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   V marci sa zákonite k slovu hlási nová jar,  začína pučať 

nový život. Marec je mesiacom nového zrodu, nového prebú-
dzania sa prírody, ale aj mesiac tradičných sviatkov. 

 
M e d z i n á r o d n ý   d e ň   ž i e n  - 8. marec,  sviatok 

žien celého sveta 
 
Hľadal si kvetinu, našiel si plod. 
Hľadal si prameň, našiel si more. 
Hľadal si ženu, našiel si dušu. 
                                          E. Södergranová 
 
D e ň   u č i t e ľ o v - 28. marec,  učitelia si týmto 

sviatkom pripomínajú deň narodenia učiteľa národov  Jána 
Amosa Komenského - 28.marca 1592 

 „Výchova nie je vecou silnej ruky, ale rozumu a srdca.“ 
                                                             J.A. Komenský 
 
M e s i a c   k n i h y - marec je aj mesiacom 

nositeľky múdrosti,  knihy  
„Knihy sú ľuďom tým, čím krídla vtákom“     
                                                        J. Ruskin 
 
Knihy nám dávajú krídla, nimi môžeme voľne lietať vo svete 

myšlienok a predstáv. Mesiac   marec je sviatok knihy, sviat-
kom nás všetkých - priateľov dobrých kníh. A sme už 
pomerne veľká rodina, teší ma, že v našom malom mestečku 
sa veľa číta. Svedčí o tom veľká návštevnosť  knižnice, ale, 
žiaľ, nie z radov našich školákov. Veľká skupina našich 
čitateľov sú trochu  už  starší občania Giraltoviec. Mládež, ako 
sa zdá, ku knihám neprivoňala, pravda, česť výnimkám. Aj 
medzi mladými sa nájdu výborní čitatelia, ktorí milujú knihy 
a trávia nad nimi svoj voľný čas. Je tu však mesiac marec – 
sviatok kníh a knižníc, sviatok autorov, ktorí sú v tomto 
mesiaci tak trochu na výslní. Prezentuje sa súčasná 
literatúra, ale vraciame sa aj ku klasike, to je vždy osvedčené 
a kvalitné čítanie. Tak si želajme, aby sa na knihy nikdy 
nezabudlo, aby sme v marci nanovo obnovili svoju vášeň 
k literatúre. Aby sme vždy v marci s novou energiou, načreli 
do bohatého sveta kníh a naplnili sa novým poznaníma novou 
múdrosťou.                           /am/ 
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Prvé zasadnutie v tomto roku  v poradí 20. sa konalo dňa 15. 
februára 2010. Otvoril ho primátor  Ján Rubis, ktorý po procedurálnych 
otázkach odovzdal slovo prednostovi MsÚ Jánovi Čabalovi, tento 
previedol kontrolu uznesení. Dr. Parada, podpredseda Okresného súdu 
Svidník, vystúpil s poznámkami k schváleniu kandidátov do funkcie 
prísediacich  Okresného súdu Svidník na volebné obdobie 2010-2014. 
Do tejto funkcie boli zvolení Iveta Kurčová, Viera Verešpejová 
a prednosta MsÚ Ján Čabala. 

K bodu 4, Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 
mesta Giraltovce č. 36/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok,  predkladal podklady Jozef Kozák, pracovník školstva. 
Mesto Giraltovce mení výšku dotácie pre štátne a neštátne školy 
a školské zariadenia z dôvodu zníženia rozpočtu od štátu. Na dieťa do 
3 rokov veku v materskej  škole – 3172 €, na dieťa od 3 rokov veku 
v materskej škole -1612 €,  na žiaka v zariadení školského stravovania 
-104 €, na dieťa v školskom klube - 312 €, na žiaka v individuálnej 
forme vzdelávania ZUŠ - 676 €, na žiaka v kolektívnej forme 
vzdelávania v ZUŠ – 416 €, na dieťa do 15 rokov v CVČ - 192,40 €. 

Výška dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia, na žiaka 
v zariadení školského stravovania – 67,60 € a na dieťa v školskom 
klube – 202,80 €   

K týmto číslam sa vyjadrili riaditelia CVČ  Ján Vook a riaditeľka 
materskej školy Daniela Roguľová, pre ktorých sú tieto čísla v tomto 
roku smerodajné.   

Poslanec Dušan Verčimák: „Toto je silný zásah do rozpočtu škôl 
jedná sa o pol milióna eur krátenia rozpočtu v rámci republiky.“ 

V nadväznosti na to predkladala vedúca oddelenia ekonomického, 
Iveta Kurčová, úpravu rozpočtu. Bežné výdavky pre ZUŠ – 248 040 €,  
pre CVČ – 807 800 €, MŠ – 203 800 €, Základná škola – 639 034,00 €, 
Školská jedáleň pri ZŠ - 53 144 €, Školský klub pre deti pri ZŠ – 40 688 
€. 

Siedmym bodom rokovania bolo odkúpenie pozemkov pre výstavbu 
bytov nižšieho štandartu na Kukučínovej ulici. Pri tomto bode boli 
poslanci jednotní, MsZ  schválilo odkúpenie parcely „E“ 552/1 orná 
pôda vo výmere 3000m2, ďalej 552/1 orná pôda vo výmere 5229m2   „C“ 
1670/8 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 600m2, všetko v cene 
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1, 66€/m2 pre účely výstavby nižšieho štandartu. Uznesenie bolo 
schválené jednohlasne. 

Správu o kontrolnej činnosti nám predniesla kontrolórka mesta 
Margita Pachová. Vo svojej činnosti počas druhého polroka 
kontrolovala mzdy a odmeňovanie v jednotlivých rezortoch, pri  
previerke pokladničných dokladov v CVČ kde neboli zistené závažné 
nedostatky. 

 Ján Magdoško, konateľ spoločnosti MsPS predložil na schválenie 
výšku poplatkov za cintorínske a pohrebné služby. 

 
Použitie katafalku s chladiacim zariadením 
za započatý deň:            12,93 € 15,41 €   
Použitie chladiaceho zariadenia za započatý deň:   14,73 € 17,53 € 
Použitie obradnej miestnosti za 24 hod.:      20 €  23,80 € 
Prenájom detského hrobového miesta na rok: 
(po úmrtí na 10 r.x1,70 €/rok)         17 €  20,23 € 
Prenájom hrobového miesta na rok 
(po úmrtí na 10 r. x 2,70 €/rok):        27 €  32,13 € 
Prenájom hrobového miesta v hrobke na rok 
( po úmrtí na 10 r. x 2,70 €/rok):        27 €  33,13 € 
Pohrebné služby:  
Objednanie a vybavenie náležitosti poslednej rozlúčky 
(1 prac., 45 min. x 8,30 € ):         6,25 €  7,44 € 
Vyžiadanie smútočného oznámenia:       1,65 €  1,96 € 
Prevzatie zosnulého do Domu smútku /vrátane dokument 
(2 prac. po 30min. x 8,3 €)         8,30 €  9,88 € 
Vyžiadaná služba pri vystavovaní a obrade 
(1 prac., 1 hod..):            8,30 €  9,88 € 
Využívanie zariadenia počas modlitieb na 1 hod. 
(mikrofón, reprodukovaná alebo živá hudba):    3,50 €  4,17 € 
Výsluha pri obrade a nosení rakvy 
(4 prac. po 45 min. x 8,30 €):         24,90 € 29,63 € 
 
 
Použitie služobných odevov (pre 4 prac. x 3,35 €/ks):  13,40 € 15,95 € 
Uloženie do hrobu a zahrabávanie 
(2 prac. po 45 min. x 8,3 €):         12,45 € 14,82 € 
Uloženie do hrobky + obielenie, úpr. panelov 
(4 prac. po 45 min. x 8,3 €):         8,30 €  9,88 € 
Izolácia +betónový poter po uložení do hrobky:    17,00 € 20,23 € 
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Prenášanie kvetín a vencov 
+ výzdoba na hrobe po pohrebe:        3,50 €  4,17 € 
Vybavovanie administratívnych úkonov po pohrebe 
(1 prac., 45 min. x 8,30 €):         6,25 €  7,44 € 
Cintorínske služby   
Vykopanie detského hrobu do hĺbky 130 cm:    30,05 € 35, 76 € 
Vykopanie hrobu do hĺbky 160 cm:       55,95 € 66,58 € 
Vykopanie hrobu do hĺbky 220 cm:       68,40 € 81,40 € 
Vykopanie hrobu pre uloženie dvojhrobky:     76,70 € 91,27 € 
 
 
Odstránenie náhrobného kameňa (krycej dosky) pre výkop hrobu a osadenie 
po uzavretí hrobu (4 prac. po 30 min x 8,3 €)    16,60 € 19,75 € 
Nákup, dovoz a  montáž dvojhrobky:       378,50 € 450,41 € 
Exhumácia do 10 rokov okrem výkopových prác:   500,00 € 595,00 €  
Exhumácia ostatkov nad 10 rokov okrem výkopových prác: 50,0 € 59,50 € 
 
 
Za služby na cintoríne počas roka 
(voda, úpr. chodníkov a kríkov)        0,50 €  0,60 € 
Vstup podnikateľ, subjektu do areálu cintorína 
za účelom podnikania           20,00 € 23,80 € 
Vjazd motorového vozidla do areálu cintorín     3,50 €  4,17 €     
 
Bolo zrušené staré uznesenie 246/2009. Za boli ôsmi poslanci, dvaja 
sa  hlasovania zdržali. 
 

Poznámka: prvý stĺpec bez DPH, druhý s DPH. 
 
V interpelácií sa poslanec  Stanislav Macák  informoval 

na odhrabávanie snehu pri katolíckom kostole a žiadal, aby sa tento 
odhrabal až ku zábradliu. 

Poslankyňa Mária Digoňová mala pripomienku k odstráneniu snehu 
z chodníkov smerom na polikliniku. To isté bolo spomenuté ohľadom 
chodníka pri pošte. Primátor mesta informoval prítomných o pešej 
zóne, práce by mali začať po Veľkej noci. 

Po schválení uznesenia, za ktoré hlasovali všetci poslanci, primátor 
mesta ukončil  rokovanie mestského  zastupiteľstva.      
      

ooooo     /ak/      ooooo     
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1. HLIADKA MSP POČAS SLUŽBY DŇA 8. JANUÁRA 

2010 ZISTILA SPÁCHANIE PRIESTUPKU PROTI 
VEREJNÉMU PORIADKU VZBUDZOVANÍM VEREJ-
NÉHO POHORŠENIA A TO TAK, ŽE PRIESTUPCA 
POŽIL VÄČŠIE MNOŽSTVO ALKOHOLU  A SPAL NA 
ZEMI POD LAVIČKOU NA NÁSTUPIŠTI SAD. PRE 
JEHO BEZPEČNOSŤ HLIADKA VYKONALA ODVOZ 
DO MIESTA JEHO BYDLISKA A VEC VYBAVILA 
ULOŽENÍM BLOKOVEJ POKUTY. 

