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je mesiac bohatý na sviatky. V marci akoby sa 
rozsypalo plné vrece sviatkov, Medzinárodný deň 
žien, Deň učiteľov, Mesiac knihy sú tie 
najznámejšie, ktoré rezonujú počas celého 
mesiaca. 

 
 
 
  
 
                                       J. RUSKIN 
 

KNIHA  je kúzelníkom. Vytvára slnko, ktoré svieti 
všetkým ako slnko ozajstné, a tí, ktorí sa mu 
priblížia, aj keď chudobní, odnášajú si trochu 
z jeho tepla a žiary. Život sa podobá knihe. Blázon 
listuje v nej letmo, zatiaľ čo múdry rozmýšľa pri 
čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. 
 
 
 
 

Ach, aký krásny je človiečik v lone matky. 
Uzlíček náreku a nad ním úsmev sladký: 

Ach, ja ťa rozviažem ako puk ružový, 
ty moje tajomstvo, zverím ťa mužovi, 
ktorý sa s úžasom na toto všetko díva. 

Nie, žena vlna je a kolá poháňa 
na mlyne poznania, na mlyne 
poznania. 

 
                                                                   JÁN  KOSTRA 
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16. marca 2013 si pripomíname 
185. výročie narodenia PAVLA 
DOBŠINSKÉHO, významného slo-
venského rozprávkara, básnika, 

zberateľa ľudových povestí a piesní. Študoval na lýceu v Levoči, kde bol aktívnym 
členom  Jednoty mládeže slovenskej. Bol evanjelickým farárom, profesorom         
na lýceu v Banskej Štiavnici, kde redigoval časopis Sokol. Spočiatku písal 
vlastenecké a alegorické básne   (Sokol, Bojovník) a veršované ľudové povesti  
(Zlatý pluh, Nedobytná a i.).  Bol jedným z popredných kritikov svojho obdobia, 
pripravil na vydanie práce svojich rovesníkoch - štúrovcov. Ťažisko jeho práce je  
vo folkloristike. Vydal knihu Úvahy o slovenských povestiach /1872/. Jeho 
zberateľský záujem sa koncentroval na ľudové rozprávky a povesti. Spoločne 
s A.H. Škultétym vydali súbor 64 rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom 
Slovenské povesti /1858-1861/. Nové zápisy rozprávok vyšli v ôsmich zošitoch 
s názvom Prostonárodné slovenské povesti /1880-1883/. Sú preložené do via-
cerých jazykov. Pavol Dobšinský zomrel 22.10.1885 v Drienčanoch. 

                                                            ooo  Anna Mitaľová 
Zdroj: Imrich  Beluš - Školský lexikón slovenských spisovateľov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mestská polícia 16. januára vo večerných hodinách vybavila porušenie zákona 
na ochranu nefajčiarov na nástupišti SAD v blokovom konaní voči Ľ.D. 
z Prosačova.  

2. V čase výkonu služby 17. januára 2013 MsP vykonala odchyt zabehnutých 
a túlavých psov v spolupráci s firmou Hunter na území mesta Giraltovce, 
odchytený bol jeden pes. 

3. 21. januára  hliadka MsP za rušenie nočného kľudu v centre mesta uložila       
na  mieste blokovú pokutu M.K. a M.K. z Giraltoviec. Konanie K.M. z Giraltoviec, 
spôsobujúce  porušenie zákona na ochranu mládeže pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami, bude predmetom správneho konania. 

4. MsP v spolupráci s OO PZ v Giraltovciach vykonala kontrolu zariadení na území 
mesta, v ktorých je možný konzum alkoholu. Počas kontroly nedošlo 
k porušeniu zákonných ustanovení. 

5. Hliadka MsP vykonala 30. januára 2013 celkom štyri odchyty voľne sa 
pohybujúcich psov. V dvoch prípadoch bol pes vrátený svojmu  majiteľovi a dva 
psy boli umiestnené v ochrannej karanténe. Rušenie nočného kľudu hliadka 
MsP vybavila na mieste v troch prípadoch dohováraním  a v jednom prípade 
konanie M. J. z Giraltoviec bude predmetom ďalšieho konania o priestupku. 

6. V januári hliadka MsP vybavila na mieste v blokovom konaní nerešpektovanie 
dopravného značenia o vyhradenom parkovaní pre osoby s telesným 
postihnutím celkom v troch prípadoch.  

                                          ooo  Ondrej Cina 
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¯ februárové počasie nám ukázalo, aká mrazivá, plná snehu ale aj hmlistá vie 
byť zima? Slniečko sme videli len na fotkách z dovolenky, ale o to krajší bude 
marec, lebo ako tvrdia pranostiky  - Február hoc mrazom iskrí, cesty k jari 
dláždi, Ak sa zima do polovice februára vysilí, na konci mesiaca zahreje lúč 
milý.  

