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           Máj je mesiac lásky.  1. máj je Sviatok práce. 
           8.máj je Deň skončenia II. svetovej vojny. 
           Druhá májová nedeľa je  Dňom matiek. 
                   
                            
         PLACHÁ  MODLITBA  ZA  MATKINO  SRDCE 
 
 

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, 
kde na zemi je toľko dobrých slov, 
zložila by som z nich modlitbu za mamičku. 
Veď ona sama je už modlitbou. 
 

Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, 
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. 
Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. 
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. 

 
 „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ 
usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy. 
A vedel dobre, že nemôže byť iná. 
Pretože raz aj On jej zverí svojho Syna. 

 
 
                                                                   Milan  Rúfus 
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Prvé mestské zastupiteľstvo v tomto roku sa konalo 26. marca 2012. 

Bolo  v poradí desiate  v tomto volebnom období. Jeho nosným bodom bol 
záverečný účet za rok 2011.  O stanovisko sme požiadali vedúcu 
ekonomického oddelenia Ivetu Kurčovú. 

Mesto hospodárilo v roku 2011 s vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol 
schválený Mestským zastupiteľstvom  13.12.2010 uznesením č. 14/2011 
vo výške 3 518 257 €. Po úpravách v priebehu roka bol k 31.12.2011 
rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 6 915 947 €. 

 Skutočné plnenie k 31.12.2011 bolo v príjmovej časti 6 806 175 € 
(98,41%), vo výdavkovej časti 6 790 281 €  (98,18 %).  

Skutočné bežné výdavky v sume 3 486 362 € (v tom 1 899 096 € boli 
výdavky na školstvo) tvorili 51,34 % všetkých skutočných výdavkov za rok 
2011. Výdavky finančných operácii v sume 220 465 € tvorili 3,25%. 
Najdôležitejšou časťou skutočných výdavkov boli výdavky kapitálové 
(investičné) v sume 3 083 454 €, čo je 45,41% z celkových skutočných 
výdavkov za rok 2011. 

Hospodárenie mesta v roku 2011 významne ovplyvnil aj výpadok 
podielových daní, kde bol pokles oproti rozpočtu - 84 914 €.  

Výsledok hospodárenia rozpočtového roku 2011 tvoria bežné 
a kapitálové príjmy (5 480 482,88 € ) mínus bežné a kapitálové výdavky 
(6 569 815,94 €), teda: Mesto Giraltovce v roku 2011 hospodárilo s výsled-
kom -1 089 333,06 €. 

Výsledok finančných operácií k 31.12.2011 bol  1 105 226,44 €, z čoho 
bol vykrytý schodok rozpočtového hospodárenia bežného roku a zostatok 
nevyužitých prostriedkov finančných operácií v sume 2 215,87 € bude 
prevedený do rezervného fondu mesta. 

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch Mesta Giraltovce 
k 31.12.2011 bol spolu 147 409,84 €. 

 
Záverečný účet Mesta Giraltovce za rok 2011 obsahoval všetky 

predpísané náležitosti. 
Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach schválilo hospodárenie 

Mesta Giraltovce za rok 2011 bez výhrad. 
Ďalej sa rokovalo  o schválení rozpočtov pre školy a školské zariadenia, 

ktoré spadajú pod právomoc  mesta. Poslanci  ich schválili takto:  
• základná škola - rozpočet 640 969 €, v tomto školskom roku majú 

zapísaných 467 žiakov, 
• školský klub detí pri základnej škole – celkový rozpočet 55 470 €, 

zapísaných detí je 149, 
• školská jedáleň pri základnej škole – rozpočet 56 280 €, 
• centrum voľného času – rozpočet 641 600 € s počtom členov  4 625, 
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• materská škola – celkový rozpočet 203 694 €, zapísaných detí 130 
v šiestich triedach, počet zamestnancov 19.  

Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta podľa VZN č. 28/2007 
predkladala Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia. 

  V rozpočte na rok 2012 je rozpočtovaná čiastka na dotácie vo výške 
40 000 €. Celková výška všetkých žiadostí je 54 351,60 €, čo je rozdiel    
14 3651,60 €. O dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 28/2007 do výšky 
1 000 € požiadali organizácie: 

- Miestny spolok Slovenského červeného kríža Giraltovce podal dve 
žiadosti: 

1. Príprava a materiál pre žiakov na súťaže – 250 € - dotácia schválená 
primátorom mesta vo výške 200 €. 

2. Oceňovanie darcov – 350 € - dotácia schválená primátorom mesta  
vo výške 200 €. 
• Mestský klub chovateľov domácich zvierat a exotického vtáctva - 

300 €- dotácia  schválená primátorom mesta vo výške 200 €. 
• ZO Zväzu protifašistických bojovníkov - 290 € - schválená 

primátorom mesta vo výške150 €. 
• ZO Slovenský zväz záhradkárov - 300 € - dotácia schválená 

primátorom mesta vo výške 230 €. 
• Zväz postihnutých civilizačnými chorobami podal tri žiadosti: 

1. Fašiangové posedenie – 700 € - dotácia schválená primátorom mesta 
na základe odporúčania finančnej komisie vo výške 580 €. 

2. Deň zdravia – 100 €, zájazd členov – 150 € - dotácia schválená 
primátorom mesta spolu vo výške 200 €. 

3. Športový deň – 150 €, Katarínske stretnutie – 200 € - dotácia 
schválená primátorom mesta spolu vo výške 150 €. 
Mestské zastupiteľstvo muselo rozhodnúť o týchto žiadostiach nad 1 000 €: 
• MFK Slovan vo výške 40 000 € - primátor mesta a finančná komisia 

odporúča schváliť dotáciu vo výške 30 000 €. Návrh MsR je navýšiť 
celkovú rozpočtovanú čiastku o 2 000 €,o ktorú odporúčajú schváliť 
dotáciu tejto organizácii. Potom bude nasledovať úprava rozpočtu. 

• TJ Sokol vo výške 7 840 € - primátor mesta, finančná komisia a MsR 
odporúča schváliť dotáciu vo výške 5 970 €. 

• DHZ Giraltovce vo výške 2 000 € - primátor mesta, finančná komisia a 
MsR odporúčaschváliť dotáciu vo výške 2 000 €. 

• Centre Bon Sante vo výške 1 721,60 € - táto žiadosť vo finančnej 
komisii prerokovaná nebola z dôvodu, že žiadosť bola doručená deň po 
zasadnutí komisie. Bolo navrhnuté, aby  sa to riešilo začiatkom 
septembra  podľa záujmu žiakov ako basketbalový krúžok pri CVČ. 

 
Poslanci tento návrh nakoniec schválili. 
V interpelácii poslanci zaujali stanoviská a názory k veciam verejným,  

o ktorých sa dočítate na internetovej stránke mesta www.giraltovce.sk.  
 

                                                              Alena Kmecová 

http://www.giraltovce.sk
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Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som sa pár slovami vyjadril k petícii, ktorú 

organizoval pán Marek  Janovič z Kukučínovej ulice. Vyšetrovanie 
petície previedla hlavná kontrolórka mesta Margita Pachová, ktoré je 
zverejnené v Spravodajcovi mesta a zaslané petičnému výboru. Veľmi 
ma pobúrila odozva občanov  na petíciu, ktorá je klamlivá 
a zavádzajúca. Informácia, že mesto Giraltovce stavia byty nižšieho 
štandardu pre Rómov z Luníka IX., Jaromníc, Stropkova či Lascova, je 
úplný nezmysel, klamstvo, ktoré sa medzi občanov začalo šíriť 
z nemenovaného zdroja. Mesto Giraltovce má schválený územný plán 
výstavby bytov nájomných a bytov nižšieho štandardu ešte z 90–tych 
rokov. V roku 2010 mesto odkúpilo pozemky na Kukučínovej ulici od 
vlastníkov - rodín Mašlejovej a Jurčovej -  a majetkovoprávne pripravilo 
výstavbu bytov nižšieho štandardu (dodržanie legislatívneho postupu 
kontrolovala hlavná kontrolórka mesta). 

Keď som si prezrel zoznam občanov, ktorí petíciu podpísali 
a niekoľkým z nich (priateľom)  som zavolal alebo oni volali mne, bol 
som nahnevaný na spôsob, ako im bol prezentovaný hlavný cieľ 
petície. Mrzí ma to ešte viac, keď som zistil, že petíciu podpísali aj 
dvaja poslanci MsZ, ktorí za výstavbu hlasovali dňa 15.02.2010 
uznesením č. 253/2010 alebo rodinní príslušníci poslancov, či 
zamestnancov mesta, ktorí sú o úlohách mesta informovaní z prvej 
ruky, lebo všetky aktivity sa preberajú vo vedení mesta, v mestských 
komisiách, v mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve, 
ktoré je pre občanov verejné. 

Vážení spoluobčania, 
tak, ako sa snažíme stavať byty nájomné, do osobného vlastníctva 

(začiatok mája 2012, Urbanova záhrada), tak podľa volebného 
programu chceme postaviť aj byty nižšieho štandardu na  Kukučínovej 
ulici. 

Mesto má veľké problémy so získavaním pozemkov na výstavbu 
nielen bytov, ale aj rodinných domov v meste. Byty nájomné a nižšieho 
štandardu sa stavajú s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania po schválení MsZ a  
dotknutými štátnymi inštitúciami. Územný plán mesta vytýčil lokality, 
kde je možné realizovať výstavbu bytov, rodinných domov, 
viacúčelových budov, či budovanie priemyselného parku.  

