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Máj je čas lásky, čas kvitnúcich 
stromov a májových sviatkov. Máj 
a láska patria od nepamäti k sebe. 
Príroda hýri farbami, láska kvitne 
a zem sa topí v slnečných lúčoch, to 
je máj, najkrajší mesiac roka. V máji 
je vzduch priezračný, čistý a svieži, 
má zvláštnu vôňu, ktorou nás pozýva 
po dlhých chladných dňoch von na 
jarnú prechádzku. Príroda žiari 
zeleňou, všetko pučí a rozvíja sa, svet 
omladol, rozkvitol novou nádherou. 
Nastal čas nových začiatkov, nových 
predsavzatí, nových lások - nastal 
čas lásky.  

 
V máji si pripomíname: 
 

1. MÁJ  - 
Sviatok práce 

 
8. MÁJ  -  
Deň skončenia II. svetovej vojny 

 
druhá májová nedeľa - 

 -        Deň matiek 
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Za všetky pohladenia rúk, za všetku lásku vám, milé 
mamy, ďakujeme. Dnes vieme, že život je krásny, ak nás 
má kto pohladiť, ak nám má kto utrieť tvár, zašpinené 
ruky, chytiť za ruku a priviesť domov. To všetko mamy 
robia denne, nesčíselnekrát, hladia spotené hlávky deti 
a vnášajú im do srdiečok pokoj a lásku. Ó, mama, si 
moje more, môj oceán, si môj svet, si môj život. Dala si 
mi všetko, svoje srdce, všetku svoju lásku, svoj čas 
a všetok úsmev z tvojej tváre bol len môj. Mama, moja 
mama, si to najsladšie, čo mi život dal, lebo ty si mi 
ukázala svet, dala si mi do ruky nežné jarné kvietky, 
naučila si ma vidieť krásu jednoduchých vecí, viedla si 
ma životom. Vždy si ma pripravila na všetky 
prekvapenia, pri mojich omyloch si sa iba pousmiala, 
chytila si ma za ruku a bezpečne previedla rozbúreným 
vírom života. Ó, mama, ty si pevný ostrov istoty, pevný 
štít života, o ktorý sa dá vždy zachytiť. Mama je domov, 
mama je láska, mama, to je istota života, nikdy nezradí, 
nikdy neopustí, vždy je tu pre svoje deti.  

Je máj a prvá májová nedeľa patrí im, našim 
mamkám, nezabudnime na nich, nájdime si čas a 
donesme im kvietok, symbol poďakovania sa za lásku. 
Mama sa rozdáva svojim deťom celá, nič za to nechce, 
nikdy nič nežiada, stačí tak málo - pamätať na ňu. 
A odpoveď si prečítate v jej očiach, budú sa smiať, jej 
tvár zjasnie a srdce sa rozbúši radosťou. Taká je láska 
matky, dá svojim deťom srdce a nebojí 
sa, že ho zrania, vždy ho má otvorené 
pre všetky svoje deti. Máj je časom 
poďakovania sa našim mamkám, 
nepremárnime tento vzácny čas, 
kvietok a pohladenie im budú tou 
najkrajšou odmenou. 

 
ooooo   Anna  Mitaľová 
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 Na základe iniciatívy skupiny 
poslancov MsZ, ktorá požiadala 
o zvolanie mestského zastu-
piteľstva v zmysle rokovacieho 
poriadku MsZ v Giraltovciach čl. 
4 ods. 5.  primátor mesta Ján 
Rubis  zvolal 3. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva na 6. 
apríla 2011.   Prítomná bola 
nadpolovičná väčšina poslancov. 

Program zasadnutia: 1/ Informácia o súčasnom stave 
v personálnom riadení Centra voľného času a o  právnom 
postavení riaditeľa CVČ a 2/ Návrh opatrení na 
transparentnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami 
v rozpočte CVČ. 

Po procedurálnych otázkach primátor mesta Ján Rubis 
informoval prítomných, že CVČ v našom meste pôsobí od roku 
2002, keď prešlo do kompetencie mesta. Riaditeľom je Ján 
Vook. Pán Vook je ale od 1. januára zároveň aj pracovníkom 
Mestského úradu vo Svidníku, na základe konkurzu nastúpil 
do funkcie vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže 
a telesnej kultúry. Túto funkciu vykonáva od 1.4. a z tohto 
dôvodu mu od tohto dátumu bol upravený  pracovný úväzok 
v CVČ Giraltovce z plného na polovičný.  V súčasnosti pracuje 
v CVČ 7 pracovníkov na dobu neurčitú  a 12 na dobu určitú. 

CVČ má schválený rozpočet na roky 2010 – 2011, ktorý bol 
poslancami schválený. V ňom sú vyčlenené kapitálové 
a prevádzkové náklady, finančné prostriedky na akcie 
konzultuje riaditeľ s vedúcou finančného oddelenia MsÚ. Bola 
nájdená jedná nezrovnalosť /faktúra/, ktorá nebola 
zverejnená na internete. Faktúry CVČ totiž chodia na ich 
adresu a nie na mesto. Boli prijaté opatrenia na nápravu tejto 
skutočnosti, faktúry pre CVČ budú zasielané na adresu MsÚ  
a  hneď po otvorení primátorom alebo prednostom, pôjdu na 
centrálnu registráciu, tak ako sa to robí pri ostatných 
faktúrach.  
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K vystúpeniu Zdenky Prednej bolo poslancom dané 

písomné vyjadrenie riaditeľa CVČ. 
K tomuto bodu sa vyjadrovali aj poslanci a hlavná 

kontrolórka. Ich otázky a názory  vedeniu mesta a riaditeľovi 
CVČ si môžete pozrieť na internetovej stránke mesta 
www.giraltovce.sk /Zápisnica z 3.zasadnutia MsZ/. 

 
Záver správy hlavnej kontrolórky mesta Margity Pachovej: 
Preskúmaním predložených dokladov a porovnaním ich 

obsahu s príslušnými normami bolo zistené, že: 
- kultúrna akcia, koncerty Zdenky Prednej, bola 

príležitostná, v pláne významných kultúrnych akcií nebola 
uvedená, 

- zmluva o uskutočnení vystúpení nebola zapísaná 
v registri zmlúv mesta, 

- poskytované doklady mali formálne a vecné nedostatky, 
- prieskum trhu neoslovil iných potenciálnych poskytovate-

ľov priestorov v meste,  
- proces prípravy koncertu, jeho uskutočnenia a  finanč-

ného vyrovnania prostredníctvom rôznych firiem vyvoláva 
otázky a svedčí o netransparentnosti. 

 
V uznesení MsZ boli uložené opatrenia: 
- dopracovať vnútornú smernicu Mesta Giraltovce o obehu 

účtovných dokladov tak, aby boli stanovené pravidlá 
o právomoci jednotlivých pracovníkov mesta pri objednávaní 
tovarov a služieb, 

- predkladať na rokovanie správu o plnení rozpočtu 
školských zariadení spolu s rozpočtom mesta a záverečným 
účtom mesta, 

- zapracovať formu aukcie z foriem verejného obstarávania 
tovarov a služieb do vnútorných noriem Mesta Giraltovce.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo: 
- použiť odmeny poslancov za uskutočnené zastupiteľstvo 

ako dobrovoľný príspevok pre Domov sociálnych služieb 
v našom meste. 

V závere sa primátor mesta Ján Rubis poďakoval 
prítomným za účasť a MsZ ukončil. 

 ooooo  /AK/ 
 
 

http://www.giraltovce.sk
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1. Mestská polícia 8. februára 2011 preverovala oznámenie vo 
veci podozrenia z priestupku proti majetku. Po preverení vec 
prevzalo OO PZ v Giraltovciach a podozrenie na porušenie 
stavebného zákona oznámilo stavebnému úradu. 

2. Ku krádeži 110 l kuka nádoby na TKO došlo v azylovom dome 
v Giraltovciach v noci z 13. na 14. februára 2011. Vec je 
v štádiu preverovania. 

3. Vo februári hliadka MsP v spolupráci s firmou Hunter 
vykonala na území mesta odchyt zabehnutých a túlavých 
psov. Odchytený jeden pes bol umiestnený v ochrannej 
karanténe. 

4. Počas výkonu služby hliadka MsP našla v dvoch prípadoch 
kľúče od domu, v jednom prípade záznamy  zdravotnej 
dokumentácie. Veci boli vrátené majiteľom predpísaným 
spôsobom. 