¯ extrémne počasie s výdatným snežením a mrazmi sa postarali o riadnu 
zaberačku cestárom, ktorí  sa nepretržitým odhrňovaním snehu a posypovým 
materiálom  starali o bezpečnosť na cestách a chodníkoch?  Mestský podnik 
služieb v Giraltovciach použil o 30 až 40% viac posypových kameňov a soli 
ako za roky minulé.  S čistením ciest a chodníkov sa pomaly začalo, aj keď v 
tomto čase ešte hrozí poľadovica.  Ideálny čas na likvidáciu kameňov je týždeň 
- dva pred veľkonočnými  sviatkami.  

¯ lásku máme v krvi? Dokáž to aj ty! To je heslo tohtoročnej celoslovenskej 
kampane Červeného kríža – Valentínska kvapka krvi.  V našom meste ste 
mohli darovať krv 27. februára.  Túto vzácnu tekutinu u nás darovalo 53 
občanov, z toho bolo 13 prvodarcov. Kampaň potrvá do 21. marca.  

¯ ak máte stres a prebytočné kilá, môžete ich vyskákať na cvičení zvanom 
Jumping? Jednoduché a účinné cvičenie na trampolínach za sprievodu 
motivujúcej hudby posilní všetky svalové skupiny, aj tie, ktoré iným cvičením 
neposilníte. Profesionálni inštruktori sľubujú zlepšenie nálady, spokojnosť 
a ručia za bezpečnosť. Denne sa môžete prísť takto vyskákať  do telocvične 
základnej školy, treba sa však najprv objednať. 

¯ v piatok 22. februára sa naše mestečko zviditeľnilo aj prostredníctvom 
Slovenského rozhlasu Regina?  V predpoludňajšom vysielaní sa poslucháči 
mohli dozvedieť zaujímavosti z nášho mesta, o jeho histórii, folklóre,  
osobnostiach, pamiatkach, športe ale i o tradičnom recepte, typickom pre naše 
mesto. V živom vysielaní na otázky redaktora a  poslucháčov odpovedal 
primátor mesta Mgr. Ján Rubis spolu so zástupkyňou Mgr. Slávkou 
Vojčekovou.  

¯ odbojári a dôchodcovia sa dohodli na spolupráci? Zástupcovia Základnej 
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov F. Džalai a J. 
Gdovin  a Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska M. Osifová st. a 
A. Kmecová sa stretli v Giraltovciach. Počas stretnutia uzavreli dohodu            
o spolupráci na najbližšie tri roky. Urobili tak na základe podobnej dohody, 
uzavretej najvyššími zväzovými orgánmi oboch organizácií na Slovensku a 
preto, že väčšinu členov týchto organizácií tvoria seniori. Cieľom dohody je 
spolupracovať  hlavne v sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti 
a pri príprave a organizovaní tradičných akcií, ktorých sa zúčastňujú 
pravidelne členovia oboch organizácií, ako sú Fašiangové a Katarínske 
posedenie, Stretnutie pri kávičke či Branný a športový deň.             

   ooo  /r/ 
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V poslednom čase sa znovu do popredia pozornosti 
verejnosti nášho mesta dostala otázka, ako sa bude riešiť 
dopravná situácia, ktorá sa stáva už dnes neúnosnou. Stalo sa 
tak v súvislosti s tým, že vláda SR pozastavila prípravu 
realizácie projektu rýchlostnej komunikácie R4, ktorá 
prechádza naprieč našim okresom a aj hlavnou ulicou 
Giraltoviec.  Oslovili sme primátora Giraltoviec Jána Rubisa, 
aby nám povedal, ako on vidí tento problém.  

      Podľa jeho slov už v roku 2002 na konferencií na Okresnom 
úrade vo Svidníku bolo povedané, že tzv. červený variant plánovanej 
rýchlostnej komunikácie R 4  (ktorý by viedol okolo Giraltoviec 
smerom na Svidník a odbremenil by od dopravných problémov naše 
mesto) je lacnejší, úsek je kratší a po všetkých stránkach 
výhodnejší ako modrý variant, vedúci cez Hanušovce a Stropkov. 
Rýchlostná komunikácia, vedúca z Prešova cez Lipníky, Giraltovce a 
Svidník po štátnu hranicu s Poľskom, je pre mesto Giraltovce 
výhodnejšia aj preto, lebo by tvorila prirodzené spojenie Giraltoviec 
s Prešovom ako centrom kraja. Tým by sa vzdialenosť z Giraltoviec 
do Prešova skrátila na 17 kilometrov a aj čas jazdy medzi oboma 
mestami by bol kratší. Giraltovce by sa tak, svojím spôsobom, stali 
satelitným sídlom Prešova, čo by prispelo k ich ďalšiemu rozvoju. 
Mohol by nastať prílev obyvateľov, ktorí by tu žili a pritom by mohli 
pracovať v krajskom meste a jeho okolí, čo  je v súčasnosti 
prevládajúci trend. Už dnes sa v Giraltovciach pre tento účel 
budujú čo najkvalitnejšie služby v oblasti zdravotníctva, školstva, 
kultúry, spoločenského vyžitia vo verejnej a spoločenskej oblasti a    
v zmysluplnom využívaní voľného času. 