2. V MESIACI JANUÁR MSP VYKONALA V ŠIESTICH 
PRÍPADOCH ODCHYT ZABEHNUTÝCH PSOV NA 
ÚZEMÍ MESTA GIRALTOVCE. PSY BOLI ODOV-
ZDANÉ DO KARANTÉNY FIRMY HUNTER. 

3. V PIATICH PRÍPADOCH MESTSKÁ POLÍCIA 
PREVERILA OZNÁMENIE NA PODOZRENIE 
Z PRIESTUPKU PROTI OBČIANSKEMU SPOLUNA-
ŽÍVANIU. JEDNO  Z NICH - ANONYMNÝ OZNAM - SA  
NEZAKLADALO NA PRAVDE. V TROCH ĎALŠÍCH 
PRÍPADOCH IŠLO O KONANIE SO ZNAKMI 
PRIESTUPKU PROTI OBČIANSKEMU SPOLUNAŽÍ-
VANIU, AVŠAK S PRIHLIADNUTÍM NA ZÁVAŽNOSŤ 
KONANIA POSTAČOVALO DOHOVÁRANIE NA 
MIESTE.  POSLEDNÝ Z RADU UVEDENÝCH PRIES-
TUPKOV REALIZOVALO TUNAJŠIE OBVODNÉ 
ODDELENIE PZ Z DÔVODU PODOZRENIA NA 
TRESTNÝ ČIN. 
 

ooooo      ONDREJ CINA 
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 Po dlhej a mrazivej zime nás prvé marcové dni  prekvapili 
svojím hrejivým počasím.  Dúfame, že na sviatok MDŽ 
budú ženy obdarené aj milým darčekom v podobe prvých 
snežienok.  

 Počas mrazivých februárových dní bolo plne vyťažené 
nielen multifunkčné ihrisko. Korčuľovať sa dalo aj na 
Rybníku, kde sa v jednu nedeľu  zišlo okolo dvesto 
prívržencov tohto zimného športu nielen z Giraltoviec, ale 
aj z okolitých dedín. 

 Dom kultúry je opäť v rekonštrukcii. Odstraňovať sa budú 
oporné stĺpy, ktoré bránili vo výhľade na pódium a sála 
bude mať opticky väčší priestor. Predpokladaný termín 
ukončenia prác je koniec apríla. 

 Neurologická ambulancia  doktorky Čunderlikovej, ktorá 
má v našej poliklinike ordinačné hodiny raz týždenne, je 
v tomto dni plne vyťažená. Poslední pacienti odchádzajú 
často aj v neskorých večerných hodinách. Pacienti by 
určite privítali, ak by pani doktorka mohla mať ordinačné 
hodiny aspoň dvakrát do týždňa.                               

  Neštátne zdravotnícke zariadenie Eskulap, s.r.o. sa chce 
poďakovať vedeniu mesta za rekonštrukciu detského 
oddelenia, ktoré spĺňa kritéria modernej ambulancie. Boli  
zrenovované obidve detské ambulancie, spoločná čakáreň, 
sociálne zariadenie, vymenené  okná a dvere (čím sa 
ušetrila energia). V blízkej budúcnosti sa bude renovovať 
kočikáreň  výmenou okien a vstupných dverí. Vynovené sú 
taktiež ambulancie doktoriek  Márie Čunderlíkovej, Anny 
Hrinkovej a Branislavy Líškovej. Celú budovu polikliniky 
čaká vonkajšia rekonštrukcia, výmena okien a strechy.  

 Firmy, ktoré vykonávajú práce na budovách Materskej 
školy, Športovej haly a okolí Základnej školy, pracujú 
v plnom nasadení, aby dodržali termíny ukončenia prác 
v mesiacoch september – október.                                 /r/ 
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„Priateľstvo môže trvať iba medzi dobrými 

ľuďmi.“  A tiež.:  „V núdzi poznáš priateľa.“ 
Pravdivosť oboch tvrdení preveril a potvrdil 
život sám. V mesiaci marec je aktuálne 
pripomenúť aj iné priateľstvo, samozrejme 
s knihou, tiež priateľom človeka. Ak sú to 
dobrí priatelia, tak je to priateľstvo na celý 
život. 

V jednej zo svojich kníh Komenský píše: 
„Nadarmo by bolo pole, keby neboli semená, nadarmo včely, keby 
neboli záhrady. Taktiež by boli nadarmo oči, uši, keby ... Nadarmo 
by teda bol aj rozum, keby nebol pokrm múdrosti, ktorý poskytujú 
dobré knihy. Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.“ Hovorí 
sa ale, že skončil vek slova a nastal vek obrazu. Televízia – nie 
kniha – sa stala nástrojom vzdelávania. Ako prijmeme tieto 
tvrdenia, ostáva na nás. Pre mňa osobne je kniha naozaj priateľom 
na celý život. Otázne je, ako vychovať čitateľa. Odpoviem len, že pre 
čítanie a knihu ho treba jedine získať. Poznáte to, prečítam knihu, 
vrátim ju na pôvodné miesto, jedna ma osloví viac, iná menej, ale 
máme aj takú, ktorá sa neodloží, mám ju vždy na dosah ruky. Našu 
Hanu Zelinovú som poznala, poznávala cez jej tvorbu a tá ma s ňou 
zblížila. Ale jej Vejár s fialkami alebo s kým mi bolo dobre (tak znie 
podtitul), to je tá, ktorú otváram a otváram... Už v jej podtitule – 
s kým mi bolo dobre - pozýva, ba vťahuje aj čitateľa na svoje 
stretnutia, návštevy, besedy, prežívania s ľuďmi, s ktorými prežívala 
svoj život súkromný, ale aj s literárnymi tvorcami, básnikmi, 
kritikmi, osobnosťami z divadla, televízie a máte pocit, že všetci sú 
vám bližší, poznáte ich ináč ako zo školských učebníc a rovnako aj 
samu H. Zelinovú cez túto autobiografiu. 
   A zo spomínanej zbierky na záver vyberám: ,,Poď dnu, dám ti 
niečo.” V izbe mi potom dala dve knižky. Jednu útlu, zachovanú, 
druhú ohmatanú dotykmi vari sto rúk, obidve zabalené v ľanovom 
uteráku. ,,Na, mne ich už netreba. Túto útlu si váž, neveľa ich je 
rozosiatych po svete. Mojej mamke ju dal človek, ktorý ich roznášal 
v dobrom i v zlom na vlastnom chrbte. Za nocľah, za kus chleba, za 
dobré slovo. Hrebenda sa volal. Jedno si však zapamätaj, dieťa moje 
prelestné: S knihami musíš ako s malými deťmi. Oberučne, 
s láskou a rozumom.” Rozbalila som ľanový uterák a dívala sa, čo 
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som dostala a s čím do dnešného dňa zaobchádzam oberučne, 
s láskou a rozumom. Útla knižočka je Hodžov spis Dobruo slovo 
Slovákom súcim na slovo, vydaný v roku 1848 v Levoči. 
A ohmatávaná, do čierneho plátna zaviazaná kniha je Evangelický 
Funebrál vydaný v Pešti roku 1820. 

ooooo     Margita  Gazdičová 
 
 
                              
 
 
Možno si spomeniete na jednu Ezopovu bájku, v nej si kráľ 

zavolal kuchára a rozkázal mu pripraviť najlepšie jedlo. Kuchár  
pripravil  jazyk a dodal: jazykom sa dá povedať veľa pekného, 
dobrého, dokonca aj zachrániť život. Potom mu kráľ povedal, aby 
mu pre zmenu priniesol – najhoršie jedlo. Kuchár mu však znovu 
priniesol jazyk so slovami: jazykom možno spôsobiť veľa zla, slovom 
možno ublížiť viac, ako mečom. Áno, vyslovené slovo môže mať 
účinok povzbudivý, liečivý, ale môže spôsobiť aj bolesť a ako ozvena 
neraz zaznieva po celý život. 

Nemám teraz na mysli slová, ktorými naša slovenčina 
v každodennom živote dostáva naozaj zabrať. Mám na mysli 
jednoduché, ale hrejivé slová, ktoré by mali byť samozrejmosťou pri 
stretnutí – pozdraviť, popriať, zaželať. Stačí tak málo, ale s veľkým 
dosahom. Nie tak dávno, v čase predvianočnom, zaznievali častejšie, 
boli to priania, želania, ktoré patrili k tomuto vzácnemu času. Ale 
rovnako sú žiaduce počas celého roka. Prezentujú a znásobujú 
ľudskosť, spolupatričnosť.  

Tiež tak v čase predvianočnom zazvonil pri dverách zvonček 
a moja prvá myšlienka bola – niekto cudzí, lebo v mrazivých dňoch 
my domáci klzké schody používame menej. Zvedavá otvorím dvere 
a pred nimi malé dievčatko. Asi niečo potrebuje, niekoho hľadá, 
myslím si, ale ono mi podáva žltý zvonček s vianočným zdobením 
a Veselé Vianoce MŠ Giraltovce. Moje prekvapenie a dojatie sa 
nedali nezbadať, keď aj dole stála ešte skupinka detí s pani 
učiteľkou Janou Antolíkovou.  Vraj roznášajú radosť a šťastie, boli 
už tam a tam a spomenuli si aj na mňa. Svoj úmysel naplnili 
vrchovato. A ja som ho počas Vianoc tiež podávala ďalej a ďalej ... 

Vďaka MŠ a jej kolektívu za to, že túto úlohu plnia aj počas roka, 
keď drobnými pozornosťami obdarúvajú aj ženy, matky v našom 
meste, v deň ich sviatkov. 

A naozaj stačí tak málo ...                Margita  Gazdičová 
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Poľnohospodárske družstvo Brezov, využijúc modernú 

techniku, sprístupnilo čerstvé mlieko Giraltovčanom priamo 
od dojníc. Chovajú ich v neďalekej farme  v Lužanoch pri 
Topli. V predajni potravín na  Dukelskej ulici pri SAD stanici 
začali mlieko z automatu predávať  v stredu 3. februára  t.r. 
dopoludnia. Je potrebné vysoko zhodnotiť iniciatívu 
prvovýrobcu základnej potraviny. Rozhodne je to vždy 
užitočnejšie,  ako vylievať mlieko na pole. 

 
Podľa informácií predsedu PD Brezov Jána Janošku mlieko 

ponúkajú z klasického automatu s kapacitou 150 litrov. 
Pochopiteľne, nemajú problém kedykoľvek dočerpať čerstvé mlieko 
a predávajú ho po 0,50 € za liter. Obsahuje minimálne 3,3 až 3,6 % 
bielkovín a 3,7 až 4 % tuku.  Fľaše, či iné ľahko umývateľné 
nádoby, napr. klasické kanvičky, si zákazníci musia doniesť  a sami 
si veľmi jednoducho môžu mlieko načapovať. Spotrebovať by ho 
mali do 48 hodín, uskladňovať v chladničkách pri teplote 3°C – 4°C. 
Na pitie však prvovýrobcovia odporúčajú mlieko prevariť.  

