstavené boli biologicky atraktívne miesta v našom regióne, ako napríklad 
Becherovská tisina a Stebnícka huta. 

18. novembra 2010 teda zástupcovia školy v zložení 13 učiteľov a 24 žiakov 
odcestovali na konferenciu do Ustrzikov Dólnych, aby ukázali, čo dosiahli 
počas realizácie projektu. Príhovorom nás privítal primátor mesta Ustrziky 
Dólne, neskôr aj poľský koordinátor projektu pán Marek Andruch a slova sa ujal 
aj náš pán riaditeľ Juraj Auerswald. Ďalším bodom konferencie bolo samotné 
prezentovanie miest, ktoré sme spolu s poľskými priateľmi navštívili. Potom boli 
odmenení žiaci, ktorí vyhrali fotografickú súťaž: 1. miesto – Valéria Onuferová 
(III. A), 2. miesto – Dominika Šinaľová (VIII.O), 3. miesto – Filip Schrenk (III. A). 
Pripravený bol aj bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili naši gymnazisti 
a žiaci z partnerskej školy. Nasledovali prednášky: o histórii Giraltoviec 
v podaní pána Adriána Eštoka a z poľskej strany o histórii slovensko - poľských 
kontaktov v slovensko – poľskom pohraničí v období neskorého  stredoveku. 
Na záver nám poľskí priatelia pripravili slávnostný obed. 

Ukončili sme teda ročnú 
spoluprácu, no veríme, že 
kontakty a vedomosti ostanú 
zachované. V mene Gymnázia 
v Giraltovciach ďakujem 
všetkým zúčastneným za 
aktívnu prácu na projekte. 
Zároveň dúfam, že sa s našimi 
poľskými kamarátmi stretneme 
aj pri ďalších spoločných 
projektoch. 
Valéria Onuferová, III. A, 

Gymnázium Giraltovce   
Príhovor riaditeľa Gymnázia 
v Giraltovciach, Juraja Auerswalda 

 
 
 
 
 
 
Gymnazisti z Topľanu predsta-

vili slovenský folklór    Foto: autor 
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Začiatok októbra sa v Pohronskom osvetovom stredisku 
v Žiari nad Hronom opäť niesol v duchu krásneho literárneho 
sviatku – vyhodnotenia 19. ročníka celoslovenskej súťaže Tak 
píšem ja 2010. 

Do tejto súťaže sa zapojilo 70 účastníkov s celkovo 170-
timi prácami. Vo vekovej kategórii v poézii do 13 rokov Martin 
Hirňák z našej školy získal Cenu za pekné prírodné paralely.  

 
Matica slovenská vyhlásila pri príležitosti Roka J.C. 

Hronského súťaž pre deti s názvom Po stopách J.C. 
Hronského ako spisovateľa a výtvarníka. Súťaže sa mali 
možnosť zúčastniť deti základných škôl II. stupňa, základných 
umeleckých škôl, kurzov a CVČ. 

Do súťaže sa zapojilo veľké množstvo žiakov. Spomedzi 
nich boli v literárnej súťaži ocenení štyria žiaci. Čestné 
uznanie v tejto celoslovenskej súťaži získala naša študentka 
Katarína Durkačová z  III. O. Obidvoch žiakov pripravovala 
Marta Lehetová. Prajeme im naďalej veľa inšpirácie a poslušné 
pero. 

¯¯¯ Marta Lehetová 
 
 
 
 
 

SLIMÁK 
 
Cestuje si celý deň, 
v karavane prespí noc. 
Veľký atlét teda nie je,  
za oknom sa stále smeje.  
I keď silný vietor fúka, 
ručná brzda drží ho. 
Pod kapotou štyri kone, 
za deň toho prejde hojne. 
Nikto ho viac už nezastaví,  
iba klinec na ceste. 
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Šťastie je mozaika zložená z nepatrných malých radostí. Takýmito 

drobnými radosťami sú pre mnohých ľudí rodina, deti, zdravie, pomoc 
druhým, práca. Niekomu prinášajú pocit šťastia vedomosti, kariéra, moc. 
Inému by však ku šťastiu stačilo tak málo: urobiť pár krokov na vlastných 
nohách, vidieť svet, počuť hlasy, mať prácu, strechu nad hlavou, žiť 
v milujúcej rodine či v slobodnej krajine. Alebo ... keby ešte boli na svete 
naši najbližší.  