Ako primátor nášho mesta Ján Rubis naznačil, že možno mnoho 
odkladov vzniká aj z dôvodu ovplyvňovania už  rozbehnutých a 
pripravovaných akcií  politickými rozhodnutiami. Ak sa presadí, 
akýkoľvek politik z regiónu si  chce vybudovať nejaký ten svoj 
„pamätník“. Ibaže v konečnom dôsledku skôr veciam ublíži ako 
pomôže. A tak kým sa u nás pripravovaná realizácia R 4 znova 
zastavila, v iných regiónoch, kde boli operatívnejší, sa výstavba 
rozbieha. Tak je to v prípade obchvatov a nových komunikácií      
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pri Turčianskych Tepliciach, Topoľčanoch či Handlovej.  Takže kým 
u nás budeme znovu posudzovať, navrhovať, vyberať a stavba sa 
tým o nejaký rôčik posunie, inde sa buduje. Napriek všetkému 
podľa posledných informácií, ktoré zverejnil poslanec NR SR za náš 
okres Mikuláš Krajkovič,  po rokovaní s ministrom dopravy a 
verejných prác SR Jánom Počiatkom verí, že okres Svidník bude 
nakoniec úspešný a R 4 sa bude realizovať tak, aby cez náš okres 
bola vybudovaná hlavná komunikácia, ktorá odbremení Giraltovce 
a aj ďalšie obce a mestá okresu od škodlivín z výfukov áut a od  do-
pravných nehôd s najťažšími dôsledkami. Veď ako dokazujú 
prieskumy, po hlavnej  dopravnej tepne, vedúcej cez centrum 
Giraltoviec - a koniec koncov aj cez dediny - prejde denne niekoľko 
tisíc áut,  z toho prevažná väčšina kamiónov. A to aj vrátane 
víkendov, čo je už naozaj neúnosné. Veď ak tadiaľto denne prejde 
okolo 20 tisíc vozidiel (a to aj v noci a vrátane sobôt a nedieľ), tak je 
to naozaj na uváženie. Zvlášť keď existuje možnosť, že sa situácia 
bude len zhoršovať, pretože dopravný ruch smerom na Poľsko, 
Ukrajinu a do pobaltských krajín sa bude zvyšovať. V závere vyslovil 
Ján Rubis aj celkom reálny predpoklad, že ak sa zrealizuje modrý  
alebo nejaký iný variant, tak vodiči kamiónov si aj tak budú hľadať 
čo najvýhodnejšiu trasu od Prešova k poľskej hranici. A hádajme 
spolu, ktorá to asi bude ?  

ooooo    FRANTIŠEK  DŽALAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centrom Giraltoviec prejde denne množstvo kamiónov           Foto: M. Osifová 
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ĎALŠIA VYDARENÁ AKCIA 
MESTSKEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA 

 
 
 
 
Prakticky najväčšia (hlavne čo sa týka počtu členov) spoločenská 

organizácia v Giraltovciach - mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska (MO JDS) -  pripravila  pre svojich členov a 
pozvaných hostí ďalšiu veľmi vydarenú akciu.  V predvečer 
tohoročnej Popolcovej stredy sa zišlo vyše stotridsať seniorov 
z Giraltoviec na Fašiangovom posedení. Spolu s nimi  posledný  deň 
fašiangov  pred dlhým pôstom veselo oslávila  aj dvadsiatka 
vzácnych hostí  z družobného poľského mesta Wielopole Skrzyńskie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z Bardejova prišla Anna Petričová – pod-

predsedníčka krajského výboru a predsedníčka 
okresnej organizácie JDS. 

Posedenia sa zúčastnili aj predstavitelia 
mesta primátor Ján Rubis, jeho zástupkyňa 
Slávka Vojčeková,  niektorí poslanci mestského 
zastupi-teľstva, lekári miestnej polikliniky a 
ďalší pozvaní hostia.  Akciu  slávnostným  
príhovorom otvorila  predsedníčka giraltovskej 
MO JDS Mária Osifová st. a otváracím 
prípitkom Slávka Vojčeková. 
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Za poľských hostí sa prítomným prihovoril Marcin Swierad, ktorý 
odovzdal Jánovi Rubisovi spomienkový darček na toto stretnutie.  
Večer moderovala Maria Osifová ml.,  ktorá na javisko uviedla 
účinkujúcich žiakov z miestnej Základnej umeleckej školy. 