Ak však chcete mlieko spotrebovať aj ináč,  môžete si z neho 
vyrobiť jogurt, či acidofilné mlieko. Netreba zabudnúť, že aj keď sa 
skýši, je dobré a použiteľné. Ak ho necháte  skýšiť pri izbovej teplote 
jeden až dva dni, spraví sa z neho kyslé mlieko, ktoré má na vrchu 
chutnú hustú smotanu, môžete si ju pozbierať a použiť v kuchyni  
ako bežný typ priemyselne vyrábanej  smotany  s minimálnym 
obsahom 12 % tuku. Gazdinky ju využijú na podbitie omáčok, 
najlepšie však na zahustenie  obľúbenej mačanky. Kyslé mlieko 
môžete ohriať, pomaly, do teploty takej, aby ste v ňom  udržali prst 
a keď sú syrky dosť pevné, aby sa nerozchádzali, ale zas nie také, 
aby sa rozsýpali,   treba ho scediť. Takýmto spôsobom si vyrobíte aj 
tvaroh, ale sú aj rôzne spôsoby ako doma vyrobiť výborné syry, za 
ktoré draho platíte v obchodoch a ani neviete, čo všetko v sebe 
majú... Ako tvrdí predseda J. Janoško, 50-centové (15-korunové) 
mlieko dodatočnou spotrebou v podobe doma vyrábaných 
produktov sa dá zhodnotiť dva až štyrikrát. Napr. ak si z neho 
vyrobíte plnotučné acidofilné mlieko, zhodnotíte ho viac ako  
dvojnásobne, ale ak ohrejete tvaroh, zhodnotenie jedného litra 
dosiahne až štvornásobok.  

Propagáciu predaja mlieka z automatu robí predajca 
a prvovýrobca zároveň pomocou letáčikov, ktoré Giraltovčania 
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dostali do schránok ešte pred otvorením predajne. Obsahujú aj 
recepty na výrobu spomínaných mliečnych výrobkov. Mladým 
gazdinkách odporúčame konzultácie so starými mamami.  

                                      Emília FILOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V potravinách na stanici nájdete automat na mlieko. Foto: autor 
 
 
 
 
 

Načrime do úplných začiatkov budovania našej mestskej 
knižnice, sprítomnime si čas pred viac ako pol storočím. 
Ubehlo už viac ako 50 rokov, odkedy si naši obyvatelia mali 
po prvýkrát možnosť doniesť si domov knihu z knižnice. Dnes 
si ťažko vieme predstaviť, že si to vážili, knihy boli hodnotou, 
ku ktorej sa nedostavali ľahko. V dejinách je to veľmi 
nepatrné časové obdobie, iba polstoročie, ale je doslova nabité 
veľkými zmenami.  

Citujem z knihy Dejiny Giraltoviec:  „Uznesením rady ONV 
v  Giraltovciach  z  11.  októbra 1952  sa  rozhodlo  o  zriadení 
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Okresného domu osvety v Giraltovciach, 
ktorého súčasťou bola aj knižnica. Prvou 
knihovníčkou bola pani Mária 
Andrášková. Žiaľbohu nikde nie je 
zaznamenaný počet kníh, s ktorými 
knižnica začala svoju činnosť.“  

V obecnej kronike nášho mesta je prvý 
záznam o knižnici z roku 1955, píše sa 
tam: „V sídle okresu máme aj Okresnú 
ľudovú knižnicu, ktorá slúži aj čitateľom 
našej obce. Je síce nevhodne umiestnená, 
ale jej vhodnejšie umiestnenie sa plánuje. 
Vedúca knižnice je s. Andrášková, ktorá 
venuje pozornosť besedám o knihách, 
zvlášť s poľnohospodárskou problema-
tikou, ktoré prevádza s roľníkmi v sídle 
okresu. Tiež organizuje besedy o knihách 
pre mládež.“ Toľko z obecnej kroniky. Ale 
je to živý dôkaz, že knižnica plnila svoje 
najzákladnejšie poslanie, už hneď v  
začiatkoch. Pretože práca s knihou je aj dnes tým hlavným 
poslaním knižnice. Z každoročných záznamov z obecnej 
kroniky vyplýva, že knižnica sa pod vedením pani Andráškovej 
rozrastala, ona bola zrejme  tým pravým človekom na svojom 
mieste. Úhľadne viedla prírastkové zoznamy, ktoré sme po nej 
zdedili, snažila sa a darilo sa jej. Nezabúdala ani na besedy 
a kultúrnovýchovnú prácu, systém práce v knižnici bol – 
s ohľadom  na túto začínajúcu etapu vo vývoji knihovníctva 
u nás -  na vysokej úrovni. Záznamy nájdené v kronike, 
svedčia o tom, že na túto dobu, bola Mária Andrášková  
jednoznačne jedna z vedúcich osobností kultúrneho života 
v Giraltovciach. Vyberám z kroniky, záznam z roku 1957:  
„Zvláštna pozornosť sa v tomto roku venovala v Okresnej 
ľudovej knižnici našim občanom cigánskeho pôvodu. 
Všemožným spôsobom sa vedenie obce staralo o to, aby 
životná úroveň našich občanov cigánskeho pôvodu sa stavala 
vyššou. Za tým cieľom organizovalo sa v Okresnej ľudovej 
knižnici hlasité čítanie pre ženy. Zároveň sa v knižnici 
organizovali kurzy vzdelanostného minima, ktorých sa v roku 
1957 zúčastnilo 36 občanov, najmä mládež.“    
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Úroveň knižníc svedčí o kultúrnej úrovni obyvateľov, 

môžeme konštatovať, že dejiny nášho mesta vravia 
o hodnotnom vzťahu občanov ku knihám. Záznam v kronike 
z roku 1958 hovorí: „Kultúrno-osvetovú prácu vykonáva 
v našej obci Okresný dom osvety a Okresná ľudová knižnica. 
Knižnica sa zameriava na vypožičiavanie kníh, ale organizuje 
aj besedy a čitateľské konferencie.“ Ešte zaujímavejší je prvý 
údaj o stave knižného fondu z roku 1958, na túto dobu je 
nezvyčajne vysoký. Je tam uvedené: „Okresná ľudová knižnica 
vlastní 8750 zväzkov kníh, previedla v uplynulom roku 8 512 
výpožičiek. Mimo toho previedla 6 čitateľských besied 
z beletrie, 6 z náučnej literatúry a 7 pre mládež.“ 

O tom, že knižnica mala svoje postavenie, svedčí aj fakt, že 
vedúcim činiteľom mesta záležalo na tom, aby bola vhodne 
umiestnená. Vznikla ako súčasť Okresného domu osvety 
a tam sa aj začali písať jej dejiny, ale po čase sa presťahovala 
do priestorov na poschodí starého Mestského úradu. A to bolo 
aj posledné pracovisko dlhoročnej knihovníčky, pani Márie 
Andráškovej. V roku 1970 odchádza na zaslúžený odpočinok 
a knihovníkom sa na krátky čas stáva pán  Ivan  Dudinský. 
Po ňom v roku 1971 na miesto knihovníčky nastúpila Alena 
Hliboká.  Knihovník musí žiť svojou prácou. Nie je to len 
práca, je to zároveň poslanie, knihovník má šíriť idey dobra 
a ľudskosti. Knižnica je domovom kníh a kniha je matkou 
múdrosti. Starať sa rozvoj knižníc znamená šíriť pokrok 
a vzdelanie. Knižnici v našom meste sa vždy venovala 
pozornosť a v úsilí rozšíriť jej priestory sa po nástupe novej 
knihovníčky  knižnica sťahuje do práve zrenovovaného 
kaštieľa. Nie je to maličkosť, presťahovať toľko kníh, ale to je 
už osud knihovníkov. Sťahovať knihy, prenášať z miesta na 
miesto a ukladať do regálov.  Bez ozajstného vzťahu ku 
knihám to nejde, knihovník musí mať knihy rád. Sú to jeho 
najlepší priatelia a vybudovať v sebe takýto vzťah k literatúre 
sa podarilo Alene Hlibokej, ktorá si medzitým zmenila  
priezvisko na Kmecová. Ale to sa už píšu prvé stránky 
súčasnej histórie knižnice nášho mesta. 

 
 

Anna   Mitaľová 
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V minulom roku sa naplno rozbiehala školská reforma na Slovensku. 

Reforma školstva bola potrebná, pretože rokmi pribúdalo predimenzované 
učivo, tvorcovia osnov a učebníc v jednotlivých predmetoch nechceli 
ustúpiť od rozsahu učiva. Bolo potrebné prispôsobiť vzdelávanie 
praktickým potrebám súčasného sveta. Dlho sa iba diskutovalo o možnej 
reforme, no v podstate sa nič nemenilo. Pomerne rýchle spustenie reformy 
bolo a je sprevádzané mnohými problémami pri jej realizácii. Učitelia 
a školy na to neboli pripravovaní, školské vzdelávacie programy sa museli 
vypracovať veľmi rýchlo, vznikali nové štandardy jednotlivých predmetov, 
pre maturantov nové cieľové požiadavky  maturitných predmetov, žiakom 
chýbali a chýbajú sľúbené nové  učebnice, menili sa školská legislatíva 
a školské dokumenty, došlo k mnohým zásadným zmenám vo veľmi 
krátkom čase. 

Naše gymnázium bolo vždy prístupné  novým trendom v školstve, stále 
sme si chceli udržať úroveň školy porovnateľnú s poprednými gymnáziami 
na Slovensku. V zavádzaní nových vyučovacích technológií sme 
v minulých rokoch aj v súčasnosti predstihli aj väčšie gymnáziá.  Dôkazom 
nášho správneho smerovania je úspešné uplatňovanie sa našich 
absolventov na vysokých školách, neskôr aj v zamestnaní na rôznych 
dôležitých postoch na Slovensku aj v zahraničí. 

V minulých rokoch našej škole výrazne pomohlo najmä v materiálnej 
oblasti úspešné zapájanie sa do rôznych školských projektov. Preto sme aj 
pri zavádzaní školskej reformy stavili opäť na zapojenie sa do 
rozhodujúcich národných školských projektov, ktoré nám aj napriek ich 
veľmi náročnej administrácii pomôžu túto reformu úspešnejšie realizovať. 
Uvedieme tie najdôležitejšie. 