Toľko z úvodného príhovoru  pani Márie Osifovej, predsedníčky ZPCCH. 
Tentoraz tieto slová mali aj konkrétnych adresátov, pretože na našom 
Katarínskom posedení bol prítomný aj nevidomý, ktorý by rád videl svet 
okolo seba, tiež bol prítomný aj pán na invalidnom vozíku, ktorý by 
nesmierne rád urobil tých pár krokov, ale tiež vie, že mu to už nikdy 
nebude dopriate. 

Ale šťastie sú aj láska a zdravie. Nemožno si ich kúpiť, získať. Človek ich 
často ocení až vtedy, keď  ich stratí. Toto konštatovanie iste oslovilo 
všetkých 83 prítomných na spomínanom stretnutí, pretože práve my 
s pribúdajúcim vekom si uvedomujeme aj pridružujúce sa zdravotné 
problémy. 

A s tým súvisí aj pozvanie našich hostí,  prijali ho naši lekári, za MsÚ  
primátor mesta Ján Rubis a vedúca ekonomického oddelenia Iveta 
Kurčová,  ďalej poslankyňa a zároveň riaditeľka nášho DSS Slávka 
Vojčeková, zástupcovia  Únie dôchodcov, členovia ZPCCH zo Svidníka a zo 
Stropkova, predseda OZ Spojme srdcia pre zdravie Vladislav Kačmár. Toto 
stretnutie nemalo pracovný charakter, ale aj tu bola možnosť prihovoriť sa 
prítomným zo strany hostí, ale aj opačne naniesť pripomienky, otázky, 
smerujúce k nim. 

Nemohol tu však chýbať kultúrny program, v ňom Topľanky ponúkli 
ľudové piesne, ale prispeli aj naši žiaci ZŠ s p. uč. Slávkou Dzurjuvovou 
a Annou Galíkovou.  

A veru že to bol pestrý program, bohatý a obsahovo vyberaný pre nás. 
Naše poďakovanie patrí MsÚ za poskytnutie  sály Domu kultúry a za 
konkrétnu pomoc pracovníčok oddelenia kultúry, Súkromnej strednej 
odbornej škole za prípravu a podanie večere, našim jubilantom za bohato 
a pestro prestreté stoly vrátane domácich dobrôt, rovnako aj primátorovi 
Jánovi Rubisovi za ďalšie občerstvenie od neho osobne. Svoj podiel pridal aj 
Vlado Juha. 

O ozvučenie sa po celý čas staral Ján Tkáč, ktorému tiež patrí 
poďakovanie, rovnako ako aj Ondrejovi Majerovi a jeho harmonike za 
navodenie dobrej nálady a pohody vôbec. Kvalitné zvládnutie náročnej akcie 
si žiada viacej rúk  pri príprave a podávaní občerstvenia, pri tombole, pri 
blahoželaní jubilantom. Tak ako vždy doteraz veľmi ochotne sa zapojili aj 
ďalší, k spokojnosti všetkých zúčastnených. Ďakujeme. 

¯¯¯ Margita Gazdičová 
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Bohatá účasť členov ZPCCH na Katarínskom posedení           Foto: M. Osifová 
 
 
 
 
 

Aj keď je vonku zima, môžeme vytvoriť za oknom malý 
zeleninový kútik s rýchlenou cibuľkou, petržlenom alebo 
napučaným zelerom v kvetináči. 

Aby sme znížili zahrievanie koreňov rýchlenej zeleniny, 
sadíme len do piesku, ktorý udržujeme vlhký. 

Truhlík s pažítkou prenesieme do tepla, kde rýchlo narastie 
a dopĺňa náš jedálny lístok. 