 Títo previedli, ako je to už u nich zvykom,  na profesionálnej 
úrovni  kultúrny program,  naplnený pesničkami, hudbou a 
tancom.  Fašiangové posedenie pokračovalo večerou,  pripravenou 
študentami Súkromnej  strednej odbornej školy v Giraltovciach. 
Mimoriadne vkusne pripravené stoly boli zaplnené domácimi 
koláčmi, zákuskami, nealkoholickými občerstvujúcimi nápojmi a 
vínom na dobrú náladu.  Fašiangové posedenie bolo vyplnené 
programom v ktorom nechýbal srdiečkový tanec známych  
rozprávkových, televíznych novelových a románových mileneckých 
dvojíc. Bohatá tombola,  moderovaná Alenou Kmecovou, priniesla 
mnoho radosti a prekvapenia výhercom, medzi ktorými boli aj 
hostia z Poľska. Nechýbala ani druhá večera, kde si prítomní 
pochutili na tradičnej, veľmi chutne pripravenej "mačanke s hubami 
a mäsom", ktorú pripravila mestská vývarovňa. Celý večer vyplnila 
dobrá a veselá nálada, spev a tanec seniorov a hostí za sprievodu 
hudobnej skupiny. Fašiangujúci seniori a ich hostia v príjemnej 
atmosfére a veselej zábave sa hravo rozlúčili s tohoročnými 
fašiangami.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľké poďakovanie patrí sponzorom, ktorí  prispeli  cenami       

do tomboly a inými zdrojmi v rámci svojich možností, aby bolo 
možné zrealizovať túto peknú akciu pre dôchodcov. 
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Mesto Giraltovce, Lucia – Emília Deutschová, Stanislav Kurečaj, 
Ludus – Ladislav Lukáč, Kvetinárstvo – p. Pankuchová, Rudolf 
Ľuník, Krusado – Ľubomír Krupa, Ján Cigán,Kvetinárstvo  -  Iveta 
Suchovská, Kozmetika –  Ingrid Sukovská, Agroslužby VK s.r.o., 
Ing. Pavol Paľa, Slávka Vojčeková, Ján Foltín, Galantéria – Valéria 
Dzurjaninová,  Mikuláš Maťaš, Chlieb pečivo – Ondrej Oravec, 
Martin Mikula,  Alena Pavlíková, Základná škola –jedáleň, Základná 
umelecká škola a Mestská vývarovňa. 

ooo   Text:   FRANTIŠEK  DŽALAI   ooo 
                                        Foto: A. Kmecová, M.Osifová 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Mesto Giraltovce sa v  júli  2012 v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce  Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013,  
Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív, uchádzalo 
o finančnú podporu projektu Ľudový festival v meste Giraltovce.  
Koncom tohtoročného januára  nám bolo doručené rozhodnutie 
o schválení podpory pre tento projekt vo výške 48 358, 34 €, čo 
predstavuje 100 % celkových nákladov naň. Táto suma pozostáva 
z 3 časti: 1.) suma 41 104, 58 € - prestavuje 85 % z celkových 
nákladov projektu financovaných z európskeho fondu regionálneho 
rozvoja  ERDF,  2.) suma 4 835, 83 € – predstavuje 10 percent  
celkových nákladov projektu financovaných zo štátneho rozpočtu,  
3.) suma 2 417, 93 € - predstavuje 5 % z celkových nákladov 
financovaných z vlastných zdrojov. Tieto finančné prostriedky budú 
slúžiť na realizáciu všetkých aktivít, z ktorých tento projekt 
pozostáva a vďaka nim môžeme pripraviť kvalitný ľudový festival 
v našom meste.  Partnerom daného projektu je poľské mesto 
Ustrzyki Dolne, ktoré bude participovať na realizácii tohto projektu.  

 
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 

 
                                      ooooo   Mgr. Ondrej Sopko 
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V našom meste  bol pred niekoľkými rokmi zriadený  Inštitút 