Už druhý rok pokračujeme v realizácii projektu MŠ SR, zameraného na 
premenu tradičnej školy na modernú, spolufinancovaného z EÚ pod 
názvom „V našej škole moderne a hravo“. Projekt je zameraný na 
vylepšenie obsahu školského vzdelávacieho programu, jeho inováciu, na 
zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií  /IKT/ 
a moderných učebných pomôcok /UP/ do procesu vyučovania 
v predmetoch fyzika, chémia, biológia,  cudzie jazyky, dejepis a slovenský 
jazyk. Súčasťou projektu v minulom školskom roku bolo zavedenie 
predmetu „Tvorba projektov“, v súčasnosti sme zaviedli predmet 
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„Enviromentálna výchova“. Vyučujúci, zapojení do tohto projektu, pripravujú 
modelové vyučovacie hodiny s využitím nových UP a IKT, zúčastňujú sa 
školení na používanie IKT a zavádzanie efektívnych foriem a metód do 
vyučovania. K existujúcim dvom interaktívnym tabuliam a  nainštalovaným 
videoprojektorom s pripojením na internet v ôsmich učebniach  pribudlo päť 
nových interaktívnych tabúľ s videoprojektormi a trinásť prenosných PC, 
získali sme hodnotné učebné pomôcky predovšetkým na vyučovanie  
fyziky, biológie a  chémie.  Pretože na každú inováciu sú potrebné určitý 
čas a skúsenosť učiteľov, tieto zmeny sa prejavia postupne, pričom 
počítame  s aktívnou pomocou šikovných žiakov na vyučovacích hodinách. 
Celkový finančný prínos uvedeného projektu predstavuje 129 000  €. 

Päť učiteľov našej školy, ktorí vyučujú slovenský jazyk, dejepis, chémiu, 
biológiu a fyziku, sa zapojilo na jeseň 2009 do modulového 
špecializačného vzdelávania v rámci národného projektu Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na stredných školách. Projekt je zameraný na 
inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní 
a na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v modernej škole 
21. storočia, v ktorej má byť pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie 
a pestrejšie hodiny a pre učiteľov lepšie možnosti  na sebarealizáciu. Škola 
získala osem PC pre žiakov a päť prenosných PC pre vyučujúcich.  

Ďalej bola naša škola vybraná do pilotného projektu Dátové centrum 
MŠ SR, v rámci ktorého  je nám sprístupnený digitálny obsah „Planéty 
vedomostí“ v rozsahu štyroch predmetov – matematika, biológia, fyzika, 
chémia. Sú do toho zapojení všetci vyučujúci, ktorí vyučujú spomenuté 
predmety v 1.A a v 2.A triede a zároveň všetci žiaci týchto tried. Každý 
z nich má pridelené heslo na prístup do dátového centra, kde sa nachádza 
profesionálne spracovaný digitálny obsah pre spomenuté  predmety  zvlášť 
pre žiakov a zvlášť pre učiteľov. Tento vzdelávací obsah pokrýva štandardy 
a obsah podľa štátneho vzdelávacieho programu, obsahuje výučbové 
materiály spracované do viac ako 1100 lekcií. Databáza obsahuje 70 000 
multimediálnych obrazoviek (názorné videá, animácie, simulácie, 
prezentácie, interaktívne cvičenia). V spojení s interaktívnou tabuľou to 
bude taká malá revolúcia vo vyučovaní a v domácej individuálnej príprave 
žiakov. 

V minulom roku sa naša škola zapojila v rámci projektov Sokrates do 
podprogramu Comenius 1 – „Partnerstvá škôl“. Náš projekt má názov 
Bohatstvo našich veľhôr, ktorý zahŕňa vzájomné návštevy a spoločné 
podujatia učiteľov a žiakov zo zúčastnených škôl z Poľska, Turecka, 
Talianska, Nórska, Rakúska, Španielska a Slovinska. Uskutočnila sa už 
prípravná návšteva v Španielsku, na jeseň to bolo prvé stretnutie našich 
učiteľov v talianskej škole v meste Courmayeur, vo februári 2010 to bola 
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návšteva učiteľov a žiakov našej školy v Nórsku v meste Lillehammer, 
v ďalšom období to bude návšteva žiakov a učiteľov zúčastnených škôl v 
Rakúsku. Hlavným cieľom podprogramu Comenius je zvyšovať kvalitu a 
posilniť európsku dimenziu školského vzdelávania, predovšetkým podporou 
medzinárodnej spolupráce škôl, odborného rastu učiteľov priamo 
zapojených do školského vzdelávania a podporou výučby jazykov a 
interkultúrneho povedomia. 

Od decembra 2009 sme začali spolupracovať na projekte našej 
partnerskej školy  Zespól Szkól Licealnych   v meste Ustrzyki Dolne 
v juhovýchodnom Poľsku. Projekt je taktiež spolufinancovaný 
z prostriedkov EÚ. Názov projektu Nachádzame spoločné susedstvo 
a budujeme komunitu susediacich národov v Regióne przemysko-
krosnienskom v Poľskej republike a v Prešovskom kraji v SR 
napovedá, že je zameraný na vzájomnú spoluprácu a získavanie nových 
skúseností učiteľov a žiakov oboch škôl, na cezhraničnú spoluprácu 
v oblasti prírodovedy, dejín, geografie a športu. 

V roku 2010 sa v našej škole začne po prípravných prácach realizovať 
ďalší úspešný projekt, tzv. stavebný, tentoraz podaný  Agentúrou 
Prešovského samosprávneho kraja. Bude spolufinancovaný z prostriedkov 
EÚ prostredníctvom Ministerstva výstavby a reg. rozvoja  v hodnote 
600 000  €. Projekt má názov Modernizácia a skvalitnenie edukačného 
procesu rekonštrukciou Gymnázia v Giraltovciach a zhŕňa zateplenie 
celej budovy školy, celkovú rekonštrukciu nevyhovujúcich elektrických 
rozvodov s výmenou osvetľovacích telies, prístavbu posilňovne na mieste 
terajšej provizórnej, telocvičňa dostane novú podlahu, inovuje sa školský 
rozhlas, do učebne biológie a  jazykových učební dostaneme nový školský 
nábytok, v  učebniach pribudne ďalších  sedem interaktívnych tabúľ a  
tridsať moderných PC pre žiakov. Školská kuchyňa dostane nové strojové 
zariadenie. Je to jedna z najväčších investičných akcií v histórii školy. 

Potešilo nás nedávne vyjadrenie sa nášho ministra školstva, v ktorom 
konštatoval, že ďalšie zásadné zmeny v legislatíve a v školských 
dokumentoch už nebudú a školy sa môžu sústrediť na realizáciu 
a vylepšovanie svojich školských vzdelávacích programov. Veríme, že aj 
náš školský vzdelávací program v osemročnej a v štvorročnej forme štúdia 
sa nám podarí plne realizovať a dúfame, že všetka táto snaha učiteľov 
našej školy nájde adekvátnu odozvu u všetkých žiakov, že sa doterajšia 
dobrá úroveň nášho gymnázia dostane na vyššiu úroveň moderného 
gymnasia, porovnateľného s podobnými typmi škôl na Slovensku a v EÚ. 

Taká je reálna ambícia nášho gymnázia súčasnosti.        
Juraj Auerswald, 

riaditeľ Gymnázia Giraltovce 
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Taký je názov spoločného projektu Zespolu Szkol Licealnych im. 

Józefa Pilsudskiego v Ustrzykach Dolnych v Poľskej republike 
a Gymnázia v Giraltovciach. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pevný 
základ pre rozvoj kontaktov cezhraničnej spolupráce medzi 
komunitami oboch škôl. Po prvom oficiálnom stretnutí vedení oboch 
škôl v decembri 2009 sa 28. januára. 2010 po prvýkrát stretol 
realizačný tím projektu, sedem učiteľov z poľskej partnerskej školy 
a sedem učiteľov gymnázia na pôde našej školy.  Dohodli sa na 
realizácii spoločných podujatí v oboch školách ako aj podujatí na 
prihraničnom území Regiónu przemysko-krosnienskiego 
a Prešovského kraja, ktoré budú zamerané  na oblasť histórie, 
geografie, biológie, ekológie daného územia. Naplánované sú 
exkurzie s cieľom poznávania jednotlivých regiónov, fotografická 
súťaž, vydanie publikácie v slovenskom a poľskom jazyku, 
vytvorenie internetovej stránky k projektu a internetovej mapy 
zaujímavých miest v jednotlivých regiónoch, spoločné športové 
podujatia a nakoniec usporiadanie záverečnej odbornej konferencie 
k projektu. 

Naši študenti majú možnosť vďaka tomuto projektu   spoznať 
región a kultúru susediaceho národa, získať nové poznatky 
o svojom a susediacom regióne, nadviazať bezprostredné  
medziľudské kontakty a prispieť tak k propagácii cezhraničnej 
spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. 

Ingrid  Meščanová 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
Odpad je materiál, ktorého sa chceme zbaviť. Vo väčšine 

prípadov ho hádžeme do košov. Odpadu na Zemi stále pribúda. 
Vytvárame nebezpečnú hrozbu pre budúce generácie, a tým 
ohrozujeme ich život. Zanechávame za sebou stopu, ktorú však 
môžeme zmenšiť.     

Pokúsili sa o to tvoriví environmentalisti z 1.A, ktorí použili 
odpad ako hlavný materiál na zhotovenie rôznych predmetov. Zo 
svojich výrobkov pripravili zaujímavú výstavku. Medzi vystavenými 
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predmetmi sme mali možnosť vidieť gramofón, mixér,  nákladné 
auto, kvety, vázu, oblečenie pre bábiku, náhrdelník, náramok, koč, 
veternú elektráreň, vežu, zariadenie detskej izby, ekopostavičky, 
strašiaka, prasiatko, stojany na písacie potreby a ďalšie. Toto 
všetko zhotovili na hodinách environmentálnej výchovy. 

Environmentálna výchova je nový predmet v našom  školskom 
vzdelávacom programe. Vyučuje sa v rámci projektu   V našej škole 
moderne a hravo.                 Eva Bogľarská 

Gymnázium Giraltovce          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autori výstavky dokázali, čo všetko sa 
dá z odpadového materiálu vytvoriť.    
                      

Foto: autor 
 
 
 
 
Stres v akejkoľvek podobe pozná každý z nás, je súčasťou 

každodenného života. Je to odpoveď organizmu na nadmernú záťaž 
(príjemnú aj nepríjemnú), ktorá je na nás kladená.  

Položili sme si teda otázku: Ako zdravo zvládnuť stres? Bránicové 
dýchanie, relaxácia a predstavivosť, pozitívne myslenie, zábava 
a oddych... tipov je veľa. Preto sme sa rozhodli všetko spojiť 
a zorganizovať ANTISTRESOVÝ TÝŽDEŇ, ktorý by nielen nás, 
študentov, ale aj učiteľov aspoň na chvíľku zbavil stresu. Pod 
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dohľadom stredoškolskej učiteľky Evy Bogľarskej má takýto týždeň 
v našej škole už 4-ročnú tradíciu.    