Ubezpečujem občanov mesta Giraltovce, že byty nižšieho 
štandardu sa stavajú pre giraltovských občanov, nie cudzích, v lokalite 
schválenej poslancami mestského zastupiteľstva.      

  Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
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Vec:    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU PREŠETRENIA PETÍCIE 
 

     Na Mestský úrad v Giraltovciach bola dňa 10.04.2012 doručená petícia 
občanov, ktorou sa domáhajú zastavenia výstavby bytov nižšieho štandardu na 
ul. Kukučínovej v Giraltovciach. 
     Poukazuje sa v nej na to, že zámer výstavby nebol prerokovaný s občanmi 
mesta a vyjadruje obavu o majetok a bezpečnosť občanov. 
     Petícia bola preskúmaná a prešetrená podľa zákona NR SR č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
     Preskúmanie petície: 
     Počet petičných hárkov: 17 
     Počet podpisov: 502, t.j. 16,81 % oprávnených voličov na území mesta 
Giraltovce 
     Osoba oprávnená konať vo veci petície: Marek Janovič, Kukučínova 571/26, 
Giraltovce 
     Formálne nedostatky petície nemajú vplyv na jej vybavenie. 
     Prešetrenie petície 
     Je zameraná na zistenie skutočného stavu veci a jeho súlad alebo rozpor 
s právnymi predpismi a verejným, alebo iným spoločným záujmom podľa § 5 
ods. 4 zákona o petičnom práve. 
     Podklady na prešetrenie 
1. Zápisnica zo zasadnutia MsZ zo dňa 15.02.2010, str. 218, 8. bod 

rokovania. 
Primátor mesta predkladá návrh na odkúpenie pozemkov v lokalite 
Kukučínova ulica pre potreby výstavby bytov 

nižšieho štandardu v cene 1,66 €/m2. 
2. Uznesenie MsZ č. 253/2010, ktorým je návrh jednohlasne schválený (9 

prítomných, 9 za návrh, pozri záznam 
 o hlasovaní) 
3. Žiadosť mesta Giraltovce o stavebné povolenie príslušnému stavebnému 

úradu Obec Kračúnovce zo dňa 
 02.02.2011 bola vybavená v súlade so zákonom. 
4. Oznámenie o začatí zlúčeného územného a  stavebného konania podľa § 

36, ods. 4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
verejnou vyhláškou od 02.02.2011 do 17.02.2011 na úradnej tabuli mesta. 

5. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 17.02.2011. 
Zúčastnili sa ho: 

a) za orgány štátnej správy: 
Obvodný úrad životného prostredia Svidník (zložky životného 
prostredia) 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník 
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     Uvedené orgány písomne vyjadrili súhlas s umiestnením bytov. Obvodný 
pozemkový úrad Stropkov vydal rozhodnutie o trvalom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy parcela č. 1670/12 TTP o výmere 7 754 m2 a parcela 
č. 1687/2 orná pôda o výmere 475 m2, spolu 8 229 m2. 

b) za správcov sietí: 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Bardejov 
Slovenské telekomunikácie a.s. Košice 
Východoslovenské elektrárne a.s. Košice 
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Košice 

     Uvedené podniky písomne vyjadrili súhlas s umiestnením navrhovanej 
výstavby bytov. 
     V priebehu konania bola vznesená námietka, ktorou bol vyjadrený nesúhlas 
s umiestnením a výstavbou bytov v danej lokalite od Urbárskej spoločnosti 
v Giraltovciach. 
6. Na základe vyššie uvedeného a vypracovanej projektovej dokumentácie, 

ktorá bola posúdená vyššie uvedenými orgánmi a správcami inžinierskych 
sietí bolo dňa 22.02.2011 vydané rozhodnutie, teda stavebné povolenie. 

     O vznesenej námietke bolo rozhodnuté vo výrokovej časti rozhodnutia 
(stavebného povolenia) č. j. 41/2011 zo dňa 22.02.2011 vydaného príslušným 
stavebným úradom. Rozhodnutie bolo doručené verejnou vyhláškou 
zverejnenou v meste obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej tabuli mesta od 
28.02.2011 na dobu 15 dní, t.j. do 15.03.2011. V zákonom stanovenej lehote 
(15 dní) nebol k rozhodnutiu podaný opravný prostriedok účastníkmi konania. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2011 a stalo sa 
vykonateľným. 
     Podľa § 11b zákona o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo na 
prerokovanie obecných vecí zvolať zhromaždenie občanov obce alebo jej časti. 
     Od zámeru mesta v roku 2010 postaviť byty nižšieho štandardu na ul. 
Kukučínovej ani v priebehu zákonne oznámených úradných konaní o ich 
výstavbe nebola vznesená požiadavka občanov na mestské zastupiteľstvo, aby 
takéto zhromaždenie obyvateľov zvolalo. 
     Šetrením podnetu Vašej petície bolo zistené, že zámer mesta Giraltovce 
postaviť byty nižšieho štandardu na ul. Kukučínovej neodporuje právnym 
predpisom ani verejným záujmom. 
     Mesto Giraltovce požiadavkám uvedeným v petícii nevyhovuje. 
 
S pozdravom 
 
Mgr. Ján Rubis        Ing. Margita Pachová 
primátor mesta                hlavná kontrolórka mesta 
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1. Mestská polícia vybavila v blokovom konaní I.F. z Giraltoviec za porušenie zákona           
na ochranu nefajčiarov  18. januára 2012. 

2. Mestská polícia prijala  30. januára 2012 oznámenie o poškodení fasády na priečelí 
budovy neznámym páchateľom. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

3. Počas obchádzkovej služby hliadka MsP našla 31.1.2012 a 2.2.2012 domové kľúče        
na Dukelskej ulici. Nález kľúčov bol vyhlásený v mestskom rozhlase. 

4. Oznámenie o poškodení lampy verejného osvetlenia neznámym páchateľom v parčíku 
medzi budovou Slov. sporiteľne a OD Jednota prijala MsP 6. februára 2012. Vec je 
v štádiu vyšetrovania. V ten istý deň oznámil P.K. z Giraltoviec krádež kolesa z OMV na 
Fučíkovej ulici. Vec je v štádiu vyšetrovania. 

5. Mestská polícia 7. februára vykonala odchyt zabehnutého psa na ulici Kpt. Nálepku. Pes 
bol  umiestnený v ochrannej karanténe firmy Hunter. V druhom prípade odchytený pes 13. 
februára 2012 bol  vrátený majiteľovi a vec vybavená dohovorením. 

6. V stredu 8. februára 2012 hliadka MsP zistila poškodenie majetku mesta, a to plechovej 
nádoby na posypový materiál na Kukorelliho ulici. Po stotožnení páchateľa vec bola 
vybavená v blokovom konaní. 

7. V ten istý deň hliadka MsP zistila spáchanie priestupku proti majetku maloletým K.J. 
a mladistvým A.K. z Giraltoviec na škodu S.K. z Giraltoviec. Skutku sa dopustili krádežou 
troch kusov panelových radiátorov. V prípade maloletej osoby bola vec v zmysle 
priestupkového zákona odložená pre neprípustnosť postihu z dôvodu nízkeho veku 
a v prípade mladistvého vec prerokuje  obvodný úrad vo Svidníku. 

8. V dňoch 22. februára 2012 až 27. februára 2012 hliadka MsP pri výkone hliadkovej služby 
našla kľúče od bytových domov celkom v štyroch prípadoch. Nález bol vyhlásený 
v mestskom rozhlase. V dvoch prípadoch sa podarilo stotožniť majiteľov a nález odovzdať  
predpísaným spôsobom. 

9. V piatok 2. marca 2012 hliadka MsP počas výkonu služby vybavila v blokovom konaní  
v dvoch prípadoch záber  verejného priestranstva motorovým vozidlom. 

10.   Oznam o krádeží liatinových poklopov vedľa blokov T a  S v Giraltovciach prijala hliadka 
MsP 10. a 13 marca 2012. Po páchateľovi krádeže sa pátra. 

11.  Hliadka MsP v skorých ranných hodinách 11. marca 2012 na základe monitoringu 
kamerovým systémom zadržala páchateľov priestupku proti majetku D.L., M.B., J.N. 
a T.DZ. z Kračúnoviec. Menovaní pri návrate z diskotéky cestou domov rozbili dopravné 
zrkadlo na Dukelskej ulici a spôsobili tak mestu Giraltovce škodu vo výške 250 €. Po 
nahradení škody bolo ich konanie vybavené v blokovom konaní.  

12.  Nezodpovedné vypaľovanie trávnatých porastov na brehoch Radomky  20. marca 2012 si 
vyžiadalo urgentný zásah HaZZ Giraltovce. 