osobitného príjemcu pre obyvateľov v hmotnej núdzi, poberajúcich 
sociálne dávky. Koordinátorkou pre túto oblasť je  Gabriela 
Kopecká.  Počas stretnutia nám povedala, že k zriadeniu tejto formy 
riešenia problémov občanov v hmotnej núdzi  pristúpili po vzá-
jomnej koordinácii zainteresovaných zložiek s cieľom pomôcť týmto 
obyvateľom v ich  neľahkej situácii. Veľmi často sa stalo, že keď 
neplatili svoje poplatky, vytvárali nekontrolovateľné dlžoby. Na pod-
net úradníkov mesta a v spolupráci s pobočkou Úradu práce, 
sociálnych veci a rodiny (ÚPSVaR) v Giraltovciach si vytypovali 
obyvateľov, ktorým vznikali najväčšie problémy. Vysvetlili im 
situáciu a po vzájomnej dohode s nimi uzavreli  dohodu 
o osobitnom príjemcovi. Takto zabezpečili, že  títo obyvatelia začali 
uhrádzať povinné platby  a zároveň  postupne splácali a splácajú 
dlhy z predchádzajúceho  obdobia. Postup bol jednoduchý. Ak  
napríklad mestskí úradníci  zistili, že niektorí obyvatelia v hmotnej 
núdzi neplatia poplatky za odvoz odpadkov, miestne dane za ne-
hnuteľnosti, poplatky za psov, nájomné za byt a podobne, začali 
konať.  V spolupráci s ÚPSVaR  v Giraltovciach bol vypracovaný 
zoznam takýchto občanov a inštitút osobitného  príjemcu z ich 
sociálnej dávky zaplatil poplatky a stiahol časť financií na splácanie 
predošlých dlžôb. Zvyšok sociálnej dávky sa im vyplatil. Takto sa 
podarilo dosiahnuť, že väčšina občanov, zaradených do tohto 
systému,  pravidelne platí svoje poplatky a zároveň vyrovnáva - 
a mnohí už aj vyrovnali – dlhy z minulosti.  Táto činnosť je 
koordinovaná aj s asistentmi, ktorí pracujú s týmito obyvateľmi a  
 s pracovníkmi útvaru pre drobné obecné práce, do ktorých 
zapájajú iba tých obyvateľov, ktorí nemajú problémy s platením 
svojich poplatkov a splácaním dlhov. Je to pre neplatičov výhodne 
aj v tom, že ak majú splnené všetko, čo sa od nich vyžaduje, bez 
problémov dostanú aj príspevok na bývanie, ktorý by bez splnenia 
týchto povinností nemuseli dostať. Pre rodinu je to okolo 80 a      
pre  jednotlivca 50 eur, takže to nie sú zanedbateľné peniaze. Túto 
skutočnosť nám potvrdila aj koordinátorka aktivačných prác G. 
Maliňaková, ktorá pri prijamaní nových záujemcov o prácu spolu 
s Gabrielou Kopeckou zisťujú, či títo majú splnené povinnosti 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
10 

s platením. V súčasnosti na účet osobitného príjemcu, zriadený 
mestom Giraltovce,  prichádzajú sociálne dávky pre 116 
poberateľov, podľa výšky príjmu sa im vyrátajú poplatky a ostatok 
sa im vyplatí. Mesačne je uvedeným poberateľom vyplatených 28-
tisíc eur. Ako nám prezradila G.  Kopecká, veľké množstvo 
problémov z minulosti bolo vyriešených a v každodennej činnosti sa 
nestretáva so zlým prístupom zo strany týchto ľudí. Je zrejmé, že aj 
títo občania pochopili, že inštitút osobitného príjemcu im v ich 
neľahkej situácií pomáha. 

                ooooo   FRANTIŠEK DŽALAI 
 
 
 

 
 
 
 
Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov (ZO SZPB)  v Giraltovciach F. 
Džalai, tajomník J. Gdovin a člen M. Sabolčík navštívili 
jubilantku Zuzanu Halekovú, ktorá je členkou organizácie viac 
ako 42 rokov. Zuzana Haleková sa v kruhu svojich najbližších 
dožila krásneho životného jubilea 90 - tich rokov. 

 
Pri tejto príležitosti jej v rodnom Kalništi prišiel zablahoželať  

najvyšší predstaviteľ obce, starosta František Cauner.  Jubilantku 
pozdravil, zaželal jej zdravie a spokojnosť a odovzdal  kyticu kvetov 
a spomienkový darček. V pozdrave pripomenul jej neľahký život. 
S manželom Jozefom vychovali štyri dievčatá a dvoch synov. Ich 
najstaršie dieťa má už 72 rokov. Jozef  bojoval proti fašistom 
a v závere vojny v ťažkých bojoch pri Liptovskom Mikuláši bol       
pri výbuchu granátu zasypaný, čo zanechalo na jeho zdraví trvalé 
následky. Zomrel v roku 1971.  Manželka Zuzana prevzala po ňom 
štafetu boja proti  fašizmu a po jeho smrti sa stala členkou ZO 
SZPB Giraltovciach.  Preto jej v mene predsedníctva ObV SZPB      
vo Svidníku odovzdali zástupcovia  ZO SZPB pozdravný list, kyticu 
kvetov a darčeky.   