Vždy pred jarnými prázdninami je celých 5 dní rozplánovaných 
tak, aby nebol nikto zaťažený stresom. Žiadne skúšanie či testy, na 
hodinách TV relaxačné cvičenia, namiesto zvončeka hudba a počas 
prestávok vtipy zo školského rádia. Jedným slovom – pohodička!  

Tohtoročný antistresový pondelok patril hudbe a hudobným 
štýlom – kto sa chcel vyhnúť skúšaniu, musel byť oblečený ako jeho 
obľúbený spevák. Utorok bol dňom harmónie a zelenej farby, keď sa 
každý snažil byť milý. Streda – retro deň – nám pripomenul naše 
detstvo a hity, na ktorých sme vyrástli. Takmer každý si spolu 
s rozhlasom pospevoval „Nááš malýý pes Boobi...“ J Štvrtkový 
Energy day, deň neónových farieb, poňali žiaci naozaj originálnym 
spôsobom a mnohí mali na sebe reflexné vesty. A piatok, deň, keď 
sme v predstihu oslavovali lásku, našu školu zaplavila červená 
farba, srdiečka a valentínky.  

V tomto týždni sa uskutočnila aj akcia s názvom Valentínska 
kvapka krvi, ktorej sa zúčastnili takmer všetci naši dospelí žiaci. 

Radi hovoríme, že je dnes doba, kedy sa bez stresu nedá žiť. 
Stres však nie je o dobe, ale o ľuďoch. Je to civilizačná choroba, 
ktorá nás ohrozuje omnoho viac, než si to vôbec pripúšťame... 
Môžeme teda skonštatovať, že Gymnázium Giraltovce sa snaží svoje 
„dietky“ nielen čo najlepšie pripraviť na štúdium na VŠ, ale dáva im 
aj priestor na rozvoj zdravej osobnosti, ktorá vie čeliť stresu. 
A občas aj „vypnúť“. 

Valéria Onuferová, 2. A, 
Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energy day 
- deň neónových farieb 
 

         Foto : Autor 
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V decembri som sa zapojila do súťaže Európa v škole, kde 

hlavným mottom pre tento ročník je „Kto platí účty sveta? V boji 
proti svetovej chudobe a sociálnemu vylúčeniu sme 
spoluzodpovední všetci. Sme na jednej lodi... 

Keď som premýšľala nad témou, ktorá by sa sem hodila, ľudia 
bez domova, z ulice, mi prišli ako skvelý nápad. Chudoba, sociálne 
vylúčenie, tieto pojmy mi ihneď vybavili obraz bezdomovca. Na 
internete som si vyhľadala organizáciu, ktorá pomáha týmto ľuďom, 
dohodla som si stretnutie a vydala som sa pracovať na reportáži. 

Už môj prvý kontakt s Gréckokatolíckou charitou Prešov (GKCH 
PO) naznačoval, že tento projekt nebude iba o získavaní informácií, 
následnom spracovaní získaného materiálu a zaslaní výslednej 
práce do súťaže, ale aj o citoch, pocitoch, emóciách, o životoch, 
pádoch a vzrastoch, ktoré zmenia môj súčasný pohľad na danú vec. 

Pani  Mária Rajňáková, neskôr Majka, mi ako prvá vysvetlila, 
čomu všetkému sa GKCH PO venuje. Zrazu sa moja téma 
„bezdomovci“ rozšírila o ľudí závislých od alkoholu, drog, o ľudí, 
žijúcich v slabých sociálnych podmienkach. Majka mi pomohla 
kontaktovať sa so všetkými vedúcimi jednotlivých zariadení a počas 
celej práce bola tá, na ktorú som sa vždy mohla obrátiť, za to jej 
patrí jedno veľké ďakujem! 

 
Resocializačné stredisko DOMOV NÁDEJE  
Moja prvá cesta viedla práve sem, na miesto, kde sa muži od 

šestnástich rokov liečia od závislosti na alkohole, drogách, 
automatoch... Privítal ma Rosťo, terapeut, ktorý je jedným z tých, 
ktorí sa v stredisku venujú svojim klientom. Poskytujú im 
všeobecnú terapiu, ale aj individuálnu, keď sa pacient môže 
vyrozprávať zo svojich problémov a tým uľahčiť sebe aj terapeutovi 
prácu na živote v abstinencii. 

Stretla som Ľuba, asi tak tridsiatnika, ktorý mi bol ochotný 
porozprávať svoj životný príbeh. Podobne ako mnohí dnešní mladí 
ľudia, začal s alkoholom na strednej škole. Samozrejme, postupom 
času sa to stupňovalo, až to prerástlo do závislosti. Keď som sa ho 
spýtala, čo by chcel po liečbe dokázať, bez váhania odpovedal:     

„Nájsť si priateľku a založiť si rodinu. No v prvom rade chcem 
urovnať vzťahy s rodinou a ľuďmi z dediny, ktorí o mne pochybovali 
a odsudzovali ma, dokázať, že sa viem zmeniť. Som hrdý na to, kým 
sa stávam.“ 
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Klub KAHAN  
Klub je pre ľudí, ktorí si chcú navzájom pomôcť zo závislosti od 

alkoholu. Stretávajú sa pravidelne v malej miestnosti, kde otvorene 
rozprávajú o ich každodennom boji. Častokrát s nimi prichádza aj 
rodina, alebo príde iba tak niekto, kto vo svojej domácnosti rieši 
podobný problém a takto si navzájom radia, ako to zvládnuť. 

Počas tohoročnej plesovej sezóny som zažila zvláštnu vec. Krásne 
dámy a páni, oblečení v tom najlepšom, čo doma majú, dobrá 
hudba, jedlo a aj dobrý alkohol, to všetko patrí ku 
kvalitnému plesu. No dá sa zabaviť na plese aj bez tejto poslednej 
položky? Samozrejme, svoje by o tom vedelo povedať viac ako 
stopäťdesiat účastníkov (z celého Slovenska) už  6. plesu 
abstinentov. Bola som pozvaná na tento ples a vyzeral tak ako 
každý iný, samozrejme okrem toho, že na stoloch namiesto vodky 
bola minerálka. Inak zábava tak ako sa patrí.  Týchto ľudí netreba 
odsudzovať a tlačiť na druhú koľaj len preto, že sa  v minulosti 
vydali nesprávnou cestou. Mali by sme vnímať to, kým sú dnes. Sú 
to zodpovední, milí a priateľskí ľudia, ktorí si opäť užívajú život.  

 
Útulok ARCHA  

Vonku bola strašná zima, ako v januári. Stáli sme pred útulkom, 
Peťo( kameraman J ),ja a dvaja bezdomovci. Naraz sme zazvonili na 
zvonček, dvere sa otvorili a vošli sme dnu. Boli sme na rovnakom 
mieste, a predsa znamenalo toto miesto pre každého niečo iné: pre 
mňa miesto, ktoré neviem ani popísať, ako väzenie; a pre tých 
druhých úkryt, útočisko, domov. 

 
Na poschodí tej istej budovy sa nachádza DOMOV NA POLCESTE 

- DOM CHARITAS. Špecifikom tohto zariadenia je, že sa venuje 
mladým ľuďom, napríklad odchovancom z detských domovov, ktorí 
nemajú kam ísť, ženám i mužom po výkone trestu a pod. Na 
poschodie sa môžu dostať aj klienti zdola, len musia ukázať, že 
chcú pracovať na zlepšení svojej sociálnej situácie, zdravotného 
stavu a odstránení závislosti od alkoholu. Motiváciou pre nich môže 
byť lepšie ubytovanie a priestory, ktoré DOMOV NA POLCESTE 
ponúka. 

Od februára sa ich priestory rozšírili o Sociálne centrum, kde 
chcú zriadiť výdajňu stravy a aj o miesto, kde by sa mohli 
bezdomovci zdržiavať počas dňa. V centre sa momentálne poskytujú 
poradenské služby (vybavovanie úradných záležitostí - trvalý pobyt, 
hmotné dávky,...) a základné hygienické potreby. 
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Pod týmto mottom sa niesla časť projektu, kde som, ako sa vraví, 
vložila aj kus seba. Na našom gymnáziu som zorganizovala 
predajnú výstavu prác klientov Domova nádeje, ktoré zhotovili 
v rámci pracovnej terapie v stolárskej dielni alebo počas artterapie. 
Výstavu sme spojili so zbierkou trvanlivých potravín pre útulok 
Archa a kuchynského riadu pre budúcu výdajňu stravy v Sociálnom 
centre. Celé to, musím povedať, dopadlo veľmi úspešne, a týmto sa 
chcem poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí pomohli, či už 
kúpou niektorého z výrobkov alebo príspevkom do zbierky 
trvanlivého tovaru. 

Keď sa darí, netreba prestať, a tak sme sa rozhodli skúsiť urobiť 
takúto zbierku v našom meste. Vylepili sme plagáty a v spolupráci 
s mestom Giraltovce sme všetkým občanom adresovali oznam 
o zbierke.  A tak v piatok 29.1.2010 ste nás mohli stretnúť 
v obchodných centrách s potravinami. Opäť by som sa chcela 
poďakovať mestu a hlavne jeho občanom za to, že pomohli a vďaka 
nim sa nám podarilo vyzbierať tri plné krabice potravín, ktoré 
venovali buď zo svojho nákupu, prípadne prispeli finančnou 
čiastkou, za ktorú sme nakúpili ďalšie potraviny. 

15. februára 2010 odošlem svoju súťažnú reportáž do 57. 
ročníka tejto súťaže. Ale už dnes viem, že v ten deň sa súťažná téma 
tohto ročníka pre mňa neskončí. Spoznala som svet ľudí, ktorý bol 
pre mňa doteraz tabu alebo neprístupný. A nikdy na tých ľudí 
nezabudnem. Môj vzťah k bezdomovcom, ľuďom bez rodiny a 
závislým ľuďom sa zásadne navždy zmenil.  

Pre mňa to už nie sú „oni“, ale takisto ľudia ako my.   
Radosť v očiach, ktorú mali ľudia v útulku, keď sme im doniesli 

výťažok zo zbierky, bola na nezaplatenie. Nachádzame sa v dobe, 
kedy každý myslí viac na seba, ako na toho druhého, lenže nikdy 
nevieme, čo nás môže v živote postretnúť a kde nakoniec skončíme. 
Preto neodsudzujme, ale pokúsme sa pomôcť, uvedomme si, že 
v boji proti svetovej chudobe a sociálnemu vylúčeniu sme 
spoluzodpovední všetci. 

Na záver sa chcem poďakovať pani učiteľke Eve Fedorkovej za 
pomoc pri realizácií tejto myšlienky  v našom gymnáziu. 

 
 

Lucia Bačkayová 
Gymnázium Giraltovce, 3.A 
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Predajná výstava prác klientov Domova nádeje                 Foto: autor 
 
 
 
 
V januári tohto roku sa vo Svidníku uskutočnilo okresné kolo 

59. ročníka matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. 
Žiaci osemročných gymnázií súťažia s príslušnou vekovou 
kategóriou zo základných škôl. Iba žiaci kvarty si merajú sily s o rok 
staršími deviatakmi. 