5.  Na úseku verejného poriadku a dohľadu nad bezpečnosťou 
a plynulosťou v cestnej premávky hliadka MsP vybavila 
dohováraním na mieste páchateľov priestupku proti 
verejnému poriadku v siedmich prípadoch, na úseku dopravy 
v štyroch prípadoch  a  nedisciplinovaných vodičov v blokom 
konaní celkom 17-krát. 

6. Hliadka MsP vybavila 1. marca v blokovom konaní priestupok 
vodiča, ktorý nerešpektoval práva chodcov. 

7. V blokovom konaní bol vybavený zlodej železného odpadu dňa 
3. marca 2011. 

8. Prípad  priestupku na úseku občianskeho spolunažívania bol 
vybavený dohovorením na mieste 7. marca 2011. 

9. Vo večerných hodinách 17. marca 2011 hliadka MsP zistila 
požiar v areáli bývalých kožiarskych závodov. Požiar bol 
lokalizovaný hasičmi z Gitraltoviec, majiteľka poučená 
o opatreniach. 

10. 18. marca 2011 boli vybavené hliadkou MsP na mieste 
dohováraním „krčmové nezhody“. 

11. Občiansky preukaz, nájdený hliadkou MsP 21. marca 2011, 
bol vrátený majiteľovi predpísaným spôsobom. 
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12. 24. marca 2011 našla hliadka  MsP počas služby vo večerných 
hodinách muža v priekope na ulici Serpentíny. Pri kontrole 
vyšlo najavo, že ide o občana Poľska, ktorý je na oslave 
v neďalekom reštauračnom zariadení  a počas  prechádzky 
zaspal v priekope. Vec bola vybavená dohovorom.  
 

ooooo Ondrej Cina 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 počasie v apríli sa naozaj mohlo popýšiť  prívlastkom aprílové? 
Okrem snehu sme mali ranné mrazíky, dážď ale aj horúčavy 
podobné tým letným. 

 tohtoročný 8. máj pripomína Európe 66.rokov od konca hrôz 
druhej svetovej vojny – je to Deň víťazstva nad fašizmom? 
Kapituláciou nemeckého agresora sa skončila takmer šesťročná 
neutíchajúca vojna, ktorá sa do dejín zapísala brutálnymi 
vraždami, genocídou a desiatkami miliónov zbytočných obetí. 
Oslavujeme koniec vojny, ktorá výrazne zasiahla aj územie 
Slovenska a do našich dejín nakreslila hrubú čiernu čiaru. 

 socha Adama Hlovíka dostala nový šat? Z dôvodu osláv 180. 
výročia jeho príchodu do Giraltoviec a 160. výročia úmrtia tohto 
evanjelického farára – seniora, zberateľa ľudových piesní, si 
zaslúžila, aby sa opravilo to, čo zničili vandali či nahlodal zub 
času. Autor tejto sochy Benjamín Kulcsár  ju zreštauroval tak, 
že  pôsobí dojmom novosti. Taktiež sa upravil záhon kvetov v 
jej okolí.  

 tretí májový týždeň už sedem rokov patrí zbierke Týždeň 
modrého gombíka na pomoc najviac ohrozeným a zraniteľným 
deťom vo svete? Tento rok spoločne pomôžeme deťom v Južnom 
Sudáne, aby mohli chodiť do školy. Tieto deti zažili vojnu, hlad 
a núdzu. Naučia sa nielen čítať, písať a počítať, ale aj základné 
zručnosti pre život, napríklad zásady hygieny a starostlivosti o 
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zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách 
nášľapných mín aj HIV/AIDS a  ako sa im vyhnúť. Zbierka 
v uliciach prebehne 16. – 22. mája 2011 taktiež v Giraltovciach, 
prípadne môžete zaslať aj prázdnu SMS v hodnote 1 € na číslo 
844 v sieti všetkých mobilných operátorov. 

 Mesto Giraltovce má vynovenú webovú stránku, upravenú 
podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy 
Ministerstva financií SR? Aj keď je ešte stále v prestavbe,  
estetickejšiu, prehľadnejšiu a modernejšiu  s množstvom 
informácií  si ju môžete prezrieť na www.giraltovce.sk  

 interiér Domu smútku je v rekonštrukcii? Koncom apríla  
začala  renovácia malej rozlúčkovej miestnosti a po nej bude 
nasledovať hlavná obradná miestnosť. Sú v pláne  výmena 
dlažby, dverí, zmena čelnej steny,  nové omietky a ďalšie 
úpravy. Hlavným cieľom je skvalitnenie prostredia poslednej 
rozlúčky pre pozostalých. 

 s Veľkou nocou sa spájajú tradície oblievania. Niektorí ich 
uchovávajú viac, iní tradíciám neholdujú a trávia sviatky mimo 
domova – na dovolenkách. FS Topľan sa každoročne snaží 
poukázať na krásu týchto tradícií a tak na  Veľkonočný 
pondelok  topľanisti  v krojoch za sprievodu hudby a spevu 
navštevovali domy a bujaro oblievali  dievčatá, priateľky 
a známe. 

 teplé počasie láka detičky von? Malí budovatelia a malé 
cukrárky sa môžu tešiť na nový piesok v pieskoviskách na 
sídliskách, ktorý  bude vymenený začiatkom mája.   

 na území Slovenska prebehne sčítanie ľudu k 21.máju 2011?  
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne  po 
desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov, žijúcich 
na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, 
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. 
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. 

 na detskom ihrisku v materskej škôlke sa ukončujú práce. Deti 
sa môžu zabaviť v prípade nepriaznivého počasia na nových 
atrakciách postavených na umelej tráve. 

 
ooooo  Mária Osifová 

 
 

http://www.giraltovce.sk
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Učitelia oslavovali  
Druhá polovica marca je každoročne venovaná spomienke   

na pamiatku učiteľa národov Jana Amosa Komenského. 
Verejnosť hodnotí nezastupiteľnú úlohu učiteľov 
a pedagogických pracovníkov pri výchove a vzdelávaní mladej 
generácie. Tak to bolo aj minulý mesiac v Giraltovciach, kde sa 
zišli pedagógovia zo škôl a školských zariadení mesta 
a okolitých obcí.  

Primátor Giraltoviec, starostovia obcí a riaditelia škôl 
a školských zariadení dvadsiatim pedagógom odovzdali ku Dňu 
učiteľov 2011 plakety Jana Amosa Komenského. Ján Rubis, 
primátor Giraltoviec, odovzdal plakety  riaditeľovi Gymnázia  
Jurajovi Auerswaldovi  a riaditeľovi Základnej umeleckej školy  
Petrovi Zajacovi.  Učiteľke Základnej školy a vedúcej školského 
klubu v Lúčke Anne Mašlejovej odovzdal plaketu starosta obce 
Mikuláš Mašlej. Mária Lukáčová, riaditeľka ZŠ a učiteľka Iveta 
Ligenzová si za  dobrú prácu prevzali plakety z rúk starostu obce 
Kuková Štefana Kožleja. Ocenení učitelia a pedagogickí pracovníci 
sa zároveň podpísali do pamätných kníh. Ostatným vyznamenaným 
pedagógom odovzdali plakety riaditelia škôl a školských zariadení.   

Prítomným pedagógom sa s úprimným poďakovaním za ich 
prácu prihovoril Ján Rubis, ktorý vysoko hodnotil, že dobré 
výsledky dosahujú aj napriek súčasnej neľahkej dobe. Za 
vyznamenaných poďakoval Peter Zajac. 

Po oficiálnej časti sa začal spoločenský večer, ktorý vydareným 
programom pomohol rozprúdiť aj známy slovenský spevák Otto 
Weiter so speváckou partnerkou Andreou Fischer Uhríkovou. 
Prítomní ocenili výborný večer, zorganizovaný Školským úradom 
v Giraltovciach pod vedením Jozefa Kozáka, ktorý celú akciu viedol 
v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ, vedeným Alenou Kmecovou.    