 
V závere tohto príspevku touto cestou žiadam občanov Giraltoviec o bližšiu spoluprácu 

najmä z dôvodu, že v poslednom čase dochádza k drobným krádežiam nielen na verejne 
prístupných miestach (poklopy, žľaby, zvody), ale aj v miestach, ktoré nie sú verejnosti 
dostupné (záhrady, dvory, šopy, záhradky) a stotožňovanie páchateľov je bez spolupráce 
s verejnosťou oveľa ťažšie. Preto pri akomkoľvek podozrivom pohybe neznámych osôb 
kontaktujte Mestskú políciu na číslach: 0905 246 076 alebo 054 732 22 29, prípadne na linke 
158.                              Ondrej Cina 
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 aprílové počasie nás ničím neprekvapilo a chladné daždivé dni 

sa striedali s teplými slnečnými?  Uvidíme, akým počasím sa 
nám predvedie máj, veď každý z nás si už určite želá teplú jar. 
Pranostiky však v máji uprednostňujú dážď, lebo – májové 
blato, pre hospodára zlato. 

 jar je spojená s prilietaním sťahovavých vtákov?  K nim 
neodmysliteľne patria aj zákonom chránené bociany. Na území 
Slovenska hniezdi v súčasnosti približne 1350 párov týchto 
vtákov. Hustotou párov na rozlohu územia patrí  naša vlasť k 
popredným oblastiam v Európe. V Giraltovciach sme takýchto, 
dalo by sa povedať  našich občanov, napočítali päť párov. 

 tradičné trávenie veľkonočných sviatkov je pomaly na ústupe? 
Oblievačku či šibačku nahrádzajú za pekného počasia výlety do 
prírody alebo rodinné dovolenky.  V našom meste vďaka súboru 
Topľan sa zvyky dodržiavajú, ako sa patrí. Mládenci v krojoch 
a za sprievodu veselej  hudby aj tohto roku navštevovali domy 
a výskot obliatych dievčat sa niesol celým mestom. 

 novootvorené predajne potravín nájdete na uliciach Fučíkovej 
a Kukučínovej? Svoj tovar ponúkajú do neskorých večerných 
hodín, takže ich môžeme označiť ako večierky. 

 čerstvé pieskové bábovky môžu už spokojne malé pekárky piecť 
zo sviežeho piesočku?  Ten bol v pieskoviskách na sídliskách 
vymenený koncom apríla.  

 štátna komunikácia tretej triedy - Bardejovská ulica - bola 
vybudovaná len nedávno a už má trhlinu? Tú spôsobila 
pravdepodobne statická porucha podložia a je len otázkou času, 
kedy k nej pribudnú ďalšie. 

 dôchodcovia sa budú môcť zdravo, chutne a hlavne lacno 
stravovať  vo vývarovni mesta? Záujemcovia sa už teraz môžu 
prihlásiť v kancelárii mestského úradu, číslo dverí 27. 
Minimálny počet záujemcov  na sprevádzkovanie vývarovne je 
päťdesiat stravníkov. 

 odpadky patria do kontajnerov alebo košov? Návštevníci 
mestského cintorína ich hádžu  na kopu, kde predtým stál 
kontajner. Ten sa teraz nachádza na konci cintorína pri zadnom  
vchode, stačí spraviť pár krokov...                         Mária Osifová 
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Hudba je najlepším nástrojom na vyjadrenie pocitov, 
túžob, názorov a estetického cítenia. Gitara je hudobný 
nástroj, ktorý je  v súčasnosti veľmi obľúbený. Azda aj 
preto, že je použiteľný  takmer vo všetkých hudobných 
žánroch. Gitara je melancholický, nežný, hravý, ale aj 
rázny a veľmi realistický nástroj. Práve tieto 
charakteristické znaky ju predurčili na to, aby bola 
v centre pozornosti festivalu, ktorý sa koná 
v Giraltovciach každé dva roky.  

Gitarový festival v Giraltovciach je podujatie, ktoré 
vďaka vysokej umeleckej úrovni patrí k tým hodnotnejším 
obohatením kultúrneho života nášho mesta.  

Festival,  organizovaný ZUŠ v Giraltovciach 
v spolupráci s mestským úradom, je výbornou 
príležitosťou pre pedagógov a ich žiakov  na výmenu 
odborných názorov, poznatkov a najnovších trendov 
v oblasti gitarového umenia. 

Festivalu sa pravidelne  zúčastňujú súťažiaci z celého 
Slovenska, ale aj zo susedného Poľska, ktorí spĺňajú 
podmienky súťaže. Účastníci festivalu musia spĺňať 
vekové požiadavky, celý súťažný program hrajú spamäti 
a musia dodržať časový limit. Na dodržanie uvedených 
podmienok a na technické prevedie skladieb dohliada 
odborná porota, ktorej tohto roku predsedal  Ján Labant 
z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Členmi poroty boli  
Martin Krajčo z VŠMU v Bratislave  a  Iwona Bodziak 
z PSM v Sanoku. 

Gitarový festival  sa konal 20. apríla 2012 a začal sa 
slávnostným otvorením, na ktorom sa predstavila 
tanečná kapela WIND BAND pri  ZUŠ v Giraltovciach, 
ktorá pracuje pod vedením pána Stanislava Magdu. 
Riaditeľka festivalu Iveta Zajacová privítala vzácnych 
hostí, primátora mesta  Jána Rubisa a všetkých 
súťažiacich  s  ich  učiteľmi.  Po  vyžrebovaní  poradia  sa 
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 súťažiaci  odobrali do skúšobných miestnosti, aby sa 
pripravili na svoje umelecké výkony. Tridsaťpäť 
účastníkov festivalu súťažilo v štyroch kategóriách.  

K uvoľneniu  napätia pred vyhlásením výsledkov 
prispela svojím vystúpením ľudová hudba, ktorá pracuje 
pod vedením  Petra Zajaca, riaditeľa ZUŠ. Po celodennom 
súťažení prišla tá najočakávanejšia chvíľa, keď predseda 
poroty spolu s riaditeľkou festivalu vyhlásili výsledky 
a výhercom odovzdali ceny a diplomy.  

Naši gitaristi, ktorých pripravoval  Vladimír Varga,  
dosiahli v silnej konkurencii výborné výsledky: 

Jakub Kniš  - 1. miesto v II. kategórii a 3. miesto 
v medzinárodnom hodnotení 

Martin Vavrek – 1. miesto v II. kategórii a 3. miesto 
v medzinárodnom hodnotení 

Radka Mihalčíková – 3. miesto v II. kategórii 
Beáta Bakalárová – 4. miesto v II. kategórii 
Cenu primátora mesta odovzdal Ján Rubis 

najlepšiemu pedagógovi festivalu, ktorým sa stala  Iwona 
Bodziak zo Sanoku.  

Po vyhodnotení a odovzdaní cien tohtoročný festival 
ukončil svojim vystúpením spevácky zbor, ktorý pracuje 
pri ZUŠ v Giraltovciach pod vedením Patrície 
Džalaiovej.  

Gitarový festival v Giraltovciach si získal 
priazeň  pedagógov z celého Slovenska, ktorí sa 
do nášho mesta radi vracajú. Oceňujú 
predovšetkým  vysokú odbornú a umeleckú 
úroveň festivalu, nešetria kladnými ohlasmi 
na adresu organizátorov a šíria dobré 
meno našej školy. 

 
Nech sú takéto festivaly pre 

všetkých zúčastnených povzbudením 
a inšpiráciou do ďalšej tvorivej práce.   

       
 Beáta DAŇKOVÁ  
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Radka Mihalčíková 
získala 3. miesto 
v druhej kategórii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členovia poroty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Giraltovskí 
víťazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: archív ZUŠ 
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MESIAC KNIHY SA NÁM VYDARIL 

 
My mladí nemáme zábavy nikdy dosť. 

A keďže do veselých prázdninových dní je 
ešte ďaleko, rozhodli sme sa spestriť si svoj 
pobyt v škole nočným čítaním. Nie sme ani 
zďaleka takí vášniví čitatelia, ale čítanie 
v noci má svoje čaro. Zopár dobrých 
priateľov, zopár kníh a veľa, veľa dobrej nálady. 

Vo štvrtok  22. marca 2012  sme sa v podvečer zišli v školskej 
knižnici. Poukladali sme spacáky, rozdelili miesta na spanie, troška 
sa pochichotali a už ...Psst!  

Sadli  sme si  za lavice a začali čítať. Kniha sa volala Drak sa 
vracia a mala celkom zaujímavý dej. Naše panie učiteľky  Anna  
Kalafová a Andrea  Kytíková nám urobili teplý čajík a vo veľmi 
príjemnej atmosfére sme sa započúvali do príbehu Martina Lepiša.  
Keď už naše telo začalo prejavovať znaky „prepracovania“, bola 
vyhlásená prestávka. Samozrejme pracovná. 

Chlapci  stavali  chalúpku, kolibu dvoch valachov, potrebnú     
do projektu z anglického jazyka. V inej miestnosti Denis, Vlado 
a Simona  skúšali scénku z rozprávky Ako sa Maťko a Kubko 
skamarátili s medveďom.  Julka maľovala na výkres stopy medveďa. 
Ďalšia skupinka  hrala na chodbe stolný tenis. Výbuchy smiechu 
naznačovali, že o tenis ani tak veľmi nejde.   

Po dostatočnom vybláznení sme si pozreli filmové spracovanie 
knihy Drak sa vracia. Čiernobiele scény sa nám mihali pred očami 
a my sme sa vrátili do čias, keď farebný televízor bol v nedohľadne.  

A opäť prestávka.  Pre nás konečne voľnosť. Ručím vám za to, že 
taká zábava,  aká bola na nočnom čítaní, býva málokedy. Na druhý 
deň, v piatok, sme, pravdaže, boli z učenia ospravedlnení.  

Bol to neskutočne namáhavý deň :) Myslím si, že takéto akcie by 
sa mohli konať častejšie. Študenti sa príjemne odreagujú 
a načerpajú nové sily. Utužujú sa  priateľské vzťahy medzi 
študentmi v škole.  