Zuzana Haleková napriek svojmu vysokému veku, ťažkému 
životu a zdravotným ťažkostiam je stále čulá a má jasnú myseľ. 
O tom svedčí aj jej rozprávanie, ktorým zaujala všetkých 
prítomných. Zuzanine spomienky ako keby počúval aj jej manžel 
Jozef, ktorého obraz visí na stene jej izby.  
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Okrem iných príhod  prítomným porozprávala tento zážitok:  keď 
ju pred tridsiatimi rokmi začalo trápiť zdravie,  jej lekárka povedala, 
že to nie je až také vážne a že bude ešte dlho žiť. Ona jej neverila 
a odvtedy je pripravená na odchod z tohto sveta. Má pripravený 
hrob,  šaty do truhly a všetko potrebné. No a žije ďalej...  Túto 
príhodu doplnil syn Jozef, ktorý povedal, že raz keď prezerali jej 
šaty, pripravené do hrobu,  našli  pod nimi zaujímavý list. V ňom im 
ich mamka Zuzana zopakovala, aby sa aj po jej smrti  riadili 
pravidlami, podľa ktorých ich vychovala a zopakovala im základné 
ponaučenia. Je mnoho toho, o čom rozprávala jubilantka. Že jej 
pamäť slúži výborne, nám dokázala, keď presne vypočítala svojich 
najbližších príbuzných. Povedala, že keby sa u nej všetci naraz zišli, 
musela by sa im pripraviť hostina ako na svadbu. Nuž veď rátajme 
spolu s ňou: má 6 detí, 2 zaťov, 2 nevesty,  24 vnúčat, 58 pravnúčat 
a 3 prapravnúčatá. V závere smelo môžeme použiť známu vetu 
Boženy Nemcovej: Šťastná to žena... 

Takže aj v mene čitateľov SPRAVODAJCU mesta Giraltovce 
želáme ešte mnoho rokov pani Zuzane Halekovej ! 

ooooo   FRANTIŠEK  DŽALAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V mene ZO SZPB v Giraltovciach Zuzane Halekovej blahoželá Ján Gdovin 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
12 

 
 
 
 
 
Kto by ho nepoznal? Andrej Majer alias Topľanský parobek, 

známy akordeonista a spevák, oslávil 4. marca krásne životné 
jubileum.  Hudobný talent sa v rodine Majerovcov dedí z pokolenia 
na pokolenie. Otec Andreja -Ján Majer-  bol známym huslistom     
vo svojej ľudovej hudobnej skupine v Železníku. Andrej sa popri 
ňom sám naučil hrať na husliach a dnes ovláda takmer všetky 
hudobné nástroje. Aj  jeho dcéra  a syn úspešne ukončili  štúdium 
na  konzervatóriu a VŠMU. Svoju prvú pieseň – V Železniku         
na mosciku - napísal ako 18 –ročný a stala  sa akousi hymnou jeho 
rodnej obce. Z  jeho autorskej dielne pochádzajú už 4 CD a  piesne 
môžete denne počuť z rozhlasu predovšetkým v reláciách Hráme 
jubilantom.   

V slovenskom rozhlase sa nedávno prezentovali Giraltovce        
so svojou históriou, pamiatkami, tradíciami a významnými 
osobnosťami.  Medzi významných hostí ste boli prizvaní aj vy, 
aký je to pocit byť osobnosťou, ktorá má zvučné meno nielen                 
pre Giraltovce? 

Je  to veľmi príjemný pocit, ale ja to beriem ako normálne, lebo pre 
Giraltovce a okolie spievam a hrám už 40 rokov. Pamätám si svoje 
prvé vystúpenie, bolo to v roku 1970 na prvomájových oslavách       
na amfiteátri v Parku mieru v Giraltovciach. 

V súčasnosti ste členom hudobnej skupiny Východ, ktorú 
môžeme počuť na oslavách, svadbách s repertoárom ľudových a  
moderných piesni. Nechystáte sa vydať  ďalšie CD pre svojich 
fanúšikov? 

Áno, chystám sa, už  na novom CD spolupracujem s ľudovou 
hudbou Stana Baláža z Raslavíc.  Vybral som si ho preto, aby moje 
CD bolo viac v ľudovej forme.  

Takmer každý víkend trávite mimo domova s kapelou, máte 
čas na svoje koníčky?  

Mojím koníčkom je chov poštových holubov,  chovám ich v rodnom 
Železníku od svojich 10-tich rokov. Veľmi ma to inšpiruje, zároveň je 
to pre mňa relax a pri tomto koníčku naberám nové podnety            
pre hudbu.  Niekedy je to veľmi ťažké vstávať skoro ráno  po pra-
covných sobotách a byť pri holuboch, lebo keď ich dávam na závod, 
dolietavajú v nedeľu doobeda a ja ich musím sledovať a konštatovať 
do hodiny ich príletu. 