 
František Džalai 

 
Ocenení pedagógovia: 

Juraj Auerswald                 gymnázium 
Peter Zajac                          ZUŠ 
Barnabáš Hangonyi            ZUŠ 
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Beáta Daňková                   ZUŠ 
Mária Lukáčová                 ZŠ Kuková 
Anna Mašlejová                 ZŠ Lúčka 
Gabriela Jackaninová         MŠ Giraltovce 
Mária Štefaníková              ZŠ Giraltovce 
Silvia Goliašová                 ZŠ Giraltovce 
Viera Čižeková                   gymnázium 
Alica Pivovarníková           gymnázium 
Mária Gondžurová             ZŠ Kračúnovce 
Mária Matisová                  ZŠ Kračúnovce 
Daša Drabiková                 SSOŠ 
Jana Dlubačová                 SSOŠ 
Jaroslav Kecer                   SSOŠ 
Martin Koššala                  SSOŠ 
Eva Michalková                 CVČ 
Helena Sušinková              CVČ 
Ľubomíra Varganinová      ŠZŠ 

                                                                                           /r/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primátor mesta pri oceňovaní učiteľov       Foto: Mária Osifová 
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Otto Weiter: „Na východ Slovenska chodím často a rád“. 
    
Počas osláv Dňa učiteľov 2011 v Giraltovciach nám krátky 

rozhovor poskytol známy slovenský spevák, idol strednej 
a staršej generácie fanúšikov, milovaný ženami každého veku, 
Otto Weiter. 

 
Pán Weiter, čo by ste nám povedali k tomu, že ste v Giraltovciach  

vystúpili práve na oslave Dňa učiteľov 2011 ?  
 
Priznám sa, že keď som v minulosti vystúpil na podobných 

akciách, vždy to bolo upäté, klasické koncertné vystúpenie. Ja som 
zaspieval niekoľko piesní zo svojho repertoáru a učitelia pozorne 
počúvali. S podobným pocitom som prišiel i do Giraltoviec. No tu to 
bolo iné. Som rád, že učitelia z Giraltoviec a okolia prijali moje 
vystúpenie veľmi úprimne, skoro sa ku mne pripojili a som 
spokojný, že som prispel k ich dobrej nálade a rozprúdeniu zábavy. 
Som rád, keď sa počas môjho spievania  nebavím iba ja, ale aj 
obecenstvo. 

Svojím vystúpením som sa chcel poďakovať našim učiteľom       
za ich náročnú prácu. Pretože podľa môjho názoru učitelia dnes 
nepožívajú takú úctu a prirodzenú autoritu, ako voľakedy a tým je 
ich práca náročnejšia. 

 
 Pán Weiter, aký je Váš vzťah k východu Slovenska a k nášmu  
 regiónu ? 
 
Veľmi dobrý. Žil som dva roky v Prešove, tri roky v Košiciach,  

takže som spoznal „východniarsku“ mentalitu a náturu. Ste veselí 
a zároveň veľmi úprimní ľudia. A to sa -  zdá sa mi - niekomu 
neveľmi páči. Aj pri našich vystúpeniach sa stretávame                  
so spontánnymi reakciami, nie je to také chladné, ako smerom na 
západ. Váš región navštevujem často a veľmi rád chodím na východ 
Slovenska.  

 
K poslednej odpovedí Otta Weitera sa pripojila i jeho partnerka 

Andrea Fischer Uhríková,  ktorá povedala: „Úplne súhlasím 
s Ottom. Tento kraj je pekný a žijú tu zaujímaví ľudia, spontánnejší, 
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otvorenejší a  úprimnejší, než s akými sa ja, rodená Bratislavčanka, 
stretávam vo  svojom rodnom meste. Vždy radi prídeme do tohto 
kraja.“ 

 Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. 
 

Rozprával sa František Džalai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spolu s Ottom Weiterom  
si zaspievali aj učitelia 

Foto: Mária Osifová  
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Začiatok fašiangového obdobia 
je v našich krajoch  signálom 
končiacej sa vlády zimy a 
blížiaceho sa nástupu snáď 
najkrajšieho ročného obdobia,  jari. 
Symbolom nástupu jari sú už po 
dlhé storočia Veľkonočné sviatky. 
Tie bývajú spojené s veľkým 
jarným upratovaním, čistením a 
predovšetkým jarnou výzdobou 
našich domov. Moderná doba so 
sebou prináša aj nové spôsoby 
a techniky zdobenia veľkonočných 
dekorácií.  

Kultúrne oddelenie Mestského 
úradu v Giraltovciach zorganizo-
valo už tradične Veľkonočnú 
výstavku v obradnej sieni 
mestského úradu, ktorá trvala od 

7. do 19. apríla 2011. Svojimi nápaditými výrobkami k úspechu 
výstavky prispeli Materská škola, Základná škola, Spojená škola, 
Gymnázium, Základná umelecká škola, Centrum voľného času 
a Domov sociálnych služieb v Giraltovciach. Okrem vajíčok, 
vyfarbených rôznymi štýlmi a polepených pestrým materiálom, boli 
aktuálne dekorácie väčších rozmerov. Jednoznačne však   tohto 
roku prevládali vo výzdobe veľkonočné zajace, či už vyrobené 
z vajíčok, točeného papiera, kartónu alebo plátna.  Bez akýchkoľvek 
pochybností však môžeme konštatovať, že autori týchto diel majú 
veľa trpezlivosti, estetické cítenie a bohatú fantáziu a za to, že 
prispeli svojou tvorbou do tejto výstavky, sa im chceme poďakovať.  

V prípade, že vám čas tento rok nedovolil navštíviť inštalovanú 
výstavu, na vynovenej stránke mesta (www.giraltovce.sk) vám 
prinášame viac fotografií, ktoré vo vás snáď vzbudia tú správnu 
jarnú inšpiráciu ... 

ooooo  Mária Osifová 
 
 
 

http://www.giraltovce.sk
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   Pekne naaranžované stoly pútali divákov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patchworkové vajíčka  
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Väčšie dekorácie zabrali tvorcom hodiny času        Foto: autor 
 

 
 
 
Prednes poézie a prózy v Spojenej škole v našom meste pod názvom 

Gaňov pamätník bol pripravený na veľmi dobrej úrovni. Táto súťaž  je 
pomenovaná po Viliamovi Gaňaovi, pedagógovi pre špeciálne školy a má 
už svoju tradíciu. Aj v Spojenej škole v našom meste jej každoročne venujú 
patričnú pozornosť. Triedne učiteľky preverovali kvalitu recitátorov 
vybraných básní a próz v triednych kolách, takže do celoškolského 
postúpili iba tí najlepší. Vybrané ukážky svedčili o tom, že  učiteľky  pri 
výbere  poradili dobre. Mali sme možnosť vypočuť si ukážky prác tých 
najlepších autorov. O zvládnutí prednášaného textu rozhodla  porota, ktorá 
sa pri vyhodnotení riadne natrápila, pretože  všetci interpreti  sa prirodzene 
snažili predniesť svoju ukážku čo najlepšie. Ich učitelia spolu s pani 
riaditeľkou ich podporili svojou prítomnosťou a živým potleskom. Každý bol 
zvedavý na toho svojho žiaka a tak to má byť. Celoškolské kolá slúžia 
nielen na vzájomné zápolenie, ale aj na poučenie učiteľov a žiakov. Súťaž 
moderovala Mária Kačmárová a bolo cítiť, že je to záležitosť jej srdca, že 
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jej záleží na tom, aby jednotliví recitátori zvládli svoj text čo najlepšie. 
Uvádzala jednotlivé ukážky a žiakov povzbudzovala slovom aj úsmevom. 
Tí jej to odplácali a recitovali najlepšie, ako vedeli a v tom je najväčšie 
víťazstvo tohtoročného Gaňovho pamätníka v Spojenej škole. Žiaci 
pochopili posolstvo tejto súťaže, dokázali sa popasovať s literárnym textom 
a zvládnuť ho primerane svojmu veku a schopnostiam. Víťazí celoškolskej 
súťaže budú svoju školu reprezentovať na krajskom kole Gaňovho 
pamätníka v Prešove, verím, že sa im tam bude dariť a svojej škole urobia 
dobré meno. Myslím si však, že táto súťaž mala ešte jedno veľké 
pozitívum, žiaci dokázali svojim pedagógom, že ich dennodenná usilovná 
práca má svoje opodstatnenie a prináša ovocie v podobe záujmu o knihy, 
autorov a recitáciu.   

Výsledky súťaže: 1.miesto    Katarína Petová 
2.miesto    Roberta  Bolvanová 

                        Božena   Kurečajová 
3.miesto   Irena  Fedáková 

                       Martin Peta 
Cena poroty za mimoriadny prednes: Ján Pešta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenení recitátori                            Foto: Ľubomíra  Varganinová  

ooooo  Anna  Mitaľová  ooooo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
16 

 
 
 
 
 
 

Dňa 7. apríla 2011  sa v športovej hale TJ 
Slávia vo Svidníku  konal už 8. Halový 
futbalový turnaj žiakov špeciálnych 
základných škôl Prešovského kraja 
a Podkarpatskiego  Wojewódstva.  