Podľa mňa sa nočné čítanie vydarilo a každý z nás bol spokojný. 
Už sa teším na budúce čítanie, ako si to znovu užijeme. 

 
              ooo   Julka Bendíková, 2.A 
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Nočné čítanie v škole                                       Foto: autor 

 
Frederika Oravcová rozpráva o úspechu 
v súťaži Hviezdoslavov   Kubín  
 
V utorok  20. 3. 2012 som sa zúčastnila okresného kola súťaže 

Hviezdoslavov Kubín vo Svidníku. Nebola som tam po prvýkrát 
a preto som o súťaži už niečo vedela.  

Stretli sme sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy.  
Recitátori prózy i poézie. Vystúpenia súťažiacich ma zaujali, aj keď 
prozaické texty na mňa pôsobili pochmúrne, pesimisticky, boli to 
smutné rozprávania o smrti a životných chybách.  

Ja som si pripravila text od Ivany Ivančákovej, autorky 
z Vyšného Žipova.  Je to príbeh mladej, začínajúcej modelky. 
S výberom a prípravou mi pomáhala  Helena Semánová. 

Vyhodnotenie ma príjemne prekvapilo, získala som 3. miesto 
a veľmi radostný pocit, že to, čo som si pripravila, sa porote páčilo.   

Moje umiestnenie ocenil aj riaditeľ školy  Martin Koššala, ktorý 
ma prijal a poďakoval sa mi za úspešnú reprezentáciu školy. 

 
             ooo     Frederika Oravcová, 4.A                                                   
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Prví a tretí -  žiaci v krajskom kole SOČ 
Námaha pri príprave SOČ priniesla úspech  
 
Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého 

myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej 
cieľom je viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať 
ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k zmysluplnému 
využívaniu voľného času. 

Túto súťaž každoročne vyhlasuje MŠ SR, odborným garantom je 
Štátny inštitút odborného vzdelávania.  

Už pravidelne venujeme príprave SOČ v škole veľkú pozornosť. 
Vyžadujú to odborný charakter školy i príprava študentov na svoju 
profesiu. 

V školskom roku 2011/2012 bol vyhlásený 34. ročník súťaže.   
Do školského kola prehliadky SOČ 2012, ktoré sa uskutočnilo 
v našej škole 13. februára 2012, sa prihlásilo 18 žiakov 
s dvanástimi prácami s názvami Financovanie podniku, Reklama na 
obale produktu, Personalistika, Konzumerizmus v marketingu, 
Environmentalizmus v marketingu, Zhudobnené nemecké diela, 
Zakladanie rodiny, Zvyšovanie efektivity podniku, Origami, 
Nezamestnanosť a dva Podnikateľské plány. 

Už školské kolo ukázalo, že práce sú kvalitné – obsahom 
i úrovňou prezentácie. 

Do krajského kola postúpili  3 z nich. Práca Reklama na obale, 
ktorú pripravoval Tomáš Jadlovský pod vedením  Viery 
Pankuchovej, práca s názvom Personalistika autoriek Lucie 
Kováčovej a Evy Bajkušovej pod vedením  Viery Sotákovej a práca 
Marty Juhasovej, Zuzany Pavliškovej a Michala Pavliška s názvom 
Financovanie podniku, ktorej konzultantom bola  Monika 
Hlavinková.  

Do Starej Ľubovne cestovali žiaci s dobrou náladou i malou 
dušičkou, ako to všetko dopadne. 

Prišli nádherné správy: 
1. miesto  Lucia Kováčová, Eva Bajkušová 
3 miesto Tomáš Jadlovský  
Žiaci boli prijatí riaditeľom školy  Martinom Koššalom, ktorý im 

zablahoželal k dosiahnutému úspechu a Lucii Kováčovej, ktorá nás 
bude reprezentovať na celoštátnej prehliadke v Piešťanoch, zaprial 
veľa úspechov. 

Úspech nebol vecou náhody. Je za ním práca študentov 
i učiteľov. Povzbudzuje a dáva práci zmysel. 

ooo   Viera Sotáková, koordinátor SOČ 
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Zľava E. Bajkušová, L.Kováčová a V. Sotáková                    Foto: archív SSOŠ 
 
Zachránili sme už 60 stromov  
 
Ktosi múdry raz povedal, že svoju zemeguľu máme požičanú od 

našich detí a nezničenú  im ju  máme vrátiť. Máme my, dospelí, 
v tejto oblasti čisté svedomie? Môžeme sa svojim deťom pozrieť 
priamo do očí? Nepodpiľujeme si vlastný konár pod sebou, keď 
znečisťujeme životné prostredie?  
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Vedci vyrátali, že dospelý človek ročne spotrebuje až 330 kg 
kyslíka. A kyslík pre 10 ľudí na rok vyrobí jeden storočný - 25 
metrov vysoký dub. Lietadlo Boeing pri prelete nad Atlantikom spáli 
35 ton kyslíka. Tento zdroj ľudského života neničia len lietadlá, ale 
aj nezodpovední ľudia nekontrolovaným výrubom stromov, požiarmi 
či iným znečisťovaním ovzdušia a ďalších zložiek životného 
prostredia.  

Ako každý človek slávi raz do roka svoj sviatok, aj naša planéta 
Zem ho oslavuje 22. apríla. Vtedy si každoročne pripomíname Deň 
Zeme. Začali ho organizovať  v roku 1970 v USA, kde sa začali 
pripravovať environmentálne protestné stretnutia. Ich cieľom bolo 
podporiť environmentálne hnutie po celých USA. Nasledovalo  
založenie Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia, 
prijatie Zákona o čistote ovzdušia, Zákona o čistote vody a Zákona  
o ohrozených druhoch. V súčasnosti si  Deň Zeme pripomína viac 
ako miliarda ľudí v 175-ich štátoch sveta. Ani naša krajina nie je 
výnimkou. Aj u nás si uvedomujeme žalostný stav našej planéty. Pri 
príležitosti tohto dňa mnohé mestá, obce, školy pripravujú rôzne 
aktivity na vyčistenie svojho okolia, lokality.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ani  Súkromná základná škola v Giraltovciach neostáva 

bokom. Ochrane životného prostredia sa nevenujeme iba jeden deň  
v roku, ale priebežne. Environmentálnu výchovu realizujeme v škole 
praktickými krokmi. Vedieme žiakov k šetrnejšiemu prístupu 
k životnému prostrediu - že je potrebné: zbytočne nesvietiť, 
nenechať tiecť vodu, šetriť potraviny, triediť odpad, zdvihnúť 
pohodený papier... Na začiatku školského roka sme vyhlásili súťaž v 
zbere papiera. Naši žiaci vedia, že 1 tona starého papiera ušetrí 17 
stromov. Nám sa doteraz podarilo vyzbierať  3,5 tony papiera – čím 
sme zatiaľ zachránili 60 stromov! Zber papiera pokračuje. 
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V minulom týždni – pred Dňom Zeme sme v rámci 
environmentálnej výchovy podnikli viacero krokov. Po zime je 
potrebné zbaviť novo rastúcu  trávu starých listov, preto žiaci 
vyhrabávali trávniky v okolí školy, zametali chodníky. V každej 
triede bola premietnutá prezentácia o znečistenej prírode.             
Na triednych hodinách, hodinách biológie, občianskej náuky, 
geografie, výtvarnej výchovy, vlastivedy či prírodovedy žiaci vytvárali 
z odpadových materiálov rôzne výtvory.  Cieľom bolo poukázať      
na netradičné využitie odpadových materiálov. Na konci týždňa     
na školský dvor triedne kolektívy priniesli svoje výrobky 
a prezentovali ich pred ostatnými spolužiakmi. A tak sme mohli 
vidieť krásne výtvory z plastových fliaš, tetrapakových obalov, 
vrchnákov z fliaš, výrobky z papiera, kartónov. Boli to nádherné 
výrobky: mrakodraper  - panák z plastových fliaš, pes z tetrapaku,  
zemeguľa, slovenská vlajka, futbalové ihrisko, kvetinový obraz 
z plastových vrchnákov, papierové kvety, kartónové kontajnery     
na triedený odpad, plastové medúzy.  

Akcia potvrdila, že žiaci majú výbornú fantáziu, nápady, 
zručnosti, vedia pracovať v tímoch, pobaviť sa, spraviť navyše niečo 
pre seba aj pre svoju zemeguľu. Zberaním a triedením odpadov si ju 
chránia  pre seba a vďaka tomu ju môžu v poriadku vrátiť svojim 
deťom.  

   ooo   Helena Semánová, SZŠ Giraltovce 
 

V Súkromnej škole učíme angličtinu zážitkovo  
 
V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s názorom, že 

plynulé ovládanie anglického jazyka patrí k základným 
kompetenciám moderného človeka. Na druhej strane sa ale vynára 
otázka, akým spôsobom dosiahnuť túto zručnosť? Aktívne ovládanie 
cudzieho jazyka je totiž dlhodobý proces a človek môže k nemu 
dopracovať len cieľavedomou prácou. Ideálnym sa tu javí   tzv. 
prístup „face to face“, teda vytváranie takých príležitostí, aby sa 
učiaci dostával do priameho kontaktu  s anglicky hovoriacimi 
ľuďmi. V tomto prípade sú tu dve možnosti. Buď človek vycestuje do 
cudziny alebo „cudzina“ pricestuje k nemu.  