V tomto roku žiak IV. O  triedy osemročného Gymnázia 
v Giraltovciach Jaroslav Križánek deklasoval všetkých deviatakov 
v okrese a so stopercentným ziskom bodov obsadil 1. miesto. Hneď 
za ním sa na 2. mieste umiestnil žiak tej istej triedy, Lukáš Varga. 
Táto veková kategória má aj vyššie postupové kolá, a tak Jaroslav 
Križánek bude naše gymnázium reprezentovať v krajskom kole 
matematickej olympiády. Bude to už štvrtý kvartan, ktorý sa 
zúčastní krajského kola. Všetci jeho predchodcovia získali 
v krajskom kole ocenenie „úspešný riešiteľ“, jeden bol dokonca aj 
víťazom.  
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Takéto umiestnenie našich žiakov nie je výnimočné. Naši žiaci 
každoročne obsadzujú ako v matematickej olympiáde, tak aj 
v Pytagoriáde popredné umiestnenia. Možno povedať, že máme 
jednoducho veľmi nadaných žiakov. Avšak len nadanie nestačí. Aj 
v matematike platí, že úspech je desať percent talentu a deväťdesiat 
percent práce. 

Všetci žiaci, ktorých na súťaže pripravujem, musia pracovať 
počas celého školského roka. Musia vyriešiť množstvo úloh, naučiť 
sa špeciálne postupy, zvládnuť neštandardné úlohy, vďaka čomu 
získavajú rutinu a dokážu tak riešiť rôzne náročné úlohy. Žiadny 
žiak sa nezúčastní súťaže bez toho, aby absolvoval dlhodobú 
prípravu. A to je ten hlavný dôvod, prečo sú naši žiaci v matematike 
takí úspešní.               Viera Čížeková 

Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach oznamuje rodičom žiakov 

5. ročníka okolitých ZŠ, že v školskom roku 2010/2011 opäť otvára 
jednu triedu prvého ročníka osemročnej formy štúdia. Na toto 
štúdium sa môžu prihlásiť iba žiaci 5. ročníka ZŠ. Prihlášku na 
štúdium je potrebné po potvrdení na príslušnej ZŠ doručiť na 
riaditeľstvo školy do 20. apríla 2010. V prípade záujmu poskytneme 
rodičom podrobnejšie informácie o štúdiu pri ich osobnej návšteve, 
prípadne na tel. č. 7322325 a poskytneme aj prihlášku na štúdium.  

Pre žiakov 9. roč. ZŠ, ktorí sa hlásia do 1. roč. štvorročnej formy 
štúdia, platia rovnaké termíny podávania prihlášok na štúdium.  

Gymnaziálne štúdium odporúčame všetkým žiakom, ktorí chcú 
ďalej študovať na vysokých školách, pretože  absolvovanie gymnázia 
je stále najlepšou prípravou na vysokoškolské štúdium. 

Riaditeľstvo Gymnázia v Giraltovciach 
 
 
 
 
V pedagogickom kolektíve doznievali zážitky z druhého školského 

bálu, ktorý sa konal vo veľkej sále Domu kultúry v Giraltovciach 
v piatok 29. januára 2010. Tí, čo tam boli, si veľmi pochvaľovali 
výzdobu, stolovanie, obsluhu, hudbu, atmosféru a celý priebeh tejto 
v poradí už druhej spoločnej akcie s rodičmi, priateľmi 
a sympatizantmi našej školy. Príďte sa na budúcoročný bál zabaviť 
aj vy! Účastníci tohoročného vám odkazujú, že neoľutujete. 
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Po predĺženom víkende – polročných prázdninách -  sa žiaci 
vrátili  povzbudení do tried i do práce v 2. polroku. tí, čo mali na 
vysvedčení dobré známky, s úmyslom obhájiť ich a tí, u ktorých to 
niekde zaškrípalo, so snahou, aby to na konci školského roka už 
neškrípalo, alebo aspoň škrípalo menej. 

Popri vzdelávacom nezabúdame ani na výchovný proces žiakov. 
Vo vestibule ich víta žiakov aktuálna výzdoba, na príprave  ktorej sa 
spolu so svojimi učiteľmi aktívne podieľajú. Vo februári bežali 
súbežne dve akcie – zber vrchnákov z plastových fliaš a zber 
papiera. Žiaci sa veľmi tešili na dlhšie pripravovaný karneval, ktorý 
bol spojený s Valentínom. Masky na karneval si žiaci začali 
pripravovať už koncom školského polroka.  „Valentínska urna“ bola 
vo vestibule umiestnená už od začiatku februára. Žiaci do nej 
priebežne vkladali lístky s valentínskymi odkazmi. Ten veľký deň 
„D“ nadišiel tesne  pred jarnými prázdninami,  piatok  12. februára. 
Výzdoba vestibulu a tried dotvárala slávnostnú atmosféru. 

Celá škola v tento deň už od rána hýrila pestrými farbami masiek 
rôznych druhov. Mohli ste tu vidieť klasické rozprávkové bytosti, 
postavičky z hororov, westernov, napodobeniny zo života dospelých, 
zvierat, z prírody, skrátka pestré všeličo. Mnohí  sa navzájom ani 
nespoznali. A to  vôbec od začiatku netušili, prečo sú niektoré 
masky akési  vyššie ako ostatné. Kto sa len pod nimi skrýva? 
Odhalili to naši škriatkovia, keď zistili, že im v triedach chýbajú ich 
triedne panie učiteľky. Viete, kde ich našli? Uhádli ste. Skrývali sa 
za podivnými maskami. To preto, aby si v tomto karnevalovom dni 
lepšie rozumeli so svojimi žiakmi – maskami. Spolu potom šantili, 
zabávali sa vo vestibule pri veselej hudbe. A aby to nebolo len také 
nudné tancovanie, piataci pre mladších spolužiakov pripravili 
pásmo hier a zábavy, ktoré sa nieslo celým dopoludním. A čo 
Valentín? Samozrejme, že neostal bez povšimnutia. Urna bola 
slávnostne za prítomnosti všetkých odpečatená, odkazy putovali 
k adresátom a tí s nimi naložili podľa vlastného uváženia. Každý 
prezradil iba to, čo chcel a komu chcel. 

Dopoludnie bolo zakončené chutným obedom a malým darčekom 
pre každého žiačika z rodičovských príspevkov. 

Hoci sa jarné prázdniny v tomto roku  mali radšej premenovať na 
zimné, vôbec to našim žiakom neprekážalo, tešili sa na ne a strávili 
ich naozaj ako zimné – sánkovaním, lyžovaním, hrami v snehu, 
doma, na návštevách, či s rodičmi na horách. 

Vrátili sa oddýchnutí, s čerstvými silami a chuťou do novej 
školskej práce. 

Kolektív Súkromnej ZŠ 
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Február, aj keď čo do počtu 
dní krátky, na množstvo podujatí 
v CVČ bol dosť bohatý. Začali 
sme ho tak pesničkovo, účasťou  
na televíznom programe Euroví-
zia v Slovenskej televízii v Brati-
slave. Členovia divadielka boli 
podporiť svojho vedúceho Róber-
ta Miklu, ktorý bol   v súťažnej 
desiatke. Chlapci a dievčatá 
povzbudzovali vo veľkom a ich 
favorit sa umiestnil  na peknom 
treťom mieste. Všetkým sa  
páčila aj Kristína- speváčka 
z nášho okresu, a tak mali ďalšiu 
favoritku, ktorej  skandovali a dr-
žali palce. Robo v ďalšom kole 
vypadol, ale všetkých teší, že 
Kristína sa aj naďalej drží na 
prvom mieste. Veríme, že vyhrá 
a postúpi,  teda  že pôjde do 
Nórska.  Výlet do Bratislavy bol 
plný zážitkov, deti sa po 
skončení výroby relácie mohli 
s Kristínou a Robom odfotiť, 
dievčatá si odfotili aj Pyca, bol to 
pre nich veľký zážitok, lebo im 
pózoval a prehodil s nimi pár 
slov. Naživo však mohli vidieť 
viaceré  známe osobnosti z ra-
dov spevákov, skladateľov, veľ-
vyslancov, proste tých, čo sú 
v showbiznise. 

Jarné prázdniny  si deti   
užívali  korčuľovaním (zdarma) 
na multifunkčom ihrisku, aj 
hokejisti si tam mohli zahrať až 
do neskorších večerných hodín. 

Počas prázdnin to už tak 
býva, že aj rodičia sa chcú viac 
venovať svojim ratolestiam. Pre 
tých, ktorí radi lyžujú, sme 
pripravili dvojdenný pobyt 
v lyžiarskom stredisku 
 Medvedie. Našu ponuku využili 
aj začiatočníci, ktorým sa 
podarilo získať počas  pobytu 
základy lyžovania. Účastníci 
tohto podujatia boli spokojní, mali 
zabezpečenú teplú stravu, 
ubytovanie a ešte aj počasie bolo 
ako  na objednávku. Členovia 
CVČ prejavili záujem organizovať 
takéto podujatia na viac ako dva 
dni počas prázdnin aj 
v budúcnosti. 

Prvou peknou tohoročnou 
súťažou v posilňovni bola súťaž 
v tlaku na lavičke. Súťažilo sa 
v troch kategóriách – do 18 
rokov, nad 18 rokov a kategória 
žien. Prekvapil nás záujem o túto 
súťaž, zúčastnilo sa na nej 
osemnásť pretekárov z nášho 
okresu (bolo tam aj pätnásť 
divákov, viac kapacita priestorov 
nedovolila). Súťaž mala príjemnú 
atmosféru, kamaráti skvelo 
povzbudzovali a priam hecovali 
svojich favoritov.  Konečná 
tabuľka víťazov vyzerá takto: 
- kategória do 18 rokov – 
1.miesto  Tomáš  Kríž, Svidník, 
2.miesto Adam  Vojtek, Kuková, 
3. miesto Dávid Pankuch,  
    Giraltovce.  
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- kategória  nad 18 rokov – 

1.miesto Marek Očipka, Rakov-
čík, 2.miesto Daniel Zajaroš, Gi-
raltovce, 3.miesto Pavol  Zajaroš, 
Svidník. 

- kategória žien- 1. miesto   
Pavla Petričková  z Okruhlého. 

Všetci sa potešili hodnotným 
vecným cenám z oblasti výživo-
vých doplnkov pre športovcov 
a samozrejme aj diplomom. 

Posledný  deň prázdnin pekne 
a zmysluplne využili aj  šachisti 
na krajskej súťaži, o ktorej je 
samostatný článok v tomto 
časopise.    

K našim podujatiam nesporne 
patria aj návštevy hokejových 
zápasov v Košiciach, ktoré sme 
aj  v tomto mesiaci zorganizovali 
pre fanúšikov tohto športu trikrát. 