Organizátorom podujatia boli Špeciálna 
základná škola internátna vo Svidníku 
a Centrum voľného času v Giraltovciach.  

Turnaja sa pravidelne zúčastňujú aj 
žiaci Spojenej školy v Giraltovciach 
a nebolo to  ináč ani tento rok. Z 8-ich 
súťažných družstiev  sa umiestnili na 
peknom 2.mieste, keď prehrali finálový zápas 
s domácimi zo Svidníka. Najlepším strelcom turnaja sa 
s deviatimi gólmi stal  Dávid Palian.   

Našim futbalistom srdečne blahoželáme a držíme palce 
v ďalších zápasoch.                                                                                                

 
ooooo  Mária Kačmárová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záber na súťažiacich                   Foto: Tatiana Boríková  
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Marec už tradične patri knihám. V rámci projektu Týždeň 
hlasného čítania učiteľky MŠ v jednotlivých triedach 
naplánovali aktivity, ktoré majú prehĺbiť vzťah detí                
ku knihám, aby  vedeli rozoznávať, čo je to rozprávka, čo 
báseň či vypočítavanka. Deti doniesli z domu svoje obľúbené 
knihy a urobili si z nich v triede výstavku. V priebehu týždňa 
škôlkari navštívili knižnicu, kde pozorovali prácu tety 
knihovníčky. V kníhkupectve ich zaujala práca predavačky, 
ale aj množstvo nových obrázkových kníh. No a najviac zo 
všetkých aktivít bola pre nich výroba vlastného leporela. Deti 
kreslili, skladali, vystrihovali a lepili rôzne obrázky. Naši 
predškoláci zo 4., 5. a 6. triedy zorganizovali aj nesúťažnú 
prehliadku poézie a prózy, na ktorej sa predviedli v plnej 
paráde. Učiteľky MŠ všetky deti odmenili a zároveň ich 
pochválili za pekný a výrazný prednes. 

 
Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteľky v MŠ vychovávajú šikovných recitátorov              Foto: autor 
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V týždni od 11. do 15. apríla 2011 prebiehal v Gymnáziu    
v Giraltovciach Týždeň zdravia, ktorý sa u nás uskutočňuje 
pravidelne každý rok, vždy pod vedením  Evy Bogľarskej. 

Každý deň tohto Týždňa bol zaujímavý niečím iným a         
o zdraví sa hovorilo vždy inak. Začiatok týždňa sprevádzala 
rozhlasová relácia o zdraví. Utorok bol zaujímavý ľubovoľným 
programom tried v rámci zdravého životného štýlu. Streda 
bola pomenovaná ako Deň ovocia, preto každý z nás dostal 
jablko. Vo štvrtok sa konali besedy pre našich najmenších – 
žiakov I.O o zdravom životnom štýle a budúci maturanti – 
žiaci VII.O a III.A - besedovali na tému alkohol a zdravie. Celý 
Týždeň zdravia vyvrcholil celoslovenskou finančnou zbierkou 
Ligy proti rakovine v rámci Dňa narcisov. 

Cieľom Dňa narcisov je oboznámiť ľudí 
aj v uliciach našich miest s problematikou 
boja proti takej zákernej chorobe, akou je 
rakovina a priblížiť problémy ľudí 
postihnutých touto chorobou. Deň 
narcisov sa už tradične koná každý rok 
v apríli. Symbolom tohto dňa je žltý narcis 
- kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia môžu 
pripnúť na odev a tým vyjadriť solidaritu 
s tými, ktorí rakovinou trpia.  

Naša škola sa tiež zapojila do tejto 
zbierky prostredníctvom 8 dobrovoľníčok 
z III. A, ktorým sa podarilo vyzbierať 402, 30 €. Malé narcisy 
sa ocitli na oblečení a taškách študentov Gymnázia 
v Giraltovciach,  neskôr ich naše dobrovoľníčky pripínali 
i ľuďom v našom meste. Všetkým, ktorí prispeli do finančnej 
zbierky, zo srdca ďakujeme. 

 
Mária Semánová, III. A 
Gymnázium Giraltovce 
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Dobrovoľníčky z III.A organizovali finančnú zbierku v rámci Dňa narcisov 

Foto: Filip Schrenk 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnotové rebríčky ľudí sú rôzne. Sú však veci, ktoré sa takmer 

vo všetkých nachádzajú na popredných miestach. Okrem zdravia sú 
to určite aj naše deti. V detstve v nich rodičia vidia budúcich 
umelcov, vedcov, športovcov, jednoducho úspešných ľudí. Lenže 
rozoznať schopnosti dieťaťa bez porovnania s rovesníkmi je veľmi 
ťažké. A vedieť nadanie dieťaťa správne rozvinúť si vyžaduje aj 
určité odborné vedomosti a schopnosti. Škola je popri rodičoch 
najdôležitejšia inštitúcia, ktorá môže v dieťati odhaliť a rozvinúť jeho 
zjavné, ale aj skryté predpoklady pre niektoré činnosti. Preto je 
dôležité, aby naše deti chodili do školy, ktorá im zabezpečí dostatok 
príležitostí na aktivitu. Po odznení puberty sa totiž výrazne znižuje 
citlivosť na rozvoj akéhokoľvek nadania.  
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Matematické schopnosti žiaci 8 - ročného gymnázia 
v Giraltovciach rozvíjajú prácou v krúžku. Zmysluplnosť celoročnej 
práce dokázali výsledkami v tohtoročnom okresnom kole 
matematickej olympiády a Pytagoriády. Všetci žiaci I.O triedy sa 
stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Patrik Jankuv obsadil 
2. miesto, Jakub Horvat 3. miesto a Viktória Dzurjuvová 4. miesto. 
Zahanbiť sa nedali ani žiaci III.O, ktorí vo svojej kategórii zvíťazili 
s výrazným náskokom. Matúš Križánek obsadil 1. miesto a Dávid 
Hreško 2. miesto. V okresnom kole Pytagoriády obsadil Jakub 
Horvat 3. miesto a Patrik Jankuv 6. miesto. 

Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v tomto roku gymnazisti 
dokázali, že v matematike sú obávanou konkurenciou. Aj keď 
príprava si vyžaduje veľa odriekania, úspech za to stojí a rozvinutý 
talent pomôže žiakom v ďalšom štúdiu aj v živote. 

 
Viera Čížeková 

Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspešní matematici z 8 - ročného gymnázia v Giraltovciach 

Foto: Štefan Ďuraš 
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Dňa 23.3.2011 sa konal vo Svidníku už 57. ročník 
najstaršej a najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy,  Hviezdoslavov Kubín. Z Gymnázia Giraltovce sa 
súťaže zúčastnilo 6 študentov, všetci boli úspešní. V 2. 
kategórii v poézii 1. miesto obsadila Kristína Kaňuchová (III.O) 
a v próze tiež 1. miesto Viktória Dzurjuvová (I.O). V 3. kategórii  
prvenstvo v poézii obhájila Tamara Tchuríková a v próze 1. 
miesto Veronika Strončeková (obe z V.O). Všetky štyri súťažiace 
pripravovala  Marta Lehetová. V 4. kategórii v próze 1. miesto 
získala Lenka Roguľová (I.A) a 2. miesto v poézii Michal Briško 
(III.A), ktorých viedla  Blanka Vaľovská.  

Víťazi z 2.a 3. kategórie sa 15.4.2011 zúčastnili krajského 
kola v Starej Ľubovni. Aj tu porota vysoko ocenila výkon 
Kristíny Kaňuchovej, ktorá získala 1. miesto v poézii 
a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v júni 
2011 v Dolnom Kubíne. V tej istej kategórii v próze naša 
súťažiaca Viktória Dzurjuvová skončila na 2. mieste.  