Súkromná základná i Súkromná stredná odborná škola 
v Giraltovciach sa úspešne pokúšajú naplniť oba spôsoby. Prvý 
prostredníctvom medzinárodných projektov, pričom žiaci majú 
možnosť vycestovať do cudziny a druhý, pozvaním anglického 
lektora priamo do našej školy. Na týždeň našu školu navštívil Barna 
Chuks, lektor z Nigérie a ukázal našim žiakom v SZŠ i SSOŠ, ako 
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efektívnym spôsobom používať angličtinu v každodenných 
situáciách. Ku každej triede pristupoval individuálne, podľa potrieb, 
preto žiaci už po prvých hodinách stratili zábrany a bezprostredne 
začali komunikovať po anglicky.  Barny ukázal našim žiakom, ako 
sa učiť angličtinu s úsmevom, ale hlavne to, že  sa nemusia báť 
hovoriť aj napriek tomu, že možno ešte robia chyby. Žiaci reagovali 
na Barnyho veľmi pozitívne,  hodiny s ním vnímali ako vzácnosť 
a veľmi sa na ne tešili. V poobedňajších hodinách sa náš lektor 
prejavil nielen ako dobrý učiteľ, ale aj ako športovec, zahral si 
so žiakmi futbal či stolný tenis.  

Aj keď sa za týždeň nedajú robiť zázraky, žiaci mali jedinečnú 
možnosť stretnúť naživo človeka iného etnika, plynule hovoriaceho 
po anglicky,  čím si mohli overiť svoju schopnosť porozumieť 
a spontánne reagovať v každodenných situáciách. Bol to pre nich 
zážitok,  ktorý im v priamom prenose ukázal, prečo je potrebné učiť 
sa angličtinu. Lebo nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, 
zažiť  ako stokrát počuť.  

A akým dojmom  zapôsobil Barny na našich žiakov? Tu sú ich 
reakcie: 

„Barny je super učiteľ. Hodiny s ním sa nám veľmi páčili. Je nám 
smutno, že už musel ísť preč. Mali sme s ním len tri hodiny, ale aj 
tak sme sa s ním spriatelili a viac sme sa osmelili rozprávať          
po anglicky. Ďakujeme mu za všetko a radi by sme sa s ním stretli 
zas.  

Barny bol dobrý lektor, pretože sme sa pri ňom naučili viac po 
anglicky. Snažil sa hodiny spestriť. Vie dobre žartovať. Porozumeli 
sme mu veľmi dobre a ak sme niečo nevedeli, tak nám sa nám to 
snažil ukázať názorne.  

Som veľmi spokojný. Dávam mu 10 bodov z desiatich. Veľmi sa 
mi páčili jeho hodiny, veľa nás naučil. 

Hodiny s Barnym boli skvelé a veľa nás naučil. Všetkému sme 
rozumeli na prvýkrát. Na hodinách bolo veľa srandy. Bol k nám 
veľmi milý. Je nielen dobrý učiteľ, ale aj skvelý futbalista. Navštívil 
dokonca aj náš futbalový krúžok a zahral si s nami futbal. 

Mne to veľmi prospelo. Pekne ma naučil hovoriť po anglicky, ale 
bola s ním aj zábava. Veľmi by som sa tešila, keby k nám ešte raz 
prišiel.  

Môj prvý dojem bol, že mu nebudem rozumieť, ale po prvej vete 
som zistila, že to nebude až taký problém. Barny je veľmi dobrý 
učiteľ.“  

ooo    Andrea Kytiková SZŠ a SSOŠ Giraltovce  ooo  
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Podľa vyjadrení vysokoškolských pedagógov na vyprofilovanie 

mladého človeka a často aj jeho úspešnosť v živote má najväčší 
vplyv jeho zapájanie sa do predmetových olympiád. To, že sa 
intenzívnejšie venujú niektorému predmetu, v nich vytvorí hlbší 
záujem o tento odbor. Často si ho potom volia ako svoje celoživotné 
uplatnenie. Moje osobné skúsenosti sú rovnaké. Väčšina žiakov, 
ktorí sa pravidelne zapájali do matematickej olympiády, si pri voľbe 
ďalšieho štúdia vybrali odbor, v ktorom matematika je hlavnou 
alebo dôležitou súčasťou štúdia. 

Okresné kolá matematických súťaží boli aj v tomto školskom 
roku pre našich žiakov úspešné. Medzi o rok staršími deviatakmi 
ako jediný úspešný riešiteľ obsadil 1. miesto Matúš Križánek, žiak 
kvarty a postúpil do krajského kola matematickej olympiády. V tej 
istej súťaži sa výborne umiestnili terciáni. Patrik Jankuv (obsadil 
v kategórii Z7 1. miesto bez straty jediného bodu) a Jakub Horvát 
(2. miesto so stratou dvoch bodov). Primánka Simona Jankuvová 
bola v kategórii Z6 úspešná riešiteľka. V okresnom kole Pytagoriády 
boli úspešnými riešiteľmi Simona Jankuvová a Daniel Feňák.  

Dúfam, že ich úspechy budú motiváciou nielen pre nich samých, 
ale aj pre ostatných žiakov. „Učený človek má vždy v sebe 
bohatstvo“- ja tomu verím a snažím sa o tom presvedčiť aj žiakov. 

Viera Čížeková, Gymnázium Giraltovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tohtoroční účastníci matematických súťaží v 8-ročnom Gymnáziu 
v Giraltovciach                                                              Foto: Ingrid Meščanová 
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V dňoch 21. – 23. marca 2012 som sa zúčastnila 

celoslovenského kola Olympiády ľudských práv (OĽP) v Liptovskom 
Mikuláši. Tam som sa nedostala len tak, švihnutím čarovného 
prútika. Predchádzalo mu niekoľko večerov driny a študovania 
rôznych materiálov a bulletinov. Ešte deň pred súťažou som váhala, 
či ísť alebo neísť, ale nakoniec som s maličkou dušičkou vyriešila 
vedomostný test a potom nasledovala ústna odpoveď – riešenie téz, 
ktoré sa týkali určitej oblasti ľudských práv. Krajské kolo OĽP sa 
uskutočnilo 7. februára 2012 v Prešove a na moje veľké prekvapenie 
som sa umiestnila na 5. mieste a postúpila ďalej. 

 Tri dni v Liptovskom Jáne mi dali veľa. Úžasné zážitky 
a vynikajúce skúsenosti. Stretnutie s mladými ľuďmi, ktorí sa 
aktívne zapájajú do rôznych projektov, týkajúcich sa rasizmu 
a diskriminácie. Častokrát sa mi pri rozhovoroch s nimi stalo, že 
som sa pozastavila nad tým, čo rozprávali a nevedela som, či sa 
rozprávam s profesorom alebo so študentom. Súťaž sa konala pod 
záštitou Ministerstva vnútra SR, organizátormi boli Informačná 
kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a organizácie 
Ľudia proti rasizmu, Iuventa, Hnutie Human a Friedrich Ebert 
Stiftung. 

Aj vďaka nim som mala možnosť stretnúť sa s významnými 
diplomatmi, europoslancami, a medzinárodne uznávanými 
profesormi. Obohacujúce bolo najmä stretnutie s nórskou 
veľvyslankyňou na Slovensku, pani Trine Skymoen. Vďaka tomu, že 
rozprávala po anglicky veľmi čisto, mohla som si otestovať svoje 
vedomosti z tohto jazyka, dokonca môžem povedať, že som s tým 
nemala žiadne problémy a to mi dodalo odvahu, keďže čoskoro 
budem maturovať z anglického jazyka. Prekvapujúco milý a veľmi 
poučný bol workshop s europoslancami Eduardom Kukanom 
a Katarínou Neveďalovou. Dozvedela som sa množstvo klebiet z ich 
sveta a tiež rôzne perličky o iných poslancov, no aj o súčasnej 
situácii v medzinárodnej politike. O tom sa v médiách nehovorí. 
A keď, tak skreslene... 

 A ako som dopadla? Nepoviem J Ale bolo nás tam 64 
a neskončila som ani prvá, ani posledná. Na moju obranu: 
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o umiestnenie nešlo. Všetci sme dostali vecné ceny. Skutočná súťaž 
a rivalita prebiehali v krajskom kole. Cieľom tohto podujatia bolo 
posunúť mimoučebnicové informácie študentom, poskytnúť 
kontakty, naučiť ich vyjadriť svoj názor aj keď môže byť liberálny... 
a dostať do povedomia ľudí to, za čo naši predkovia bojovali celé 
stáročia. Ľudské práva a slobodu každého človeka... 

 Na záver by som sa chcela poďakovať učiteľkám Fedorkovej 
a Vaľovskej, ktoré mi veľmi pomohli pri príprave na súťaž a tiež 
Lucke Bačkayovej, ktorá ma usmernila a poskytla materiál na 
prípravu. 

Adriána Jadlovská (4.A) 
Gymnázium Giraltovce 

 
 

Spoločná forografia 
s pánom E. Kukanom 
Foto: Eva Fedorková 

 
 
 
 
 
 

Spolu s ďalšími 
účastníčkami súťaže 
Foto: Eva Fedorková 
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Centrum voľného času počas apríla zorganizovalo 

a uskutočnilo množstvo podujatí pre svoju širokú 
členskú základňu a verejnosť. Aprílové počasie bolo 
vrtošivé, ako sa o ňom aj hovorí, no predsa nám 
umožnilo pripraviť veľmi pekné vyplnenie voľného 
času v každej oblasti našej činnosti a tiež pre rôzne 

vekové kategórie. 
Mestská futbalová liga dohrala posledné zápasy v Športovej hale 

I. Nováka a slávnostné vyhodnotenie s odovzdaním cien prišiel 
pozdraviť svojím humorným vystúpením Jožko Jožka. Umiestnenie 
s presným počtom bodov ste mohli nájsť v našom mesačníku 
04/2012 a nájdete ho aj na našej stránke. Mnohí z vás sa týchto 
zápasov zúčastňovali a tak viete, že na 1.mieste skončil SZŠ Team, 2. 
miesto obsadil Fijaš, 3. Lužančani a 4. Infinity SK.  