Vaše nadané deti sa venujú hudbe,  poradia Vám niekedy pri 
tvorbe vašich piesní?  Ako hodnotia vašu tvorbu?   
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Moju tvorbu obľubujú, vždy mi aj poradia, sú dobrými kritikmi, tak 
ako aj manželka Anna.  Moje deti sa venujú prevažne vážnej hudbe, 
ktorá je podľa mňa náročnejšia ako tá, ktorú robím ja. Syn ukončil 
štúdium na VŠMU – akordeón v Bratislave, kde aj pracuje 
a koncertuje v rôznych divadlách. Naposledy koncertoval s Mi-
roslavom Žbirkom na jeho šnúre po Slovensku.  Dcéra je talentovaná 
klaviristka a učí v Štátnom konzervatóriu v Prahe a taktiež koncertuje 
v Čechách a na Slovensku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilant oslávil svoj sviatok v spoločnosti Topľanok – ženskej 

speváckej skupiny, ktorú sprevádza na harmonike. Speváčky mu 
pripravili milé prekvapenie a tento raz mu oni zložili  pieseň, ktorú 
zaspievali na jeho oslave.  Ondreja dojali k slzám a preňho to bol 
najkrajší darček.  Ponúkame vám časť z tejto piesne:  

 
Co še tak Topľanky dneška prichystali a to pre Andreja, by mu 
zašpivali. 
Doteraz špival un, teraz mi budzeme, to že by pochopil, že ho radzi 
mame. 
A preco tak radzi mu dneš zašpivame, bo už ma šejdzešat križikoch 
na hlave. 
Nebudze še zlojscic, že un babom hraje, bo i un už dzedo, ta ku 
nam pristane. 
Kedz ho už omerži nám daras vyhravac, leci ku holubkom še im 
posťažovac. 
Oni ho sluchaju, slovka nepovedza a tak je spokojný, že un zaš 
pravdu ma. 
Krasny je život, tam dze ľudze špivaju, tam še i dluheho veku 
doživaju. 
Ta ci vinčujeme sto križikoch na hlave, no a zdrave, ščejsce, naj my 
s tebu mame. 

Ku gratuláciám  sa pripája aj redakcia nášho mesačníka a 
pánovi muzikantovi  želáme aj my všetko najlepšie k jeho 
krásnemu jubileu, aby aj naďalej svojou hudbou rozveseľoval  
srdcia i duše ľudí.                     ooo  Text a foto:  Mgr. Mária Osifová                                                                                                                 
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Spomienky patria k životu. Každá etapa nášho života ostáva 
v spomienkach,  nech sú akékoľvek. A nie sú to len 
dôchodcovia, ktorí vraj „žijú“ zo spomienok. Presviedča nás 
o tom aj Slovenský rozhlas, ktorý dáva možnosť poslucháčom 
zaspomínať si na rôzne témy v priebehu celého roka. A škála 
ľudských osudov je pestrá a nevyčerpateľná. Ale predsa len 
učiteľ má v tomto vyratúvaní špecifické postavenie. Veď každé 
stretnutie s bývalým žiakom nás vráti do minulosti, núti zaloviť 
v pamäti, zaradiť bývalého žiačika k jeho spolužiakom, vybaviť 
si triedu. A tak je to pri každom pozdrave z domova či zo za-
hraničia, pri oznámení o ukončení štúdia, osobných aj 
rodinných udalostiach. A úprimne poviem, že pri čítaní týchto 
riadkov sa aj ruka zatrasie, aj oči zvlhnú. Toto považujem za 
de-dičstvo učiteľa, ktoré nie je nikdy uzavreté, lebo naši žiaci 
sú ako naše deti, sledujeme ich rast, ich zaradenie sa do života. 

Pred Vianocami ma potešila návšteva mojich 
predposledných žiakov,  spoločne prežité štyri roky vytvorili 
puto, ktoré pretrváva. Dnes sú to dospelí mladí ľudia 
s ukončeným štúdiom, niektorí  už aj s vlastnou rodinou, iní 
s dátumom na tento krok. Je len prirodzené, že všetky uvedené 
skutočnosti boli náplňou nášho rozhovoru,  najmä však tie, 
ktoré nás vrátili do školských čias, keď sa rozpamätúvali, 
pripomínali, na ktorých sa dalo aj pousmiať. A toto stretnutie – 
práve v marci, v ktorom jeden deň patrí učiteľom - ma 
posunulo k zaspomínaniu. 

Dnes už neexistujúce školské dielne boli síce vybavené     
pre starších žiakov, ale mali sme možnosť využiť ich aj my     
na pracovné vyučovanie, postaviť sa ku skutočnému 
pracovnému stolu, použiť jednoduché pracovné nástroje, 
pomôcky a bolo to aj kladivo, aj klinček a pri spomínaní práve 
naň sa dalo nasmiať aj po rokoch. 