-prikrmujeme užitočné vtáctvo, ktoré okrem iného plní 
v záhrade funkciu regulátora škodlivého hmyzu, 

- odstraňujeme starú kôru, machy a lišajníky na stromoch, 
- ak to dovolí počasie, prihnojujeme kompostom alebo 

priemyselnými hnojivami, 
- niektoré rastliny stále chránime proti mrazu napr. 

stromčekové ruže balíme do netkanej textílie, 
- počas dní bez mrazu zalievame stále zelené dreviny, 
- náročnejšie stále zelené dreviny zatieňujeme ľahkou vrstvou 

ihličia alebo netkanou textíliou.  
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Rastislava  Onufera 
Timoteja  Michňáka 

Antona  Amricha 
Patrika Horvata 
 
 
 
 
Mária Nováková    90      Andrej Guľa    55 
Alžbeta Zorská   85          Kristína Bilá    55 
Ján Lipinský     80                Lidmila Fedáková  55 
Štefan Čižek     80        Martin Kovalčík   50 
Oľga Mojdisová    80                   
Juraj Gazdič       70                     
Helena Kapeľuchová 70               
Anna Bajcurová   70       
Anna  Kmecová   70 
Mária Hajdová   65 
Ján Imre      60 
Ján Haluška     60 
Emil Kurej     60 
 
 

 
 
 

Martin Paľa  -  Martina Malicherová 
Giraltovce      Prešov 

 
Michal Čermák  -  Andrea Makuchová 
  Rakovník, ČR      Giraltovce 
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Mestský futba-
lový klub Slovan 
Giraltovce má 
bohatú a pestrú 
históriu. Pri jeho 
úspechoch stáli 
nielen výborní 
futbalisti, ale aj 
obetaví dobrovoľ-
ní funkcionári. 
Medzi najvýz-
namnejších ur-
čite patrí pán 

Milan Varganin. Tento bývalý aktívny futbalista sa dal na 
funkcionársku dráhu v roku 1976 a to bolo pre Slovan veľké šťastie. 
Milan sa stal dušou giraltovského futbalu. Svojimi schopnosťami 
získal uznanie na celom Slovensku. Ak platí pravidlo, že každý je 
nahraditeľný, tak v jeho prípade platí, že výnimka potvrdzuje 
pravidlo.  

Pre giraltovský futbal sa stal nepostrádateľným. Svoje 
funkcionárske schopnosti uplatnil aj v Bardejove, kde postup do 
najvyššej súťaže je toho jasným dôkazom. O jeho veľkom kredite 
svedčí fakt, že aj dnes má u najvyšších futbalových predstaviteľov 
na Slovensku vždy otvorené dvere. Je to nielen funkcionár s veľkým 
F, ale aj človek s veľkým Č. Giraltovskému futbalu pomáha aj dnes 
a pre mladú funkcionársku generáciu je vzorom. Som rád, že som 
s ním mohol spolupracovať. Boli to pekné a nezabudnuteľné chvíle. 
Medzi jeho najväčšie geniálne funkcionárske ťahy patrí vybavenie 
prestupu Igora Nováka z Bohemiansu Praha v roku 1980 za 2 500 
korún, pričom prínos I. Nováka pre futbal v Giraltovciach sa ani 
nedá vyčísliť. Pán Milan Varganin oslávi 18. novembra  krásne 
jubileum – sedemdesiatku.  
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Milan, pri tejto príležitosti Ti praje celá giraltovská futbalová 
rodina veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu svojich 
najbližších. Za to všetko, čo si pre giraltovský futbal a šport urobil, 
robíš a ešte urobíš, Ti patrí veľké poďakovanie. Nech sú pre teba 
výsledky a úspechy všetkých kategórií MFK Slovan Giraltovce vždy 
len potešením. 

Hráčska kariéra: Giraltovce, Marhaň, Brezov a Železník 
Funkcionárska kariéra: 1976-1992 – Slovan Giraltovce, 1992-

1999  – BŠK JAS Bardejov 
  

¯¯¯ Miroslav Deutsch ¯¯¯ 
 
 
 
 
 