Súťažiaca zo 4. kategórie sa krajského kola zúčastní           
vo Svidníku 29.4.2011. Recitátorom z gymnázia vyslovujeme 
úprimné poďakovanie za úspešnú reprezentáciu svojej školy 
a mesta. Veríme, že v ich stopách pôjdu v nasledujúcich rokoch 
aj ďalší naši študenti.  

 
ooooo  Marta Lehetová, Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
        
 
Každoročne sa koná súťaž v umeleckom prednese Hviezdoslavov 

Kubín. Naše gymnázium patrí medzi tie školy, kde sa tejto oblasti 
štúdia, prednesu a literárnej tvorbe, venuje veľká pozornosť. Svedčí 
o tom aj množstvo ocenení žiakov na recitačných i literárnych 
súťažiach. Ak si niekto myslí, že je to šťastie alebo náhoda, veľmi sa 
mýli. Za úspechmi je veľa poctivej práce zo strany pedagógov 
i žiakov. Takúto poctivú prácu vykonáva aj pani učiteľka Blanka 
Vaľovská a ja som mala to šťastie, že som dostala možnosť práve 
pod jej odborným vedením pripravovať sa na súťaž Hviezdoslavov 
Kubín.  
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Žiadna cesta k úspechu nebýva ľahká a priamočiara,  je na nej 
veľa prekážok a zastávok, ale človek, ktorý chce dosiahnuť cieľ, 
postupne prekonáva všetky prekážky, až dôjde k cieľu. Dostala som 
ponuku, aká sa neodmieta, a to byť jednou z tých, ktorí sa pokúsia 
pracovať s textom tak, aby s ním mohli vystúpiť pred divákmi. 
Napriek tomu som sa na túto neľahkú cestu dala. Moja cesta sa 
začala v knižnici nekonečným prehľadávaním kníh a množstvom 
konzultácií s pani učiteľkou,  až kým sme nenašli text, o ktorom 
sme mohli povedať : ,,To je dobré. Toto sa nám páči. To mi sedí.“ 
Dnešná literatúra ponúka mnoho zaujímavých knižných titulov     
od slovenských i zahraničných autorov, ale nájdu sa aj  takzvané 
knižné braky. Našou snahou bolo nájsť v tých miliónoch kníh, čo 
najlepšiu ukážku. Po dlhom hľadaní sme natrafili na text, ktorý 
najviac spĺňal naše predstavy a požiadavky. Potom ho pani 
profesorka zdramatizovala, ušila takpovediac mne na mieru. Ďalej 
prácu s textom dobre vystihuje aj samotný úryvok z ukážky, ktorú 
som na okresnom kole recitovala. „Dýchať, intonovať, skladať, 
rozoberať, pomaly rozprávať,  nezabudnúť artikulovať, hrať sa 
s hlasom, cvičiť s jazykom... všetko si pamätať.“ Prirovnala by som 
to ku kurzu logopédie, ktorý sa každý deň opakoval a prispieval 
k tomu, že podanie textu sa postupne zlepšovalo. Často som 
rozmýšľala nad tým, či je to dosť dobré v mojom podaní a čo by som 
ešte mohla zlepšiť. Rada som prijímala všetky rady, ktoré mi pani 
učiteľka dávala a snažila som sa ich čo najlepšie využiť.  

Svitol deň súťaže a išlo sa naostro. Už žiadne opakovanie 
a opravovanie, len profesionálny výkon, ktorý sa odo mňa očakával. 
Postavila som sa pred tváre divákov a poroty a vedela som, že 
všetka snaha stála za to. Svoje ,,divadlo “ som si hrala najlepšie, 
ako som vedela a  keď potom padla opona, mala som zo svojho 
výkonu dobrý pocit, nech by už moje umiestnenie bolo akékoľvek. 
Výsledok ma potešil, ale prvé miesto znamená aj pokračovanie 
v poctivej príprave na krajské kolo.  

Uvedomujem si, že stále je čo zlepšovať a verím, že pani učiteľka 
má ešte v zásobe veľa nápadov na vylepšenie a skvalitnenie môjho 
prejavu. Ja sama nad textom aj teraz premýšľam a nie sú to         
pre mňa len slová poskladané do viet, ale  hľadám v nich hĺbku, 
zmysel, nápad, inšpiráciu, ako podať text čo najlepšie a zaujať 
všetkých poslucháčov.   

 
Lenka Roguľová, 1.A, 
Gymnázium Giraltovce 
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Tohtoroční účastníci Hviezdoslavovho Kubína  Foto: Ingrid Meščanová 
 
 
 
 

Studené a daždivé aprílové počasie nás    
od našich naplánovaných podujatí neodra-
dilo, akosi vždy, keď na to prišlo, bolo pekne 
a ak nie, podujatia  sme preložili pod strechu.  

Hneď na začiatku mesiaca si ženy  pekne 
zacvičili  nonstop aerobik vo Svidníku. Muži 
a fanúšikovia hokeja zase navštevovali 
hokejové zápasy v Košiciach a aj takto sa 

pripravovali na veľkú udalosť, ktorá  Slovensko čaká. 
Jarnú turistiku sme odštartovali výstupom na Zborovský 

hrad, prešli sme Zádielsku dolinu a Podčičvu so zrúcaninou 
hradu Čičva. Peknou, aj keď náročnou túrou bola Zádielska 
dolina, ktorú sme navštívili práve v období, keď kvitol poniklec, 
ale aj iné druhy chránených  i nechránených rastlín. Prechod 
týmto územím má svoje čaro v každom ročnom období, no na 
jar  je tam vraj najkrajšie. Oblasť  Zádielu  je  iná  než naša, má 
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množstvo prírodných krás, nachádzajú sa tam jaskyne a to nás  
tiež povzbudzuje, aby sme ich ukázali našim deťom, aby aj 
takýmito výletmi poznávali naše pekné Slovensko. 

Aby sme mali aj v domácnostiach pekne, zorganizovali sme 
jarný zber papiera pred Veľkou nocou a aj po nej. 

Veľká noc je už tradične sprítomnená aj peknými 
výstavkami, ktoré symbolizujú tento sviatok a prezentujú sa na 
nich všetky školské zariadenia v meste. Centrum prispelo 
svojimi výrobkami do mestskej výstavky, ale zorganizovalo aj 
výstavku v Galérii Slniečko, ktorú si ešte môžete pozrieť         
do 05.05.2011. 

Predveľkonočná beseda s majstrami v rybolove sa 
uskutočnila v divadelnej sále Centra a rybári si mali počas 
popoludnia čo rozprávať o tejto svojej záľube. 

O súťažiacich  v stolnotenisovom turnaji, v silovom trojboji 
či v tlaku na lavičke sú samostatné články. V športe 
pokračujeme aj návštevami plavárne vo Svidníku, našim dňom 
je utorok a tak si tam môžeme nielen zaplávať, ale ísť aj do 
sáun a tiež dohodnúť si masáže. 

Mladší žiaci sa znova zapojili do PC súťaže FIFA vo futbale 
a pre 18  požiarnických hliadok to boli preteky brannej 
všestrannosti. O zápolení, ktoré sa uskutočnilo v Parku a na 
futbalovom štadióne, prinesieme samostatný článok. 

ooooo  hs, CVČ   
 
 
 
 
 
 
  
 
V Parku mieru sa v posledný aprílový štvrtok stretlo 25  

päťčlenných súťažných hliadok  z radov „malých“ požiarnikov 
z celého obvodu – Želmanovce, Lužany, Brezovica, Kružlová, 
Giraltovce, Radoma, Osikov, Torysa, Svidník, Dukovce, Kračúnovce, 
Kalnište a Lúčka. Svoje vedomosti, zdatnosť a šikovnosť si súťažiaci 
zmerali na šiestich stanovištiach, zvlášť mladší a starší žiaci. 
V kategórií mladších (od 8 do 12 rokov) súťažilo10 družstiev a ich 
umiestnenie bolo nasledovné: 1.miesto -  DHZ Giraltovce, 2.miesto - 
Lužany pri Topli „C“ a 3.miesto - Lužany pri Topli „A“. Druhú 
kategóriu starších žiakov (od 13 do 15 rokov) tvorilo 15 družstiev. 
Ich umiestnenie bolo takéto: 1.miesto -  Lúčka, 2.miesto –  ZŠ 
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8.mája Svidník „B“ a 3. miesto – ZŠ 8. mája Svidník „A“. Súťažilo sa 
v troch disciplínach: test, štafeta 5x100m (na štafete bola použitá 
nová digitálna časomiera z CVČ) a branný pretek. 