V halovom futbale sme pokračovali vo Svidníku, kde sme ho 
pripravili pre žiakov špeciálnych ZŠ prešovského kraja 
a Podkarpatskiego Wojewódstva. 

V Beckove sa konali majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitnes 
juniorov, ktorých sa s úspechom zúčastnili súrodenci Vojtekovi - 
Peter, Filip a Beáta. Peter obsadil 5.miesto v kategórii do 70 kg 
a Beátka v kategórii fitness do 163 cm 4.miesto. 

Naše hokejbalové mužstvo sa zúčastnilo  dvojdňového 
hokejbalového turnaja klubov Slovenska a Čiech, ktorý bol najväčším 
tohto druhu a konal sa pod názvom Orsagh Cup 2012 v Banskej 
Bystrici. Aj keď umiestnenie nebolo na prvých priečkach výsledkovej 
listiny, ceníme si, že naši borci sa mohli zúčastniť takého veľkého 
turnaja. 

Záujemcovia o ľadový hokej mali možnosť zúčastniť sa na zá-
pasoch v Steel aréne v Košiciach, na ktoré sa  prihlasovali podľa 
mužstiev, ktorým fandia.  

Po prvýkrát bol náš viacnásobný svetový majster Michal Berežňák 
na súťaži v Rusku v Rostove  na Done. Krajina a preteky sa mu 
páčili, bol nimi nadšený, chválil si prívetivosť ľudí  a celkovo má 
pekné dojmy a zážitky, bol nimi nadšený. Hovoril, že nielen preto, že 
vo svojej váhe 110 kg získal znovu prvé miesto a zlatú medailu, že sa 
stal Majstrom Európy, ale preto, že predtým si nemyslel a nevedel si 
to predstaviť, lebo o tejto krajine mal iné referencie.  Počas siedmich 
dní súťaže tam zápolilo vyše 400 športovcov, takže si možnosť svojej 
účasti a umiestnenie veľmi  váži. 

Pekne sa rozvíja aj boxerská činnosť,   11-ti zástupcovia sa 
spoločne s vedúcim Jozefom Onuferom   zúčastnili  Medzinárodného 
turnaja v Lučenci a boli  takto úspešní: 1. Marek Pavlišin vo váhe do 
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69 kg, 2. Kristián Cviklík vo váhe do 60 kg.  M. Pavlišin vyhral       
nad košickým borcom, ostatní zápasili prevažne s maďarskými 
boxermi. Naši prehrali prevažne na body, jeden z nich prehral 
vzdaním sa. V sobotu 28. apríla  v súťaži v Poľsku boli vybraní mladí 
adepti, ktorí súťažia do 5-tich zápasov.    

Pekné počasie prialo aj turistike, v ktorej sme pokračovali  trasou 
do blízkych Kobylníc. Ešte bližšie je pekná časť nášho mestečka Pri 
potučku a tu zase šantili tie najmenšie detičky so svojimi rodičmi,  
pre ktoré vedúci pripravili zaujímavé hry v prírode. 

Za krásou prírody a našej histórie sme zašli do Krajského múzea 
v Prešove, kde sme si okrem iných expozícii prezreli aj tú 
prírodovednú, slovenskú dedinu, kroje či modernú tvorbu a exponáty 
študentov z Kežmarku. Rozdelili sme sa na dve skupiny a kým jedna 
bola v múzeu, tá druhá bola v detskej knižnici, ktorá nesie meno - tak 
ako aj my - Slniečko. Navštívili sme aj gréckokatolícky  Katedrálny 
chrám  sv. Jána Krstiteľa,  ktorý  je významný hlavne tým, že sa stal 
miestom, kde sú uložené ostatky dvoch blahoslavených: biskupa- 
mučeníka Petra Pavla Gojdiča, OSBM a biskupa –mučeníka  Vasiľa 
Hopka. V chráme sa nachádzajú aj iné vzácnosti, napr. verná 2. 
kópia Turínskeho  plátna, nachádza sa tam od 17.11.2003.           
Pod chrámom je rozsiahla krypta, v ktorej sú pochovaní piati biskupi, 
kanonici členovia rádu monitorov a jezuiti. V interiéri sa od r. 1757  
nachádzajú 4 väčšie fresky zo života sv. Jána Krstiteľa, ktorých 
autorom je dnes  neznámy košický maliar. 

Za kultúrou sme sa vybrali aj do Košického bábkového divadla, 
spoločne sme  tlieskali nádhernej rozprávke O bračekoch 
a sestričkách sv. Františka. Naše deti obľubujú rozprávky, čoho 
dôkazom boli aj štyri plné autobusy mladších giraltovských  žiakov 
na hudobnej rozprávke Malá čarodejnica v DJZ v Prešove. 

K poznávaniu krás nášho regiónu sme si pripísali návštevu Múzea 
v Hanušovciach n/Topľou a Múzea Andyho Warhola 
v Medzilaborciach. V tejto oblasti máme naplánované aj niektoré 
hrady a zámky, dozviete sa o nich v pripravovaných podujatiach 
CVČ. 

V tvorivej dielni sme sa zamerali na heraldiku, a tak členovia ZÚ 
mali možnosť pod vedením pána Viliama Kolcúna vytvárať šľachtické 
a mestské erby.  

Apríl už tradične patrí hasičom, títo si zmerali svoje schopnosti 
s DHZ (dobrovoľné hasičské zbory) z nášho regiónu. Pretek brannej 
všestrannosti O pohár riaditeľa CVČ  sa uskutočnil v Parku mieru 
a ako sa umiestnilo naše či iné družstvá  nájdete na našej 
internetovej stránke. 

Novinky či pripravované podujatia a foto i výsledky z nich nájdete 
v 5/2012 nášho informačného bulletinu ako aj na internetovej 
stránke či nástenkách v meste. Prihlásiť sa na niektoré podujatia či 
do letných táborov a na výlety do zahraničia sa môžete podľa 
zverejnených informácii, denne v CVČ  alebo na telefóne CVČ- 
054/7322269.                  ooo  CVČ 
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V týždni pred veľkonočnými sviatkami sa uskutočnil 

rómsky futbalový turnaj. Zorganizovali sme ho  
v spolupráci s komunitnými pracovníkmi zo Stropkova. 
Zúčastnilo sa ho  šesť mužstiev – dve z Giraltoviec a po 
jednom z Hanušoviec, Lascova, Stropkova a Šarišskej Trstenej.  
Turnaj sa začal  v stredu 4.4.2012  o 10:00 hodine, slávnostného 
otvorenia sa zúčastnil  primátor Giraltoviec Ján Rubis,  Slávka 
Vojčeková a Peter Kimák-Fejko. Zápasy prebehli hladko, bez prob-
lémov. Hlavnú cenu si odniesli hráči Stropkova, druhí skončili hráči 
z Hanušoviec a tretí hráči z Giraltovec „B“. Cena za najlepšieho 
hráča a brankára ostala taktiež v Giraltovciach. 

 Hoci zo začiatku sme sa aj my, tereňáci, pozerali na túto akciu 
skepticky, dopadlo všetko výborne. Uznajte, zvládnuť vyše 
šesťdesiat horkokrvných hráčov... Sme radi, že sa táto akcia 
uskutočnila, je to dôkaz, že s týmito ľuďmi sa dá pracovať.  Aj keď 
iniciatíva  na zorganizovanie tohto turnaja vyšla od nás, nikdy by sa  
neuskutočnil bez pomoci vedenia mesta, ktoré poskytlo finančné 
prostriedky na zaplatenie ihriska a zakúpenie tričiek. Riaditeľ  školy 
Peter  Kimák- Fejko umožnil hrať na školskom ihrisku  a poskytol 
hráčom šatne. Za centrum voľného času  Ján Vook dodal ceny – 
poháre pre mužstvá, cenu pre najlepšieho brankára a najlepšieho 
hráča. Nemôžeme nespomenúť sponzorov, ktorí poskytli 
občerstvenie – firma ORMIX Železník dodala žemle, potraviny -  
Darina Vaňková  dodala salámu a manažérka projektu Emília  
Filová dodala minerálku.  

A čo dodáme my? Obrovské, obrovské ďakujeme.        D. Paliová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hráči futbalového turnaja                         Foto: archív terénnych  pracovníkov 
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Láska! Ako ju opísať? Čo o nej povedať?  Ako vyzerá? 
Aká je? Každý o nej hovorí, vyznáva sa z nej, no ešte 
nikto ju nechytil do ruky. Neohmatal ju ani si ju neschoval 
na neskôr. Nedá sa to! Láska nie je hmotná, nie je 
viditeľná ľudskými očami. Je to cit, prostý cit lásky, cit 
porozumenia, cit krásy, spokojnosti a vzájomného 
súzvučna. Láska do ľudského srdca vkročí nečakane, 
prekvapí človeka a usídli sa v jeho srdci. Na ako dlho? To 
nevie nik, nik to netuší ani sa neodváži hádať, no v tom 
okamihu je človek presvedčený, že je to navždy. Ľudská 
láska je však zradná a veľmi často aj odchádza. Kam sa 
stratí? Kde zmizne? Prečo? To sú otázky obdobia 
zraneného srdca. Láska, ten omamný cit sa zrazu stratil 
a márne ho hľadáme, márne ho voláme, nevracia sa späť. 
To neopísateľne nádherné obdobie lásky sa zrazu 
zmenilo na úplne opačný protipól. Láska je prekrásna, ale 
aj veľmi nestála, nečakane sa stratí a zanechá po sebe 
slzavé údolie. Bolestivé črepiny v duši dlho pichajú 
zranené srdce, ale čas je láskavý,  nebadane hojí boľavé 
rany a pomaly nám vracia radosť do očí. Zberáme 
rozhádzané farebné sklíčka lásky  a pomaly skladáme 
novú mozaiku života. Každá láska nás niečo naučí, niečo 
tajomné vojde do nášho vnútra a pošepká nám  kúsok 
múdrosti. Láska má mnoho podôb a to je správne, lebo 
človek túži po láske v každom veku. Bez lásky by náš  
život bol prázdny, lebo iba láska mu dáva tú pravú náplň 
a arómu. 