 
V MFK Slovan Giraltovce sa v tomto roku akoby roztrhlo vrece 

s jubilantmi. Plejádu bývalých futbalistov i funkcionárov Slovana 
doplnil v  novembri aj Jozef KOČIŠ. Populárny „ Bočik “, ako ho 
všetci oslovujú, je nenápadný, ale v Giraltovciach určite 
neprehliadnuteľný človek. Giraltovský futbal je tiež jeho srdcovou 
záležitosťou a pre MFK Slovan urobil neoceniteľné služby. Je jeho 
odchovancom. Hrával za žiakov, neskôr za dorast. Rád spomína na 
trénerov Pavla Farského, Jozefa Barnáša, Jána Čížeka a Jána 
Jurča. Práca pri mladých futbalistoch ho veľmi bavila. 
Mládežníckemu futbalu pomáhal vo funkcii vedúceho mužstva 
v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy dorast Slovana 
hral v II. dorasteneckej  lige a súperil s Púchovom, Prievidzou, 
Ružomberkom, Banskou Bystricou. Keď hral dorast  predzápas 
federálnej ligy v Považskej Bystrici, tiesnilo sa na tribúnach vyše 
12 000 divákov a chlapcom ( nielen im ) sa triasli kolená. Na tieto 
chvíle čerstvý päťdesiatnik nevie zabudnúť. Aj dnes Jozef vypomáha 
ako usporiadateľ pri vstupnej bráne a keď ho funkcionári 
v kritických chvíľach poprosia o záskok pri žiakoch a doraste, nikdy 
neodmietne. 

Jožko, prijmi gratuláciu od športovcov, funkcionárov a fanúšikov 
Slovana. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
a samozrejme veľa úspechov s MFK Slovan. 

 
¯¯¯ Miroslav Deutsch ¯¯¯ 
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V stredu 24.11.2010 sa konala v posilňovni PWL CVČ Giraltovce 

súťaž v silovom trojboji mládeže do 18 rokov. Súťaže sa zúčastnilo 
14 pretekárov a 1 pretekárka. Rozhodcami boli Michal Berežňak, 
Dávid Bendík a Gabriel Grega, ktorí sú členmi klubu PWL 
Giraltovce. Súťažilo sa v troch kategóriách – muži do 70 kg , muži 
nad 70 kg a ženy. Súťaž sa začala o 3. hodine a bolo sa na čo 
pozerať, mladí, chuťou nabití pretekári podávali svoje osobné 
maximá s veľkým nasadením. V kategórii do 70 kg sa predstavilo 7 
borcov. Dominoval Gabriel Matik z Giraltoviec, na krk mu dýchali 
Peter Eštok (Giraltovce) a Peter Vojtek (Kuková). Gabriel zaujal 
mŕtvym ťahom – platným pokusom130 kg , pokus140 kg mal pre 
technickú chybu neplatný. Musím dodať, že slovenský rekord 
v kategórií do 60 kg je 150 kg. V kategórii nad 70 kg sa predstavilo 
taktiež 7 pretekárov. Víťazom sa stal Peter Hrinko z Fijaša 3 body 
pred Eduardom Terkaničom z Giraltoviec, tretí skončil Kristián 
Kosár z Vyšného Kručova. V kategórií ženy sa predstavila iba jedna 
pretekárka, mladučká Beáta Vojteková (Kuková). Bola to jej prvá 
súťaž a ona milo prekvapila. Beáta sa pravdepodobne zúčastní aj 
svetového pohára mládeže v silovom trojboji, ktorý sa bude konať 
na budúci týždeň v Giraltovciach. V absolútnom hodnotení na 
Wilksove body vyhral Gabriel Matik 239,82, druhý skončil Peter 
Hrinko 232,37   a tretí Eduard Terkanič 229,26. 

¯¯¯ Autor: Marek Pavúk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazi 
 
 

Foto: autor 
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Čas sa kráti!!! Giraltovce 

budú v dňoch 4. – 5. decembra  
organizovať svetový pohár 
mládeže v silovom trojboji 
a tlaku na lavičke. Je to prvá 
súťaž tohto druhu na 
Slovensku. Organizátorom je 
CVČ Giraltovce v spolupráci so 
SAST a GPC. Súťaž sa bude 
konať v Dome kultúry v Giral-
tovciach a všetky práce s jej 
prípravou sa už realizujú, takže sa  máme  načo tešiť, priatelia.  
Predstavia sa nám  pretekári zo siedmich štátov sveta (Slovensko, 
Česko, Rusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko a Uzbekistan). Váhy na 
činke sa budú pohybovať vysoko nad tristo kilogramov, takže sa 
bude na čo pozerať. Aj pretekári z Giraltoviec sa poctivo pripravujú 
na túto udalosť (Bendík, Pankúch, Pavúk, Grega...) Verím, že 
obyvatelia Giraltoviec a okolia nesklamú a prídu podporiť svojich 
borcov. Zároveň tak prispejú k nezabudnuteľnej atmosfére tejto 
udalosti a k propagácii nášho mesta v celom svete. 