Podujatie sa páčilo aj hosťom z okresného DHZ, nášho mesta 
a starostom zo súťažiacich obcí, chválili súťažiacich, rozhodcov a 
členov jednotlivých kontrol. Ján Čabala, prednosta nášho mesta,   
vo svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť,  že súťažiaci zmysluplne 
využívali svoj voľný čas. Tiež  sa poďakoval ich vedúcim za prípravu 
na takúto náročnú súťaž. Všetci súťažiaci  dostali balíček suvenírov 
od zástupcov CVČ a Mesta Giraltovce a tí z prvých priečok sa môžu 
hrdiť medailami, diplomami a krásnymi pohármi. CVČ a dobrovoľný 
hasičský zbor (DHZ), hlavní organizátori tohto podujatia, vyjadrili 
poďakovanie všetkým, ktorí sa o jeho plynulý priebeh zaslúžili.     
Na súťaž sa prišli pozrieť aj učitelia s deťmi z MŠ a ZŠ a aj pre ne 
mal DHZ pripravený program. Zaiste sa im páčilo, keď si mohli 
siahnuť na striekačku, či ukážky na hasičskom aute alebo 
predvádzanie policajného psa, ktorý reagoval a aj plnil rôzne  
povely. 

Súťaže z tejto oblasti budú počas leta prebiehať aj v iných DHZ, 
ale v menšom rozsahu, takáto bude opäť o rok u nás. Už teraz sa 
tešíme a budeme pripravovať na jej tretí ročník.   

Helena Sušinková, CVČ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záber z úvodnej časti                                   Foto: Tatiana Boríková 
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Keby si ku nám prišiel dnes, 
podobný ľuďom – ako vtedy 
nájdeš dohola vyrúbaný les 
a horu novej trendy – biedy.  
          
Keby si ku nám prišiel dnes,  
bez dlhých vlasov,   
v módnom outfite,      
nájdeš tu duše hore bez   
a telá k obrazovke pribité. 
 
Keby si ku nám prišiel dnes 
rozčesať naše 
zauzlené dredy, 
štekol by po tebe 
máloktorý pes. 
Vyhnali by ťa znova. 
Ako vtedy. 
 
Keby si ku nám prišiel dnes, 
rozhodol by 
väčší počet SMS: 
Na koho to slovo padne?  
Kto modré klbko 
hadov rozmotá? 
Smrť krížom, Pane, 
už znie ľuďom fádne... 
Celá Zem je dnes 
Tvoja Golgota. 
 
 
Margita Ivaničková 
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  Prežili sme Veľkonočné sviatky, prinášajúce radosť 
z novej jari. Stihli sme si pred nimi poupratovať  
v domácnostiach, vo svojom okolí a poniektorí aj v duši. 
Pripravovali sme sa na nich svedomito, nikomu pôst 
neuškodil, pretože prospel k upevneniu zdravia. 

  Aj veľkonočná  oblievačka k tomu odjakživa tiež 
prispievala.  Už naše staré mamy prikazovali – ak chceš 
byť zdravá, musíš sa dať na Veľkonočný pondelok obliať. 
Najlepšie z vodou z potoka, ak ten nebol nablízku, 
postačilo vedro s vodou zo studne či z vodovodu. Naše 
mamky nám niekedy tú vodu nenápadne prihriali, aby 
nebola veľmi studená. 

   Čím viac vody, tým malo byť dievča zdravšie. Neraz 
to skončilo aj rozbitou hlavou, hlavne ak oblievač už bol 
trochu „posilnený“ a niekedy sa dievča muselo  ukryť, 
ak bolo oblievačov veľmi veľa. 

   Každá  mala pre svojich oblievačov vlastnoručne 
pripravené kraslice – vajíčka  maľované v cibuľovej 
šupke, niekedy aj popísané včelím voskom. 

   Dnešným šibačom - lebo v poslednej dobe sme sa 
už trochu preorientovali podľa veršíka: „Šiby ryby, 
mastné ryby....“ a naši oblievači nosia aj korbáče -  
dievčatá už maľovaných vajíčok dávajú menej. Radšej 
nejakého čokoládového zajačika, barančeka alebo 
vajíčko. A, samozrejme, aj nejaký ten groš. Chlapci sa 
potom zvyknú po Veľkej noci chváliť, kto koľko vyšibal. 

   Staré zvyky a obyčaje nám už budú pomaly 
pripomínať len folklórne súbory.  

   Nezabudnime preto našim deťom pripomínať 
tradície, aby to dedičstvo ostalo ešte po stáročia 
v pamäti. 

 
ooooo  /ek/ 
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Viac ako 1,5 miliardy ľudí na celom svete trpí vysokým krvným 

tlakom – hypertenziou. Je to masovo rozšírené ochorenie, hovorí sa 
niekedy o neinfekčnej epidémii. Hypertenzia svojimi komplikáciami 
významne ovplyvňuje chorobnosť a úmrtnosť. Podľa odhadov je až 
25 percent úmrtí nad 40 rokov veku priamo alebo nepriamo 
spôsobených vysokým krvným tlakom.  17. máj - Svetový deň 
hypertenzie -  bol vyhlásený s cieľom upozorniť na možnosti 
predchádzania mozgovej porážke, ochoreniam srdca a obličiek, 
ktoré spôsobuje vysoký krvný tlak a informovať verejnosť o ich 
prevencii, odhaľovaní a liečbe. 

Opýtali sme sa Ingrid Miheličovej, praktickej lekárky pre 
dospelých, na jej odborný názor, týkajúci sa hypertenzie: 

 
- Aké sú príznaky hypertenzie? 
Príznaky hypertenzie sú najčastejšie bolesti hlavy, závraty, 

nauzea – napínanie na zvracanie, epistaxa – krvácanie z nosa, ale 
ľudia, ktorí majú neliečenú hypertenziu dlhší čas, nemusia mať 
žiadne subjektívne ťažkosti a to je vždy veľký problém, pretože títo 
pacienti sa nechcú liečiť a užívať lieky, keďže sa cítia dobre. 

 
- Čo spôsobuje hypertenziu? 
Rozlišujeme dva druhy hypertenzie: 
1. esenciálna (primárna) – tu príčina nie je známa. Tvorí 95%  

všetkých hypertenzií. 
2. sekundárna – tvorí 5% - kde je príčina známa. 

Na vzniku hypertenzie sa podieľa viac faktorov –  genetické 
faktory, vysoká spotreba soli, obezita, požívanie väčšieho množstva 
alkoholu. Sekundárna hypertenzia môže byť spôsobená stonózou – 
zúžením obličkovej tepny, chronickými zápalmi obličiek, 
ochoreniami  nadobličiek. 

 
- Ako dlho sa lieči hypertenzia? 
Hypertenzia je celoživotné ochorenie, liečba je bohužiaľ 

doživotná. Výnimkou sú hypertenzie spôsobené nejakou stresovou 
situáciou. Po pominutí  stresovej udalosti sa krvný tlak vráti do 
normálu a liečba nie je potrebná. 

 
- Aké dôsledky má neliečená hypertenzia? 
Neliečená hypertenzia má veľmi závažné dôsledky. Poškodenie 

srdca – zhrubnutie ľavej komory srdca a jeho následne zlyhanie, 
angina pectoris, infarkt myokardu, poškodenie mozgu – krvácanie 
do mozgu – náhla cievna mozgová príhoda, ľudovo povedané 
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mŕtvica - hypertenzná encefalopatia, poškodenie zraku – ťažké 
zmeny na očnom pozadí – retinopatia hypertonica, poškodenie až 
zlyhanie obličiek.  

Takže je veľmi dôležité začať s liečbou včas a predísť všetkým 
týmto komplikáciám. 

 
 S  kontrolou vysokého krvného tlaku pomáhajú doma ľuďom 

tlakomery. Sú voľne dostupné aj bez lekárskeho predpisu 
a v dnešnej dobe ich existuje široká škála. Digitálne tlakomery 
otvorili novú éru v boji s vysokým krvným tlakom.  Sú rýchle, majú 
veľký čitateľný displej, vypočítajú aj tepovú frekvenciu,  sú však 
drahšie ako manuálne. Tie sú zas náročnejšie na používanie 
a preto sa veľmi neodporúčajú starším ľuďom. Mária Marková 
pracuje v zdravotníctve už 40 rokov. Podľa jej názoru:  „...čím bližšie 
k srdcu tlak meriate, tým budú výsledky presnejšie. Meranie tlaku na 
prste je iba orientačné, meranie na zápästí nie je až také spoľahlivé, 
najpresnejšie výsledky prináša meranie na ramene. Mne sa v 
 zdravotníctve jednoznačne najviac osvedčil ortuťový tlakomer, 
ktorého merania sú najpresnejšie.“ 

Ďakujem za rozhovor 
Mária Osifová 

 
 
 
 
 
 
 

Vyslovujeme úprimnú vďaku všetkým, ktorí svojím podpisom 
a aktívnou pomocou vyjadrili podporu pri podpisovej akcii za 
zachovanie fyziatricko – rehabilitačného pracoviska a fyziatricko 
– rehabilitačnej ambulancie v Giraltovciach. 