Láska je prítomná v každom okamihu života človeka. 
Je tu! Lebo je večná! Láska je večným hosťom zeme, 
daroval nám ju Boh, aby sme sa naučili prijímať ju 
a rozdávať. Božia láska k nám prúdi neustále, silným, 
ale neviditeľným prúdom. Prýšti priamo z nebies, hladí 
naše zmorené čelá a rosí naše vnútro. Láska je 
všadeprítomná,  ale  zachytiť  jej  tok, naplniť  sa  ňou  sa 
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nám akosi nedarí. Kde je chyba? Prečo sa jej nevieme 
otvoriť, prečo sa nevieme napojiť na jej teplý prúd? Chyba 
je v nás! To my ľudia sme slabí, náchylní k pádu, 
obozretní, bojíme sa jej vibrácie, že nás zlomí, že 
nevydržíme jej tlak. A tak uhýbame! A takí sme              
vo všetkom, nedokonalí v láske, nedokonalí v živote, vždy 
pochybujúci a plní protirečení. Túžime po láske, ale 
nevieme sa jej otvoriť, túžime po dobre, ale nevieme ho 
konať, chceme milovať, ale nevieme ako. Vždy je nejaká 
prekážka, ktorá nám bráni, no zároveň slúži, je našou 
výhovorkou. Ale nebeská láska má tiež svoj čas, svoju 
dobu určenú nám. Tak pozor, nepremeškajme svoj čas 
lásky. Láska, ľudská láska, je len slabý odvar lásky 
nášho nebeského Otca. Slovo láska tvorí päť písmen, no 
všetky žiaria teplom a blažia dušu človeka. Prekrásny 
opis lásky nachádzame v Biblii, v liste Korintským sa 
píše: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, 
láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, nezamýšľa zle, neraduje sa 
z neprávosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, 
všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“  1 
K 13, 4-8 

Áno, to je tá práva podoba lásky. Taká láska má žiť 
v srdci človeka. Takouto láskou máme milovať svojich 
blížnych a ak sa ňou naplníme, pochopíme, ako máme žiť, 
ako máme milovať a odpúšťať. Boh nám daroval návod, 
nič viac nepotrebujeme. Stačí zobrať Bibliu, listovať v jej 
stránkach a návody ako žiť, ako milovať, ako rozdávať 
lásku nám budú jasné. Stačí málo, ale ani to málo 
nerobíme, nechytáme sa slov nášho Stvoriteľa, 
neprenášame parametre jeho lásky do našich životov, 
nenapĺňame ňou svoje dni. A tak Božia láska čaká, 
dobrotivo, trpezlivo. A čo ty, človek ? Zastaneš? Zachytíš 
jej prúd? Naplníš sa ňou? Alebo ju necháš plynúť 
pomimo? Čas rozhodnutia je na tebe.  

 
 

ooooo    Anna  Mitaľová   ooooo 
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Kladiete si často otázku: 
 
Kam s nepotrebným  odevmi, šatstvom 
a obuvou? 

 
Ako jedny z prvých na Slovensku už od konca apríla t. r.  

umožňujeme  občanom mesta Giraltovce zber obuvi, tiež 
textílii všetkých druhov vrátane odevov a šatstva v štyroch 
kontajneroch, ktoré sú umiestnené: 

 
1. na Tehelnej ulici – pri vstupe na schodisko  okolo OD  

Karmen, 
2. na spojnici ulíc Hviezdoslavova a Fučíkova, 
3. na Mlynskej ulici – pri nových obytných domoch, 
4. na parkovisku za Letiskom 

 
Jeden kontajner pripadá na 1000 obyvateľov a táto 

bezplatná investícia prináša: 
 
ü Vysoko pozitívny vplyv na životné prostredie, po 

vytriedení nasleduje 100 %-ná recyklácia. 
ü Zníženie nákladov na likvidáciu používaných odevov 

a obuvi. 
ü Zachovalé kusy šatstva a odevov dostanú charitatívne 

organizácie pre tých, ktorí ich najviac potrebujú. 
ü Finančný výťažok z recyklovaného odpadu dostanú 

postihnuté deti. 
 

Stačí, ak do kontajnerov vhodíte čisté kusy šatstva, odevov 
či iných druhov textílií. Zabezpečíme pravidelné 
vyprázdňovanie kontajnerov aj ich údržbu. Ide o skutočne 
prínosný čin pre nás všetkých, preto žiadame občanov, aby do 
kontajnerov vhadzovali LEN ČISTÉ ODEVY, ŠATSTVO 
A OBUV, tiež ani iným spôsobom kontajnery nepoško-
dzovali. 

                             ooooo    Ľubomír FILO 
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1. máj je sviatok práce, nie vždy sme mu 
pripisovali taký význam, aký mu právom 
patrí. Čím ďalej tým viac si uvedomujeme 
jeho dôležitosť. Je správne, že práca má svoj sviatok, lebo jej 
patrí plným právom. Zaujalo ma, ako veľmi sa dnes zmenil 
náš vzťah k práci, väčšina z nás si dnes váži možnosť 
pracovať. Práca nám dáva možnosť zárobku a obživy, možnosť 
pokojne žiť. Práca však v dnešnej dobe prestala byť 
samozrejmosťou, rady nezamestnaných sa rozširujú a nové 
pracovné príležitosti sa nevytvárajú. Čo s tým? Nad touto 
otázkou uvažuje veľa politikov, ale zdá sa, že márne. Štatistiky 
nesľubujú žiadne zlepšenie, práce ubúda čím ďalej tým viac. 
Mnohé rodiny tak musia rátať každý cent, najmä dnes, keď 
kríza poznačila každú oblasť nášho života. Keď nie je práca, 
keď otec alebo mama nenosia domov výplatu, ťažko sa žije 
rodinám. Deti túto situáciu nechápu, naopak, veľmi radi sa 
porovnávajú s inými a rozdiely sú viditeľné. Čo bude ďalej? 
Ako budeme žiť? Čo čaká naše deti?  Zdá sa, že každý z nás 
bude musieť sám vyvinúť oveľa viac úsilia ako doteraz. 
Nemôžeme sa spoliehať na to, že spoločnosť sa o nás postará. 
Musíme sa snažiť využiť všetky svoje sily, aby sa naše deti 
mohli pokojne vzdelávať a naše rodiny slušne žiť. Ale čo ak sa 
kríza ešte prehĺbi a naše dobre mienené pracovné pokusy 
nevyjdú? Je pravda, že ľudia sú dnes často bezradní a plní 
obáv, ak človek stratí prácu, je podráždený a depresívny. No 
nemôžeme mávnuť čarovným prútikom a pričarovať si prácu, 
to funguje iba v rozprávkach. My žijeme v realite dní a doba 
nie je jednoduchá. Možno keď deti uvidia, že život nie je ľahký, 
že peniaze neprídu do rodín samé, ale že sa treba snažiť 
pracovať zo všetkých síl, pochopia a stanú sa 
zodpovednejšími. Motto Bez práce nie sú koláče! prestane byť 
prázdnym sloganom a nič nehovoriacim heslom a stane sa pre 
ľudí tou pravou náplňou života. Poctivá práca možno prinesie 
zaslúžené ovocie, ale to by sa musela zmeniť celá naša 
spoločnosť.  

Anna  Mitaľová 
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Máj je mesiac, v ktorom sa nám nazberá 

toľko práce, že ju nestíhame dôkladne 
urobiť.  Ak to dovolia poveternostné 
podmienky a pôda je dostatočne prehriata, 
môžeme pristúpiť k výsevom aj tých 
najchúlostivejších rastlín. Nemá význam siať 
semená do studenej pôdy, lebo ak pôda 
nedosiahla aspoň minimálnu teplotu potrebnú na klíčenie, semená 
v nej ležia tak dlho, až niekedy začnú hniť. To isté platí o mokrej 
pôde.  Voľba správneho termínu na vykonávanie prác v záhradke  
môže mať rozhodujúci význam pre dosiahnutie dobrej úrody. Ak 
ideme sadiť zemiaky, pozemok by nemal byť povápnený. Zemiaky 
budú síce rýchlejšie rásť ale budú mať drsnú šupku.  

Aby ste mali ustavičnú zásobu  čerstvej zeleniny, môžete až do 
konca leta siať s odstupom času niektoré druhy zeleniny, napr. 
jarnú cibuľu, reďkovku a špenát. Aj v máji môžete siať hlávkový 
šalát. 

V tomto období vysievame hlúboviny na jesenný zber. Začiatkom 
mesiaca vysievame uhorky, kríčkovú fazuľu, šalát, kôpor a pór. 