Aj počas prázdnin si mohli 
mladší žiaci zmerať schopnosti 
na PC turnaji NHL. Prví traja, ako 
je už tradíciou, získali pekné 
vecné ceny. Tešili sa z nich:  
Patrik Harčarik (1.miesto), 
Kristián Hrabek (2.miesto) a 
Dominik Vaľany (3.miesto). 

Na 25. februára sme pripravili 
dve  rôzne podujatia. V dopo-
ludňajších hodinách to bolo  II. 
kolo cyklickej súťaže „ Rastliny 
a zvieratká našich lesov“. Súťaže 
sa zúčastnili žiaci z prihlásených 
škôl obvodu, ktorí teraz spoz-
návali zvieratká. O ich usilovnosti 
svedčili aj pekné obrázky pozná-
vaných zvieratiek ( predtým mali 
o rastlinkách herbáre), no a tiež 
vedomosti, ktoré preukázali 

 
v testoch a rozprávaní o vyžrebo-
vanom zvieratku.  V tomto kole 
sa školy umiestnili takto: 1.miesto 
ZŠ Kračúnovce, 2.miesto ZŠ 
Marhaň, 3. miesto ZŠ Okrúhle – 
Usilovné mravce. 

Odmenou im boli pekné 
vecné ceny od CVČ. 
V záverečnom III. kole budú 
poznávať jarné rastlinky a jeho 
uskutočnenie plánujeme v máji, 
aby sa súťažiaci mali možnosť 
nielen dobre pripraviť, ale aj nájsť 
kvietky v prírode a urobiť si 
spoločné herbáre. 

Popoludní nás čakala náv-
števa Plavárne v Stropkove, 
ktorej sa zúčastnili naši členovia 
zo škôl Želmanovce, Kračúnovce 
a Giraltovce.  

Týždeň – a zároveň mesiac- 
rôznych našich  podujatí, sme 
zavŕšili sobotňajšou akciou  pre 
mladších žiakov v Zlatej Bani. 
Počas celého dňa sa deti 
vyšantili na rôznych podujatiach 
v zimnej prírode, v oblasti, kde 
ešte v tom čase bolo množstvo 
snehu. Odmenou im bol nielen  
teplý čajík a guláš, ale aj zdravý 
pobyt v prírode v kruhu svojich 
rovesníkov z celej oblasti 
Prešova. 
Všetky naše pripravované podujatia 
na budúci mesiac, ale aj fotografie 
z vyššie spomínaných akcií nájdete 
na našej webovej stránke a posielať 
nám svoje postrehy či rôzne infor-
mácie môžete na našu mailovú 
adresu: cvcgir@centrum.sk                  
/hs/, CVČ 

mailto:cvcgir@centrum.sk
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V dňoch 10. a 11. februára sa konala celoslovenská súťažná 

prehliadka žiakov stredných odborných škôl GASTROTALENT 2010 
Giraltovce. Súťaž organizovala Súkromná stredná odborná škola 
Giraltovce v spolupráci s mestom v priestoroch Domu kultúry. 
Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo dvadsaťdeväť žiakov z ôsmich 
stredných škôl zo Slovenska a jednej z Poľska. Pozvanie na 
Gastrotalent  2010 prijali tieto školy: SSOŠ Revúca, SSOŠ EDUCO 
Námestovo, SSOŠ GASMO Bratislava, SOŠ arm.gen.L.Svobodu 
Svidník, SSOŠ Mladosť Prešov, SOŠ Šamorín, SHA ESO Euroškola 
Bardejov, Zespol SZKOL Agro-Technicznych Ropczyce. Žiaci 
absolvovali súťaž  jednotlivcov a súťaž kolektívov  v súťažných 
odboroch kuchár (kuchárka), čašník (servírka), barman (barmanka), 
cukrár (cukrárka), predavač (predavačka). Žiaci sa zapojili aj do 
kolektívnych súťaží v odbore kuchár na tému „ pripravte slávnostnú 
veľkonočnú misu“, v odbore čašník „pripravte slávnostnú tabuľu na 
tému Veľká noc v našom regióne” a v odbore predavač „ pripravte 
darčekový kôš pri príležitosti dňa zdravej výživy“. Výkony 
súťažiacich sledovala plná sála prítomných návštevníkov, ktorí mali 
možnosť nielen vidieť ale aj pripravované jedlá, dezerty a miešané 
nápoje ochutnať. Pastvou pre oči boli slávnostné veľkonočné tabule 
a slávnostné veľkonočné misy. Súťažiaci, žiaci SSOŠ 
v Giraltovciach, predviedli svoje zručnosti na domácej pôde a získali 
štzri zlaté medaily, dve strieborné, titul absolutný víťaz a víťazný 
kolektív. V odbore čašník zlatú medailu získal Jaroslav Kozma, žiak 
2.C triedy za prípravu dezertu. V odbore kuchár, zlatú medailu 
získal žiak 2.C Patrik Vojta za prípravu  bravčového kare a zároveň 
si odniesol aj hodnotenie „absolútny víťaz“ v odbore kuchár. Dve 
zlaté medaily boli udelené súťažiacim žiakom 2.C triedy  Alžbete 
Ptašinskej a Štefanovi Pastirčákovi v odbore barman - barmanka za 
miešané nápoje. Striebornú medailu získal za svoje kulinárske 
umenie Jozef Sralik, žiak 2.C triedy v odbore čašník a 
František Varga, žiak 3.C triedy v odbore kuchár. Diplom a Pohár 
riaditeľa školy si prevzal aj víťazný kolektív v odbore kuchár-
kuchárka. Bol daný priestor mladým žiakom, aby pred odbornou 
porotou a verejnosťou ukázali ako sa pripravujú na svoje budúce 
povolanie. Návštevníci ocenili tvorivosť súťažiacich spontánnym 
potleskom. Veríme, že pekné dojmy a hodnotný esteticko-
gastronomický zážitok si odniesli súťažiaci aj verejnosť.                      

Eva Hlavinková ,  MOVY 
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Zábery zo súťaže                             
 
 
 
 
 

 
Barmanské a kulinárske 
umenie prezentované 
žiakmi odborných škôl 
na Gastrotalente 2010                                     
 
 Foto: autor 
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Tretí mesiac v roku je považovaný 
za jarný, aj keď zima dokáže ešte svoju 
silu.  Ak dovolí počasie, snažíme sa 
vyčistiť trvalkový záhon, prekypriť zem 
a zapracovať kombinované hnojivo. 

Izbové kvetiny, ktoré sa dávajú 
v lete von, začínajú rásť a nasadzovať 
púčiky. Najskôr ibištek, oleander 
a datura. 

Druhá polovica mesiaca je vhodná na výsev letničiek  aj 
priamo na vonkajší záhon.  Sú to černucha, ostrôžka, krásnenka 
a nechtík lekársky. Čistíme jahodník od starých a chorých 
listov, prihnojíme kombinovaným hnojivom alebo kompostom. 

Presádzame marhule aj maliny. Korunu režeme na krátky 
výhonok, dobrá je výdatná zálievka. Na vonkajší záhon 
vysievame koreňovú zeleninu – karotku, petržlen, pastrnák, 
reďkovku a vodnicu, taktiež listovú zeleninu – horčicu čínsku, 
polníček a špenát.  

Ochrana rastlín 
Africké fialky sú často napadnuté roztočíkom  jahodníkovým. 

Listy sú deformované. Ochranný postrek treba meniť po piatich 
až desiatich dňoch – Applaud,  Decis EW 50, Decis Flow, 
Frutapon. Niekedy ani to nepomôže  a rastlinky treba likvidovať.  

Ochranné postreky, ktoré sú účinné v boji proti chorobám 
a škodcom: 

 na škvrnitosť listov - Baycor, Delan, Discus, Dithane, 
Horizon, Zato 

 na múčnatku -  Baycor, Discus a Horizon. Na pleseň sivú 
dáme Mythos, Rovral Flo a Teldor 

 na  škodcov svilušky  - Decisew, Decis Flow, Nisorun, Omite, 
Talstar a Vertimec 

 na vošky -  Decisew, Decis Flow, Karate Zeon 5, Karate 2,5 
Wg, Mospilan, Nurelled 

 na trasnenky – Decis EW, Decis Flow, Karate, Nurreled, 
Vertimec  

 na molice – Appland, Decis EW, Decis Flow, Karate, 
Mospilan, Talstar 

 na červov, puklice, štítničky – Appland, Decis, Frutapon 
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Z vedeckých poznatkov vyplýva, že niektorým typom 
rakoviny môžeme predchádzať zmenou stravovacích 
návykov. Fytochemické látky, o ktorých sa predpokladá, že 
obsahujú určitý stupeň ochrany proti rakovine, sú obsiahnuté 
v čučoriedkach, jahodách, zelenom čaji, sóji, rajčiakoch, 
hrozne, citrusoch, cesnaku, kapuste a brokolici. Napr. ak 
dáme brokolicu do jedálnička tri až štyrikrát týždenne, dokáže 
ochrániť pred vznikom polypov v hrubom čreve. Kapustovitá 
zelenina tiež inhibuje činnosť estrogénov a tak je základným 
prvkom boja proti rakovine prsníka. Cesnak a cibuľa majú 
významnú úlohu v prevencii rakoviny tráviaceho traktu, zvlášť 
pečene, žalúdka a hrubého čreva. Cesnak  pomáha aj 
v prevencii rakoviny prostaty, brzdí rast rakovinových buniek, 
najlepší je čerstvo miaganý – lisovaný.  

Číňania verili, že maliny spomaľujú starnutie, Rusi ich 
používali ako protijed. Jahody tiež obsahujú terapeutické 
vlastnosti. Borievky – čučoriedky sa používali na liečbu 
kataru a dizentérie ( hnačiek). Podľa vedeckých poznatkov 
borievky účinne bránia novotvorbe ciev očnej sietnice a tak 
obmedzujú rast nádorov. 