S vďakou a radosťou vám oznamujem, že generálne 
riaditeľstvo VšZP, a.s. na základe dokladovaných argumentov 
prehodnotilo svoje stanovisko a rozhodlo zachovať rehabilitáciu 
v meste Giraltovce.  

Od 1.4.2011 môžu naďalej využívať služby rehabilitácie 
pacienti a poistenci všetkých troch zdravotných poisťovní. 

Ďakovné listy boli zaslané riaditeľke Domova sociálnych 
služieb v Giraltovciach Slávke Vojčekovej, primátorovi 
Giraltoviec Jánovi Rubisovi a 39-im starostom priľahlých obcí, 
ktorí vyjadrili svoju podporu k zachovaniu rehabilitácie.    

Vašu podporu si vážime a ešte raz srdečne ďakujeme.  
Lucia Imreová, konateľ 

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 
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Človek a kniha -  na túto tému sa už popísalo veľmi veľa 
úvah a článkov a iste sa ešte aj napíše. Kniha je čosi vzácne, 
je to hodnota, ktorá človeka buduje a formuje. My, ktorí 
pracujeme s knihou, si to uvedomujeme a teší nás, keď 
učitelia vzbudzujú v žiakoch záujem o svet kníh. No 
v poslednom čase narástol záujem o nový zdroj informácii,    
do hry vstúpil internet. Je dobré, ak si človek vie rozložiť voľný 
čas rovnomerne a dopriať si knihy aj internet. V priebehu 
školského roka mnohí žiaci našich škôl navštívili spolu         
so svojimi učiteľmi našu knižnicu. Vypočuli si informácie 
o knihách a prezreli si knižnicu, tí mladší sa tešili z pohľadu 
na množstvo kníh, tí trochu starší boli skôr radi, že na chvíľu 
opustili brány školy. No určite sa všetci tešili na počítače, tie 
sú pre nich vždy zaujímavé a pri každej návšteve knižnice 
majú žiaci možnosť pod dohľadom svojich učiteľov pracovať 
na počítačoch.  Internet v knižnici je veľkým lákadlom,  je to 
zdroj informácií a poučenia, každý si tam nájde svoje vlastné 
potešenie. Z tohto dôvodu v poslednom čase veľmi veľa 
mládeže navštevuje našu knižnicu. Zvýšený záujem sledujeme 
aj u rómskej mládeže, pravidelne popoludní sú v knižnici. Iste 
nás to teší, hoci zo začiatku sme mali určité obavy, či ten 
enormný záujem zvládneme. Ale s odstupom času 
konštatujem, že rómska mládež, čím je staršia, tým slušnejšie 
sa v knižnici správa. Vždy pozdravia, pekne sa opýtajú, či sú 
počítače voľné, ak nie, bez poznámok počkajú. Možno platí to 
známe - ako do hory voláš, tak sa ti z nej ozýva. A musím 
konštatovať, že rómska mládež je citlivá na naše správanie sa, 
ak  k nim pristupujeme s rešpektom, vrátia to dvojnásobne. 
Nikdy sa nestalo, aby v knižnici prejavili nespokojnosť alebo 
drzosť. To skôr tí naši malí školáci sú nedočkaví a nespratní. 
Slušné správanie rómskej mládeže v našich priestoroch ma 
veľmi teší, verím, že im internet pomôže v ich rozhľade a že si 
tam nájdu svoje stránky. V každom prípade sa pri tak častom 
kontakte určite naučia ovládať počítač a to je tiež dobrá devíza 
pre ich ďalší život. 

 
ooooo  Anna  Mitaľová  ooooo 
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Máj je mesiac, v ktorom máme 

v záhrade stále dosť práce. Nemá 
význam siať semená do studenej 
pôdy, lebo ak pôda nedosiahla aspoň 
minimálnu teplotu potrebnú na 
klíčenie, semená v nej ležia tak dlho, 
kým napokon nezačnú hniť. To isté 
platí aj o mokrej pôde. 

Hoci sa mrkva seje v marci a apríli, 
karotku môžeme siať aj v máji a v júni. V máji môžeme siať 
hlávkový šalát a nezabudnite na reďkovku. Začiatkom mája 
vysievame uhorky, kríčkovú fazuľu, šalát a pór. 

Hneď po odkvitnutí urobíme druhý a o 14 dní tretí preventívny 
postrek jadrovín proti chrastavitosti. Po odkvitnutí urobíme prvý 
postrek hrušiek proti mére a ošetrenie o dva týždne zopakujeme. 

Za suchého a teplého počasia pokračujeme v ošetrení egrešov 
proti americkej múčnatke. 14 dní po výsadbe ošetríme porasty 
hlúbovín proti kvetárke kapustovej.  

Za daždivého počasia urobíme preventívny postrek cibule proti 
plesni cibuľkovej. Nezabudnime opakovať postrek ruží proti piliarke 
a voškám. 

ooo  Ľubomír Krupa  ooo 
 
 
 
 
  
 
 
 

1.5.2010 
– 180. výročie príchodu do Giraltoviec a 160. výročie 

úmrtia Adama Hlovíka –  
Evanjelický chrám,  

námestie pri soche Adama Hlovíka,  
mestský cintorín 
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7.5.2011 

– Deň matiek – 
Vystúpenie skupiny Senzus za sprievodu moderátora 

Martina Nikodýma, 
Dom kultúry Svidník 

   
9.5.2011 

– Deň matiek SZŠ – 
Dom kultúry 

 
10.5.2011 

– Besiedka tanečného odboru ZUŠ – 
Dom kultúry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účinkovanie výpravy  

PWL CVČ Giraltovce na  
Majstrovstvách Sloven-
ska v silovom trojboji 
bolo úspešné.  Maj-
strovstvá sa konali 16-
17.4.2011 v Šahách. 
Bolo to po prvýkrát, čo 
sa giraltovskí trojbojári  
zúčastnili pretekov 
federácie AWPC a hneď 
sa stali nečakaným 
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prekvapením súťaže. Ich výkony pozdvihli úroveň pretekov o latku 
vyššie. V prvom súťažnom dni sa predstavil Berežňakov nástupca 
z Beňadikoviec Patrik Gajdoš. Bola to jeho prvá súťaž a hneď desať 
platných pokusov a desať slovenských rekordov a jeden európsky ! 
Paťo je momentálne najväčšie prekvapenie Giraltoviec. Trénuje ešte 
len 3 mesiace a jeho výkonnosť išla rapídne hore. Ako sa sám 
vyjadril: “Keby som trénoval sám v posilňovni, čo mám doma, 
nikdy by som ani nesníval o takých váhach.“ Jeho drep bol 180 
kg, tlak 125 kg,  štvrtým pokusom 130 kg bez dresu - európsky 
rekord, mŕtvy ťah 170 kg trojboj spolu 475 kg. Spolu s ním súťažil 
v sobotu  aj Dávid Bendík, absolútne najlepší dorastenec súťaže. 
Dávid išiel pretekmi suverénne, drepol 255 kg - svetový rekord, 
v tlaku zatlačil 150,5 kg - svetový rekord a potiahol 235 kg - svetový 
rekord. Jeho súčet spolu činil 640,5 kg, čo je takisto svetový rekord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dávid sa pripravuje na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 
v maďarskom Edéri. V nedeľu sa predstavili kategórie masters a 
open -  tam mali Giraltovčania svoje tri želiezka v ohni. Prvý sa 
predviedol Michal Berežňak, ktorý po ročnej prestávke 
a zdravotných problémoch urobil skvelý comeback na súťažné 
pódiá. Samotný primátor mesta sa vyjadril: „Bol pre mňa zážitok  
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pozerať sa naňho“. Michal si na činku nechal naložiť 300 kg 
v drepe, s prehľadom ich zvládol a slovenský rekord bol na svete. 
V tlaku získal tiež slovenský rekord výkonom 185 kg. Mŕtvy ťah mu 
na tréningu nešiel, ale na súťaži prekvapil aj sám seba, keď potiahol 
280 kg, takisto slovenský rekord. Súčet týchto troch výkonov, 765 
kg, mu priniesol ďalší slovenský rekord. Smola v nedeľu chodila    
po rozcvičovni a chytila si Marcela Vasilenka, ktorý sa nešťastne 
zranil na rozcvičke a nemohol tak pokračovať v súťaži. Posledným 
ohnivkom v súťaži bol Marek Pavúk, ktorý po prechode z juniorskej 
do open kategórie zaznamenal skvelý úspech výkonmi: drep 320,5 
kg - slovenský rekord, tlak 185 kg, mŕtvy ťah 295 kg -  slovenský 
rekord. Trojboj spolu činil 800,5 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaž bola veľmi dobre pripravená, zostali nám krásne spomienky 
na ňu a 4 zlaté medaily za prvé miesta. Spolu sme prekonali 29 
slovenských rekordov, 1 európsky rekord a 4 svetové rekordy.       
Za tieto výkony vďačíme aj naším sponzorom, riaditeľovi CVČ 
Giraltovce Jánovi Vookovi, primátorovi mesta Giraltovce Jánovi 
Rubisovi, Martinovi Rogošovi za sprostredkovanie dopravy a firme 
V+S WELDING. 