Aktuality v ochrane rastlín 
Ihneď po odkvitnutí urobíme druhý  a o 14 dní neskôr tretí 

preventívny postrek jadrovín proti chrastavitosti a múčnatke. Po 
odkvitnutí urobíme prvý postrek hrušiek proti mére hruškovej 
a ošetrenie o dva týždne zopakujeme. 

Pri odkvitnutí urobíme druhý postrek kôstkovín proti monilióze. 
- Za suchého a teplého počasia pokračujeme v ošetrovaní 

egrešov proti americkej múčnatke. 
- Na začiatku kvitnutia a o týždeň neskôr ošetríme  citlivé 

odrody jahôd proti plesni sivej. V poslednej dekáde mája  urobíme 
prvý preventívny postrek cibule proti plesni cibuľovej. 

                                                                   Ľubomír Krupa 
 
 

 
 
 

1. máj – Májová slávnosť – pešia zóna pred MsÚ 
14. máj – Deň matiek – SZŠ – sála Domu kultúry 
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Juditu Cinovú 
Alexandru Bilú 
Sofiu  Kecerovú 
Timeu Katriňákovú 
Erika Dzurka 
Samuela Juhasa 
Sandru Fedákovú 
 
 
 
 
Juraj Štekla    - 85    Jolana Hadzimová - 60 
Zuzana Štefániková  - 80    Elena Kendrová   - 60 
Viktória Suchodovská - 80    František Tušek   - 55 
Anna Dzurišová   -    70    Peter Zajac, Mgr.  - 55 
Mária Brendzová   - 70    Jozef Michlik   - 55 
Ján Bakalár    - 65    Ladislav Študy  - 55 
Anna Krajňáková   - 65    Anna Šimová   - 55 
Július Fedák    - 60    Július Šivák   - 50 
Milan Staruch    - 60    Anna Suchodovská - 50 
Dušan Štefaník   - 60    Danica Kovalčíková - 50  
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Pavúk  -  Ing. Alžbeta Malačinová 
Giraltovce     Okrúhle 

 
Ján Bakalár - Tatiana Matisová 

Giraltovce   -  Porúbka 
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Najvyššia regiónalna futbalová súťaž sa už 
rozbehla na plné obrátky. Po opatrnom úvode 
sa naplno začínajú ukazovať ambície 

jednotlivých klubov. V otázke postupu sa zdá byť 
situácia už teraz jasná. Najväčší favorit súťaže 

Humenné si prvenstvo nenechá vziať od 
nikoho a potvrdil to aj vo vzájomnom 
zápase s druhým Svitom, keď ho doma 
porazil 3:1. Ďalšie mužstvá si to rozdajú 

medzi sebou v boji o ďalšie dve medailové 
priečky. Bodový rozdiel je veľmi malý. Na 

opačnom konci tabuľky sa po šiestich 
jarných kolách veľa nezmenilo. Istým 
zostupujúcim je Nižný Hrušov. 

Damoklov meč visí nad Veľkým 
Šarišom a Krásnou, pričom 

pivovarníci musia zmazať ešte 
osembodovú stratu na Košičanov a aj to ešte nemusí stačiť. 
V prípade, že z druhej ligy zostúpia dva výcho-doslovenské celky, 
tak Majstrovstvo regiónu opustia až tri mužstvá a tak by sa do boja 
o záchranu mohli zamiešať aj ďalšie kluby. Postavenie giraltovského 
Slovana po úvodných dvoch jarných kolách nebolo veľmi 
uspokojivé. Rozpačité výkony proti Sabinovu a Barci a s tým 
spojené dvanáste miesto v tabuľke dvihli varovný prst. Futbalisti 
MFK Slovan si to však veľmi skoro uvedomili a svojim priaznivcom 
predviedli nevšedné aprílové predstavenie. Všetko to začalo 
náročným zápasom so Svitom, v ktorom Giraltovčania predviedli 
kvalitnú hru so skvelým výsledkom. Víťazstvo 4:0 s množstvom 
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ďalších šancí im zdvihlo sebavedomie. Na ich výkon mal pozitívny 
vplyv posun Lukáša Vojtu do stredovej formácie, ktorá vďaka jeho 
pohyblivosti ožila v ofenzíve a zákonite prišli aj góly. Na ďalší 
domáci duel so Svidníkom sa slovanisti pripravovali veľmi 
zodpovedne. Nič iné, ako víťazstvo si nepripúšťali a motiváciou im 
bola myšlienka na odvetu za krutú prehru vo Svidníku ( 0:5). Výkon 
Slovana bol opäť veľmi dobrý, bojovný a zodpovedný. Body z tohto 
derby zápasu potešili všetkých Giraltovčanov. S veľkým napätím sa 
čakalo ako si  Slovan poradí vonku v zápasoch s posledným Nižným 
Hrušovom. Prvú polhodinu to bolo z jeho strany výborné - gól L. 
Vojtu, dve nastrelené žrde a ďalšie príležitosti. Potom však prišlo 
uspokojenie, úroveň  upadla do podpriemeru preto, lebo sa hostia 
prispôsobili domácim a druhý gól do siete Nižného Hrušova bol 
vykúpením pre všetkých prítomných. V ďalšom stretnutí s poriadne 
namočeným súperom vo Veľkom Šariši sa potvrdila zlepšená forma 
Slovana. Aj v tomto prípade mal jeho vedúci gól už v úvode skôr 
utlmujúci vplyv. Domáci ešte včas vyrovnali, ale do konca sa už 
nevedeli presadiť a veľká škoda, že Giraltovčania v druhom polčase 
z veľkej šance nezaznamenali víťazný gól. Bola by to vynikajúca 
bodka za  úspešným ťažením v apríli. Veď Slovan po troch výhrach 
a jednej remíze poskočil v tabuľke o šesť priečok a je aktuálne už na 
šiestom mieste so stratou troch bodov na tretiu Hanisku a má pred 
sebou domáci zápas s Krásnou. Lenže pozor! Aj pred rokom bola 
Krásna v podobnej situácii a „istý“ zápas skončil nerozhodným 
výsledkom. Dúfajme, že forma Slovana bude gradovať a fanúšikovia 
sa už teraz môžu tešiť na súboj s lídrom súťaže HFC Humenné 
20.mája 2012. Giraltovská futbalová verejnosť s veľkou pozornosťou 
sleduje účinkovanie dorastencov MFK Slovan v druhej lige. Chlapci 
húževnato bojujú o zotrvanie 
v tejto výbornej súťaži. 
Súboje s kvalitnými celkami 
sú veľmi náročné a značne 
vyčerpavajúce. Víťazstvo 
s Martinom chlapcov určite 
povzbudí a dočkajú sa aj 
ďalších víťazstiev. 
 

         ( md ) 
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CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

tel.č. 054/7522367, 0911828277 e-mail: 
centrum102sk@centrum.sk      

  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO CPPPaP                                              
SVIDNÍK V GIRALTOVCIACH 

Dom služieb /1.poschodie/, Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 
 

STRÁNKOVÉ DNI 
odborných zamestnancov 

MÁJ  2012 
 
2. 5. 2012 /streda/  -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
3. 5. 2012 /štvrtok / -  Katarína Paňková, psychologička 
9. 5. 2012 /streda/  -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
10. 5. 2012 /štvrtok / -  Katarína Paňková, psychologička  
15. 5. 2012 /utorok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
16. 5. 2012 /streda/ -  Jana Saganová, sociálna pedagogička 
22. 5. 2012 /utorok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
23. 5. 2012 /streda/ -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
24. 5. 2012 /štvrtok / -  Katarína Paňková, psychologička  
29. 5. 2012 /utorok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
30. 5. 2012 /streda/ -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
31. 5. 2012 /štvrtok / -  Katarína Paňková, psychologička 
 
JÚN  2012 
 
5. 6. 2012 /utorok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
6. 6. 2012 / streda / -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
7. 6. 2012 /štvrtok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
12. 6. 2012 /utorok/ -  Katarína Paňková, psychologička 
13. 6. 2012 /streda/ -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
14. 6. 2012 /štvrtok/ -  Jana Saganová, sociálna pedagogička  
19. 6. 2012 /utorok -  Katarína Paňková, psychologička 
20. 6. 2012 / streda / -  Jana Saganová, sociálna pedagogička  
27. 6. 2012 / streda / -  Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
 
Našim klientom želáme príjemné prežitie letných prázdnin 

a tešíme sa na spoluprácu v šk. roku 2012/2013. 
 

                                                             Vladislav  Artim, riaditeľ  
 

POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia sa na vyšetrenie alebo 

konzultácie možný na  t.č.: 054/75 22367, mobil 0911 
828 377, email: centrum102sk@centrum.sk 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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CVČ v Giraltovciach 

pripravuje 
 

letné pobyty na Slovensku 
 

1. Nižná Polianka- rekreačná oblasť Makovica 
Termín : od  09.07.2012   do  18.07.2012 

od  06.08.2012   do   15.08.2012 
Tábor môže byť aj 7-dňový 
Poplatok : 100,00 € /10dní 

 
2. Mníchovský potok – rekreačné stredisko OBUV 

Termín :  od  22.07.2012  do 29.07.2012 
od 13.08.2012   do 22.08.2012 
Poplatok : 125,00 € / 10 dní 

 
Presné informácie o táboroch získate v CVČ 

denne od 08. 00 hod do 18. 00 hod, prihlášku si 
môžete vybrať u nás alebo stiahnuť v ponuke 
táborov. Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 

15.06.2012. 
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