 
Časový harmonogram: 
 
Piatok – 3.12.2010 
14:00 – 18:00 – Váženie 
Ženy – 48 – 90+ kg – PWL, BP 
Muži – 52 – 82,5 kg  - PWL, BP 
Míting 19:00 
 
Sobota – 4.12.2010 
Ženy – 48 – 90 + kg – PWL,  čas 9:30 
Ženy – 48 – 90 + kg – BP,   čas 10:30 
10:00 – 12:00 – Váženie 
Muži – 90 – 140 + kg – PWL, BP 
Muži – 52 – 75 kg – PWL,  čas 12:30 
Muži – 52 -75kg – BP,  čas 13.45 
14:00 – 16:00 Váženie 
Muži – 90 – 140 + kg – PWL, BP 
Muži – 82,5kg – PWL,   čas 16:30 
Muži 82,5 kg, BP,  čas 17:45 
Ceremoniál 20.30 
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Nedeľa 5.12.2010 
Muži – 90 – 100 kg – PWL,  čas 9:00 
Muži – 90 – 100 kg – BP, 
Muži – 110 – 140 + kg – PWL, čas 13:30 
 Muži 110 – 140+ kg – BP, čas 14:45 
Ceremoniál – 17:00 

¯¯¯ Marek Pavúk 
 

 
 

Kokteil  proti chrípke, cukrovke a na úpravu 
hmotnosti 
Pol strúčika cesnaku pretlačíme,  vložíme do 
čajovej šálky. 
Pridáme kávovú lyžičku medu, 
kávovú lyžičku jablkového octu a 
prelejeme horúcou   vodou  (1,5 dcl okolo 90 ºC). 
Kokteil premiešame a ešte teplý vypijeme.  
Nápoj upravuje hladinu cukru v krvi, pôsobí 
antibakteriálne a pri miernej diéte pomáha 
výrazne upraviť aj hmotnosť. Odporúča sa piť ráno 
nalačno. 

 
 

 
6.12. 2010 

Mikulášska nádielka 
 

14.12.2010 
Prijatie jubilantov 

 
17.12.- 19.12. 2010 

Vianočná akadémia ZŠ  Dom kultúry 
 

20. 12. 2010 
Volejbal o Pohár primátora mesta 

 
26.12. 2010 

Vianočný koncert ZUŠ 
 

31.12.2010 
Ohňostroj a privítanie Nového roka 2011 
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Foto: archív, Mária Osifová 
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Máte pocit, že výchovu detí neviete zvládnuť alebo na ňu nemáte 

dosť času? Potrebujete pomôcť, poradiť? Prečo je dieťa nespokojné, 
nešťastné, nervózne? Čo môžete urobiť pre seba aj pre vaše dieťa a 
celú rodinu? Nebojte sa požiadať o radu! Namiesto diskusií o svojich 
problémoch so známymi, príbuznými alebo kolegami skúste sa 
obrátiť na psychológa z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie.   

 
Ešte stále sa stretávame s predsudkami, typickými pre malé 

mesto, že návšteva psychológa je niečo zahanbujúce alebo 
ponižujúce pre dieťa. Tieto predsudky sú už  prekonané a návšteva 
psychológa vo väčších mestách je už dávno služba ako každá iná, 
kde rodičia konzultujú problémy svojho dieťaťa s odborníkmi. Buďte 
aj vy jedným z tých rodičov a príďte sa k nám poradiť o probléme 
vášho dieťaťa.  