                                                         
   Spracované podľa knihy: 

Výživou proti rakovine. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                               Ľubomír Krupa 
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Lindu Vaškovú 
Lilianu Fedákovú 
Karinu Katriňákovú 
Tomáša  Eliaša 
 
 
 
 
 
 
Jozef Kovaľ   - 75     Jozef Krokker  - 60 
Mária Lazorová  - 75     Božena Študyová - 60 
Juraj Paľa    - 70     Andrej Šváč   - 55 
Anna Tkáčová  - 70     Ján Goč    - 55 
Emília Jurášová - 70     Anna Verčimáková- 55 
Ján Švač     - 65     Marta Vasiľová  - 55 
Stanislav Švec   - 65     Mária Šoltýsová - 55 
Ján Kaňuch   - 60     Jozef Terkanič  - 50 
Jozef Tkáč    - 60     Jozef Jurč    - 50 
Tomáš Jurč   - 60     Daniela Macáková - 50 
 
 
 

 
Vážení jubilanti, ak si neprajete, aby sme Vaše jubileum 

uverejňovali v rubrike ZPOZ  v našom Spravodajcovi, oznámte 
to v našej redakcii mesiac vopred 
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V poslednom dni jarných prázdnin žiaci, dorastenci, no aj dospelí 

mali možnosť aktívne rozvíjať svoje myslenie účasťou na 
medzinárodnom šachovom turnaji GRAND PRIX. Do turnaja, 
evidovaného Slovenským šachovým zväzom, sa prihlásilo 
štyridsaťtri žiakov a tridsaťjeden dorastencov a dospelých, ktorí  si 
zmerali sily v ôsmich kategóriách. Účasť sa v porovnaní s minulým 
rokom  rozrástla o šachistov z Poľska, Košíc, Michaloviec a z 
 regiónov z okolia Humenného a Vranova. Už tradične súťažili 
šachisti z Prešova, Bardejova, Stropkova, Svidníka  a samozrejme aj 
domáci hráči ŠK CVČ Giraltovce – Kračúnovce a z blízkeho okolia. 

Turnaj žiakov sa hral na sedem kôl s časom 2x15 minút. 
Najúspešnejším žiakom  bol František Polačko z Modrej nad 
Cirochou pred Martinom Zuščinom z Bardejova a Milanom 
 Pavlíkom zo Sabinova,  všetci so ziskom  5,5 bodu, o poradí 
rozhodol bucholc. Z domácich si  najlepšie  počínala  Tamara 
Dikyová,  za ňou sa umiestnili  Igor Diky a Matúš Tkáč, všetci so 
ziskom štyroch bodov a o poradí tiež rozhodoval bucholc. 

Turnaj dorastencov a dospelých, hraný na deväť kôl s časom 
2x10 minút, vyhral so 7,5 bodmi podľa očakávania hráč 
s najvyšším RTG 2077 Rastislav Ondo  zo Zemplínu Michalovce  
pred  Lukášom Jakubčom z Modrej nad Cirochou a Marošom 
Kandráčom zo Sabinova. Z domácich najviac bodov získala  Barbora 
Dikyová.  

Prví traja v každej kategórií si prevzali z rúk hlavého 
koordinátora turnaja a rozhodcu Jozefa Kozáka diplomy a ceny, 
venované CVČ Giraltovce.  Vďaka technike a odbornej činnosti I. 
Dikyho mal turnaj plynulý priebeh, ktorí ocenili  jeho aktívni 
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účastníci.  Aj takouto formou sa zviditeľňuje mesto Giraltovce na 
športovom a kultúrnom poli ako aj jeho CVČ na čele s riaditeľom, 
Jánom Vookom.  Účastníci slovami vďaky ocenili organizačný 
priebeh turnaja a jeho príjemné prostredie v sále MsK Giraltovce. 

Jozef Kozák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťažiaci rôznych vekových kategórií v súťaživom zápolení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víťazi  detskej  kategórie.       Foto: Ladislav Lukáč 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
 
 
 
 

Futbalové nádeje MFK Slovan Giraltovce prežili  na konci 
januára nevšedný futbalový víkend v Českej republike 
a Nemecku. Otcom tejto  myšlienky  a hlavným organizátorom 
akcie bol pán Radoslav Duda, ktorý nám o nej porozprával: 

„ Celá akcia sa začala 28.1. 2010. Hoci bolo veľmi nevľúdne 
počasie, chlapci sa náramne tešili a nevedeli sa dočkať odchodu. 
Cestou sme sa zastavili v Ružomberku, kde nás privítali domáci 
v peknom prostredí v športovej škole. Aj keď naši chlapci v tomto 
súboji nevyhrali, zanechali na ihrisku veľmi dobrý dojem. Našou 
ďalšou zástavkou boli české Teplice. V piatok   29.1.2010 po 
rannej prechádzke, areálom FK Teplice čakal chlapcov zápas 
s miestnym žiackym výberom. Hralo sa v krásnej modernej hale 
na odpruženom podklade. Giraltovčania stačili držať krok 
s prvoligovým súperom len v prvej časti zápasu. Domáci 
postupne technickou vyspelosťou, štartom na loptu aj kondične 
ovládli hru. Ale smutní sme neodchádzali, pretože bola to 
skúsenosť na nezaplatenie. A navyše nás v sobotu v Berlíne 
čakal zápas bundesligy medzi Herthou Berlín a Bochumom. 
A práve za Bochum hráva  slovenský futbalový reprezentant 
Stanislav Šesták. V deň zápasu sme stihli navštíviť aj 
Brandenburskú bránu a jej okolie. Samotný bundesligový zápas 
priniesol pre chlapcov, našich najmladších futbalistov, veľký 
zážitok. 

Škoda, že sa nám nepodarilo stretnúť so Stanom Šestákom, 
možno nabudúce. No aj tak sme odchádzali domov plní dojmov 
a zážitkov. Aj tento zájazd  im prinesie veľa pozitívneho do ich 
ďalšej futbalovej kariéry.“ 

Miroslav Deutsch 
 
 
 
 

20. 3. 2010 (sobota) MFK Slovan – FK Topoľany 
 

4. 4. 2010 (nedeľa) MFK Slovan – MFK Sobrance 
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Koncom roka 2009 na Štefana – 26.decembra sa - v Bare – 

Herni, v Dome služieb v Giraltovciach uskutočnil už  štvrtý ročník 
Štefanského turnaja v šípkach o Surgiho pohár v šípkach. 
Zúčastnili sa ho mladí vyznávači tohto športu z Giraltoviec. 
Prihlásení súťažiaci boli rozdelení do troch skupín, v ktorých sa 
súťažilo v týchto disciplínach: 

 301,501 Master Out a Cricket. Tesne pred polnocou sa do finále 
prehádzali  štyria najšťastnejší, ktorí sa v záverečnom rozstrele 
umiestnili v tomto poradí: 

 
1. miesto: Vladislav Kristiňák 
2. miesto: Ján Hliboký 
3. miesto: Andrej Surgent 
4. miesto: Marián Juhás 
 
Všetci zúčastnení potvrdili stúpajúcu spoločenskú a hlavne 

športovú  úroveň. Najbližšie podujatie je  podľa tradície plánované 
ako Veľkonočný turnaj,  zatiaľ však v neznámych priestoroch, keďže 
prevádzka v tých súčasných ku koncu mesiaca marec 2010 končí.  

 
Andrej 
Surgent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šťastné tváre 
víťazov doka-
zujú, že išlo 
o vydarenú 
akciu.  
 
Foto: autor 
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Úrad verejného zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR 
prostredníctvom praktických lekárov pre dospelých, deti a dorast 
v mestskej poliklinike Giraltovce vyzývajú obyvateľov SR na 
očkovanie proti PANDEMICKEJ chrípke vo vlastnom záujme. 

   Očkovacia látka je určená pre všetky osoby, a najmä pre osoby 
s najväčším rizikom nákazy: 
Ø dospelí so závažnými chronickými chorobami a rizikom 

komplikácií pri ochorení pandemickou chrípkou 
Ø deti od 6- tich mesiacov  a dorast so závažnými chronickými 

chorobami a rizikom komplikácií pri ochorení pandemickou 
chrípkou 

Ø tehotné ženy 
Ø osoby zabezpečujúce zachovanie chodu hospodárstva 

a verejného života. 
Ide o mimoriadne odporučené očkovanie, ktoré chráni pred 

ochorením a pred nebezpečenstvom vzniku vážnych komplikácií pri 
ochorení, spôsobenom pandemickým vírusom A(H1N1). 

Pandémia chrípky nie je sezónna záležitosť a nie je ohraničená 
ukončením bežnej chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania 
pandemickeho obdobia v priebehu celého roka trvá s možnosťou 
vzniku ďalších pandemických vĺn. 

Záujemcovia o očkovanie, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. 
Očkovacia látka je dostupná v každej ambulancii línie I. kontaktu. 
 
 
    
 

 
8. marec 2010 

Prijatie žien primátorom mesta a  koncert 
venovaný pri príležitosti MDŽ 

 

22. – 26. marec 2010 
Veľkonočná výstava spojená s predajom 

 
26. marec 2010 

Prijatie učiteľov primátorom mesta 
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Všímate si aj vy, ako sa naše mesto za posledné roky zmenilo? 

V minulom čísle nášho časopisu sme vám na porovnanie predložili 
dvojicu fotografií z minulosti a prítomnosti mesta Giraltovce.  
Zároveň vás chceme poprosiť, milí čitatelia, ak máte doma nejaké 
historické fotografie  budov,  udalostí alebo odevov, aby ste nám ich 
doručili na Mestský úrad, odd. kultúry. My si spravíme kópiu 
a zaujímavé fotografie zverejníme v Spravodaji.                        /mo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: archív, 

Mária Osifová  
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...ľudia s čoraz väčším úsilím vyhľadávajú kompetentné rady 
a spoľahlivých partnerov, s ktorými by mohli doviesť svoje 
životné plány k realizácii. 
 

EURÓPSKA SPROSTREDKOVATEĽSKÁ 
SPOLOČNOSŤ 

 
PONÚKA ŠIROKEJ VEREJNOSTI: 
 
- Nezávislý prehľad finančného trhu 
- Realizáciu Vašich finančných cieľov 
- Rozhodovanie na základe objektívnych 

  informácií 
- Bezplatné vypracovanie finančných analýz 
- Doživotná starostlivosť o našich klientov 
 
Pracovná doba: pondelok – piatok, 09:00 – 16: 00 hod. 
Telefón:              0917 23 22 51 
 

Ul. Dukelská 841, 087 01 Giraltovce 
(Žltozelená budova oproti stanici - Bagetária) 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
VYHLASUJE VYBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIE: 
 
− Prieskum finančného trhu 
− Obchodný manažér 
− Vedúci kancelárie 
− Finančný sprostredkovateľ 
 
Požadujeme: SŠ vzdelanie s maturitou, flexibilitu, 
samostatnosť, komunikatívnosť 
Ponúkame: Garantované kritéria kariéry 
                   Nadštandardné možnosti zárobku 
                   Bezplatné profesionálne vzdelávanie v oblasti  

  finančníctva a bankovníctva 
 

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónom čísle  
0917 23 22 51 

v čase od 09:00 do 16:00  pondelok až piatok. 
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 
   MRAZNIČKY, 
    KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 
     KLIMATIZACIU. 

 
Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

 
Kontakt: 0908/452497 

 
REGIONÁLNE IFORMAČNÉ A POARDENSKÉ CENTRUM 

v Giraltovciach ponúka služby: 
● internetové (surfovanie, e-mail), 
● kopírovacie a tlačiarenské z prenosných médií, 
● poradenské – príprava, tvorba a realizáciaprojektov 

 na získanie prostriedkov z európskych fondov. 
Sídlo: starý mestský úrad Giraltovce 
Pracovná doba: od 10. h do 16. h v pracovných dňoch. 
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