ooooo  Marek Pavúk 
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JÁN  SABOL  
( 17.5.1931 – 7.7.1990 ) 
 
Do bohatej histórie 

giraltovského futbalu sa navždy 
zapísalo mnoho výrazných 
osobností. Tých mladších 
predstavujeme na stránkach 
Spravodajcu pravidelne           
pri významných dožitých  
jubileách. Veľa výrazných postáv 
futbalu, žiaľ, už nie je medzi 
nami a spomínajú na nich tí 
skôr narodení. Medzi 
najvýznam-nejších futbalistov 
Giraltoviec sa jednoznačne 

zaradil aj pán Ján SABOL. Spomíname ho pri príležitosti jeho 
nedožitej osemdesiatky. 

Ján Sabol sa zapísal do histórie ako vynikajúci futbalista, 
ktorý urobil dieru do sveta veľkého futbalu. Pričinil sa 
o postup mužstva Sparta Dukla Prešov do celoštátnej ligy. 
V prešovskom drese potom hral najprv v rokoch1950 až 1953 
a potom  ešte v roku 1956 a sezóne 1957/58. O jeho kvalitách 
svedčí fakt, že sa dostal do základnej zostavy. Vynikal 
rýchlosťou, dôrazom a bol to bojovník na pohľadanie. Jeho 
spoluhráčmi boli bratia Ladislav a Rudolf Pavlovičovci, Jozef 
Karel, Gejza Šimanský, Michal Pucher, Anton Varga, Karol 
Petroš, Vojtech Malaga a ďalší. Pričinil sa o úspešné 
účinkovanie Prešova, ktorý trikrát obsadil šieste miesto. 
Keďže bol nekompromisný obranca, prischla mu aj prezývka 
„Gadžo“. Janko Sabol sa dokázal presadiť v silnej konkurencii 
a úspešne hral proti takým mužstvám ako boli Sparta 
(Spartak Praha Sokolovo), Slavia (Dynamo Praha), Slovan 
a ČH Bratislava, Baník Ostrava, RH Brno a ďalšie.  K tomu 
treba spomenúť futbalistov, proti ktorým hral: Josef  
Masopust,  Ladislav Přada, Emil Pažický, Titus Buberník, Ján 
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Popluhár, Adolf Scherer, Josef Kadraba, Teodor Reimann, 
Imrich Stacho a ďalší. Pre Jána Sabola bolo dôležité 
účinkovanie v ODA Trenčín, kde našiel veľmi dobrý kolektív 
a samozrejme návrat do Giraltoviec. Tu bol hrajúcim trénerom 
a divákov vedel upútať niekoľkými gólmi priamo z rohových 
kopov, ktoré zahrával prudkými falšovanými loptami. Udivoval 
aj dlhým autovým vhadzovaním. Jeho bývalí zverenci 
a spoluhráči s úsmevom spomínajú na jeho určovanie 
základnej zostavy: „Ja beriem dres deviatku a vy ostatní sa 
podeľte ...!“ 

Je veľmi dobré, že giraltovský futbal mal takého 
vynikajúceho futbalistu. Navždy zostal veľkou legendou – 
giraltovskou legendou. Zomrel mladý, vo veku 59 rokov, 
7.7.1990 
 

Miroslav Deutsch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ján Sabol druhý sprava v zápase Slavia Praha – Prešov  Foto: archív 
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Futbalisti MFK Slovan Giraltovce svojimi výsledkami 
udivujú regionálnu futbalovú verejnosť. Ako jediné mužstvo 
v jarnej časti ešte neprehralo a navyše na domácej tráve 
nestratili ani bod. Klobúk dole! O aprílových súperoch Slovana 
sa pritom nedá hovoriť, že boli slabí. Veď aj výhry v pomere     
1:0 hovoria jasnou rečou. Giraltovčania si všetky body 
vybojovali zaslúžene, aj keď boli poriadne vydreté. Tradiční 
súperi ako Barca, Snina, Svit a Svidník  majú svoju silu 
a víťazstvá nad nimi sú veľmi cenné. Na druhej strane treba 
povedať, že k spokojnosti s predvedenými výkonmi je nutné 
mať veľa trpezlivosti. Skutočnosť, že Slovan dokázal vyhrať 
všetky domáce zápasy je obdivuhodná. Čerešničkou na torte 
bolo okresné derby so Svidníkom, pred ktorým mali 
Svidníčania tiež pozoruhodnú sériu bez prehry. Tentoraz však 
narazili na mimoriadne disponovaný celok Slovana, ktorý sa už 
prezentoval aj veľmi dobrým výkonom. V tomto zápase autor 
dvoch gólov Ľuboš Kaňuch pútal pozornosť divákov nielen 
svojou postavou, ale aj výborným výkonom. Aj Svidník hral 
dobre, ale musel sa skloniť pred silou a futbalovým umením  
futbalistov Giraltoviec. Priaznivci Slovana preto odchádzali 
veľmi spokojní s výsledkom aj hrou zverencov Ľubomíra 
Puháka. Ten k doterajšiemu účinkovaniu mužstva hovorí: 
„S postavením v tabuľke môžeme byť veľmi spokojní, veď tretie 
miesto je výborné a bolo by pekné si ho udržať. Keby mi bol 
niekto hovoril, že takto zvládneme domáce zápasy, tak by som 
mu neuveril. Aj keď sme sa strelecky veľmi nepresadili, na 
víťazstvá to stačilo. Konkurencia v mužstve sa zvýšila. Takmer 
v každom zápase nám chýbal jeden hráč základnej zostavy, ale 
vždy sa ho podarilo nahradiť. Tak mám pri zostavovaní mužstva 
milé starosti. Najviac ma doteraz uspokojili Peter Štefánik 
a nestarnúci Jaro Mitaľ, ktorí držia našu defenzívu. Mladý 
Ondrej Gdovin, ktorý ešte tretiu ligu nehral, ich vhodne doplňuje. 
Som rád, že sa nám prebudili aj útočníci. Strelecké zápisy Petra 
Blaška a Ľuboša Kaňucha sú toho dôkazom. Chlapcom 
prízvukujem, aby využili skutočnosť, že sa nám darí a dali do 
ďalších zápasov všetko, čo je v nich a tak prídu aj ďalšie 
úspechy.“ 

ooooo  Miroslav Deutsch 
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Barboru Jurčovú 

Karin Kočišovú 
Martina Duždu 

Dianu Šoltýsovú 
 
 
 
 
 
Andrej Mašlej    - 90  
Mária Mašlejová    - 85  
Ján Krupa      - 80  
Andrej Kmec     - 75  
Magdaléna Jacková  - 60  
Dušan Mikula    - 55  
Anna Demčová    - 55  
Mária Hudáčková   - 55  
Marta Mikulová    - 55 
 
 

Štefan Kurej    - 50 
František Kurečaj   - 50 
Slavomír Hudák    - 50 
Anton Andrijko    - 50 
Anna Goliašová    - 50 
Viera Dvorská    - 50 
Mária Katuščáková   - 50 
Helena Dlabalová   - 50 
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Požiarna zbrojnica                               Foto: archív, Mária Osifová 
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