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

vo Svidníku a jeho detašované pracovisko v Giraltovciach sa venujú 
komplexnej starostlivosti o detskú psychiku. S čím všetkým Vám 
naši psychológovia vedia pomôcť? Každodenne spolupracujú so 
špeciálnym pedagógom pri logopedickej starostlivosti a pri 
špeciálnych poruchách učenia. Medzi najbežnejšie patria poruchy 
čítania, písania a počítania. Ak má vaše dieťa problémy v týchto 
oblastiach, nie vždy to znamená, že je lenivé alebo neschopné. Môže 
ísť práve o spomenuté poruchy učenia, ktoré absolútne nemajú 
súvis s poruchami intelektu, často je opak  pravdou a tieto deti sú 
talentované a nadané. Práve nediagnostikované poruchy učenia 
môžu odrádzať deti od ďalšieho rozvoja ich schopnosti. Preto ak 
vaše dieťa číta pomalšie ako jeho spolužiaci a robí pritom veľa chýb, 
neváhajte a obráťte sa na psychológa. Neviete sa rozhodnúť, či 
svojho predškoláka necháte ešte jeden rok v škôlke alebo požiadate 
školu o odklad?. Zhoršil sa vášmu dieťaťu  náhle prospech, je 
nepokojné a stále nahnevané a vy neviete prečo? Nečakajte, kým 
začne nosiť zo školy poznámky v žiackej knižke a zavolajte nám.  

 
Ale nehovorme iba o problémoch. Naši psychológovia 

spolupracujú so základnými školami, ktoré otvorili triedy pre 
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nadané deti. Rodičia si u nás môžu overiť výšku IQ svojho dieťaťa 
a poradiť sa s odborníkom o ďalšom postupe vzdelávania, prípadne 
o zaradení do niektorej z týchto tried. Poskytujeme tiež kariérové 
poradenstvo. Neviete kam by malo isť vaše dieťa študovať? Bez 
problémov za pomoci počítačových programov ho usmerníme  
a poradíme mu. Takisto potrebujete zistiť aké má vaše dieťa vlohy 
na učenie cudzích jazykov, za pomoci špeciálnych testov to vieme 
zhodnotiť a poradiť Vám.   

Služby našich psychológov môžete využiť bezplatne 
a garantujeme Vám diskrétnosť, kompetentnosť a ľudský prístup 
pri riešení Vašich problémov. Preto neváhajte a nebojte sa 
psychológa! Nájdete nás v Dome služieb (1. poschodie), Dukelská 
57/64, 087 01 Giraltovce. Informácie a objednávky na telefónnych 
číslach   054/7522367 alebo 0911 828 377 

  CPPPaP, Svidník  
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Advent  znamená príchod Pána Ježiša. Radujeme sa, že prišiel 

v ľudskom tele a znova príde na konci vekov. Preto s radosťou 
očakávame a pripravujeme sa  na tento príchod. K tomu slúžia 
i naše stretávania pri Božom slove, na modlitbách. Spievame 
duchovné piesne, prichádzame k spovedi, Večery Pánovej, aby naše 
srdcia boli pripravené pre tento príchod. 

 
  Druh bohoslužieb Dátum 

konania 
Miesto 
konania 

Začiatok 
o hod. 

I. Adventná  Giraltovce 9:00 

nedeľa  
Nedeľné Služby Božie (SB)  28.11.2010 

Železník 10:30 

  Večerné adventné SB Od 30.11.2010 ŽELEZNÍK 19:00 

  Večerné  adventné  SB  
s Večerou Pánovou  (VP) 21.11.2010 ŽELEZNÍK 19:00 

Každý utorok Biblické hodiny Od 30.11.2010 Mičakovce 18:00 

Každá streda  Biblické hodiny Od 1.12.2010 Lužany pri 
T. 18:00 

Každý štvrtok Večerné adventné SB Od 2.12.2010 Giraltovce 18:00 

  Večerné  adventné  SB  s VP 23.12.2010 Giraltovce 18:00 

Nedeľné SB s  VP 5.12.2010 Giraltovce 9:00 II. Adventná 
nedeľa Nedeľné SB   Železník 11:00 

Nedeľné SB s VP   Giraltovce 9:00 

Nedeľné SB  12.12.2010 Železník 11:00 
III. Adventná 
nedeľa 

Nedeľné SB s VP   Svidník 14:30 

Nedeľné SB s VP 19.12.2010 Giraltovce 9:00 IV. Adventná 
nedeľa Nedeľné SB s VP   Železník 11:00 

24.12.2010 Giraltovce 16:00 ŠTEDRÝ 
VEČER Slávnostné SB s programom  

  Železník 17:30 

  25.12.2010 Giraltovce 9:00 

Slávnostné SB s programom   Železník 11:00 
I.SVIATOK 
VIANOČNÝ 

    Svidník 14:30 

26.12.2010 Giraltovce 9:00 II. SVIATOK 
VIANOČNÝ Slávnostné SB s programom 

  Železník 10:30 
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31.12.2010 Giraltovce 17:00 
Starý rok   

  Železník 18:00 

1.1.2011 Giraltovce 9:00 
Nový rok Novoročné SB s prečítaním 

štatistických údajov roka 2010   Železník 10:30 

Giraltovce 9:00 Nedeľa po 
Novom roku Nedeľné SB 2.1.2011 

Železník 10:30 

Zjavenie Krista 
Pána 
Mudrcom 

Slávnostné SB pri 10. Výročí 
posviacky chrámu v Železníku 
za účasti biskupa v.d. S. 
Sabola a hostí 

6.1.2011 ŽELEZNÍK 10:00 

 
 

 
Dátum Deň 

v týždni 
Názov bohoslužby Začiatok o hod 

18.12.2010 Sobota Sviatok zmierenia 
spoločná spoveď 

od 14:00 do 
17:00 

24.12.2010 Piatok Svätá omša 8:00 hod 

    Polnočná svätá 
omša 

24:00 hod 

25.12.2010            
I. sviatok vianočný 

Sobota Svätá omša 7:30,  9:30 

26.12.2010            
II. sviatok vianočný 

Nedeľa Svätá  omša 7:30,  9:30, 
17:30  

27.12.2010 Pondelok Svätá  omša 8:00 

Svätá  omša 8:00 

Ďakovná pobožnosť 16:00 

31.12.2010 Piatok 

Vítanie Nového roka 
polnoc  

od 24:00 

1.1.2011 Sobota Svätá omša 7:30,  9:30, 
17:30  

2.1.2011 Nedeľa Svätá omša 7:30,  9:30, 
17:30  

6.1.2011          
Traja králi 

Štvrtok Svätá omša 7:30,  9:30, 
17:30  

Vždy 1 hodinu pre Svätou omšou je spoveď.  
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Na tomto mieste vás chcem poinformovať o aktivitách 

a Bohoslužbách, ktoré úzko súvisia s prípravou a samotným 
prežívaním sviatkov Narodenia  Podľa Tela Nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. 

Od 20. decembra už máme bezprostrednú prípravu tzv. 
„Predprazdenstvo“ na sviatok Narodenia Pána. 

Bohoslužobný program počas sviatkov Narodenia Pána 
v Gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci 
v Giraltovciach, na ktorý Vás z celého srdca  pozývam, bude mať 
takýto priebeh. (Časový harmonogram sa môže podľa okolnosti ešte 
zmeniť) 

 
18.12.- sobota pred Kristovým narodením 

o 9 00- Sviatosť zmierenia. Vysluhovať sviatosť pokánia prídu 
  viacerí kňazi. 

19.12.- nedeľa pred Kristovým narodením, Nedeľa svätých 
otcov 
  o 9 30 -  Svätá liturgia. 
24.12.- piatok, Predvečer narodenia Pána, zdržanlivosť od mäsa 
+ pôst  

o 14 00 - Veľká večiereň  s liturgiou sv. Bazila Veľkého 
o 23 30 - Veľké povečerie s lítiou, Svätá liturgia  

25.12.- sobota, Narodenia  Podľa Tela Nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista 
  o 9 30 - Svätá liturgia s Myrovaním 
26.12.- nedeľa po Kristovom narodení, Zhromaždenie 
k presvätej Bohorodičke 

o 9 30 - Svätá liturgia 
27.12.- pondelok, Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon 
Štefan 

o 11 00  - Svätá liturgia  
31.12.- piatok, Zakončenie sviatku Kristovho narodenia, 
Silvester, VOĽNICA 

o18 00  - Ďakovná Svätá liturgia so spoločným pohostením – 
agapé 

01.01.- sobota, Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a 
Spasiteľa Ježiša Krista 

o 9 30 - Svätá liturgia s Myrovaním 
  
Prajem všetkým nám krásny a úžasný zážitok z narodenia Ježiša 

Krista. Pripravme mu v našich srdciach a v našich príbytkoch 
miesto, aby sa tam ako maličké dieťa mohol narodiť a obdariť nás 
svetlom múdrosti. 

Slava Isusu Christu!             Štefan Pacák 
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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


Spravodajca mesta Giraltovce  

 
50 

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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