Školské skleníky, dnes už neexistujúce,  boli síce tiež určené 
viac pre starších žiakov, ale boli zaujímavé aj pre nás a          
pri návšteve sme aj my niečím prispeli. Priestor na kopci        
za telocvičňou s kríkmi, stromami, aj ovocnými, slúžil nielen    
na poznávanie, ale aj na šantenie a hranie. Ale  to už dnes 
možno viac-menej prekvapí, pripravené zeleninové záhončeky, 
lebo naozaj takými boli, podelené, označené pre jednotlivé 
triedy. 
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Tiež si s úsmevom aj po rokoch vedeli spomenúť, čo sme sa 

pokúsili vypestovať, i keď to bolo skôr hranie, ale aj tak sa 
aspoň priblížili k tomu, že sa dotkli zeme a práce na záhradke. 

K živému inventáru školy patrili kedysi aj zajace. Ich miesto 
bolo v školskej záhrade, o nich  - a rovnako aj ošetrovanie 
a polievanie kvetinových záhonov  - sa  starali aj žiaci cez 
prázdniny  na základe rozpisu  služieb. Príprava aj 
najjednoduchších pokrmov, stolovanie, patrili tiež k výbave 
zručnosti a návykom, rovnako aj u starších žiakov-  dievčat - aj 
základy šitia.  

Viem, že sa v súčasnosti zmenila škála predmetov, aj ich 
obsah, obsah učebných osnov, no pokiaľ vieme, aj škola si 
môže výber prispôsobiť svojim podmienkam. Chápem, že 
súčasná gramotnosť obsahuje ovládanie počítača, internet je 
samozrejmosťou, ale rovnako k všeobecnej gramotnosti by mali 
patriť aj základné zručnosti a schopnosť jednoduchých úkonov, 
vzťah k životu, k prírode a jej ochrane. 

Počas stavebných opráv školských pavilónov sme boli nútení 
využívať na vyučovanie priestory v súčasnom Dome kultúry. 
Neboli to najvyhovujúcejšie podmienky, ale  napriek tomu 
považujeme tento rok za výnimočný. A prečo? Vyskúšali  sme 
a overili v praxi možno aj tie nové typy škôl, ktoré sa 
prezentujú a zavádzajú do praxe v posledných rokoch. Mať 
triedu na prízemí, za oknom stáročný dub, neďaleko hniezdo 
bocianov, žiadne zvonenie, len spiežovec, hodiny a ich dĺžka 
podľa potreby, čítanie vonku pod dubom, ale najmä blízky 
park... Všetky štyri ročné obdobia prvouky prežiť  a odučiť 
v ňom. Jar a hniezdenie vtákov, ich zvuky, prebúdzanie sa 
stromov, ich poznávanie, dotknúť sa lepkavého púčika gaštana, 
sledovať ho až po kvety a v jeseni zbierať gaštany v suchom 
lístí... Všetky témy v skutočnej prírode, bez obrázkov a iných 
pomôcok.  

 „Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím.“ 
/M.Gorkij/  Milovala som svoju prácu a to je naozaj pre človeka 
šťastím. Uviedla som impulz, ktorý ma nasmeroval k tomuto 
vyznaniu, ale pridám ešte aj ďalší. Pri dôležitom životnom 
jubileu sa akosi viac bilancuje a ja si tiež uvedomujem svojich 
takmer 40 odučených rokov v jednej škole. Prišla som do veľ-
kého kolektívu, ktorý bolo cítiť v Giraltovciach vo všetkých 
oblastiach života v meste, do kolektívu medzi učiteľské 
osobnosti, (naozaj  nimi  aj  boli),  napriek  pestrému vekovému 
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zloženiu sme totiž tak fungovali. Učiteľ by si nemal budovať len 
svoju vlastnú kariéru, je súčasťou tímu už tým, že pripravuje 
žiaka a odovzdáva ho do ďalšieho ročníka, sleduje jeho postup. 
 Celý učiteľský zbor reprezentuje školu a prispieva k jej 
dobrému menu, alebo naopak. 

Prajem všetkým učiteľom, aby našli potešenie vo svojej 
práci, aby ich spolunažívanie bolo hodné pekných spomienok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So svojou triedou v školskom roku 1963/64 
                     ooo Text a foto:  Margita  Gazdičová 

 
 
 
 
 
Základná škola v Giraltovciach má okrem bežných tried už tretí 

rok vytvorené aj špeciálne triedy, zamerané na výchovu 
a vzdelávanie žiakov so zdravotným i mentálnym postihnutím a     
za toto obdobie zrealizovala  z vlastných a sponzorských zdrojov 
vnútornú a vonkajšiu prestavbu budovy, kde sa nachádzajú už 
spomínané špeciálne triedy. Okolie tejto budovy  ale nie je 
dostatočne vyhovujúce po technickej ani  estetickej stránke          
na trávenie voľného času  hendikepovaných žiakov. ZŠ 
v Giraltovciach preto reagovala na výzvu Karpatskej nadácie 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
17 

Voľnočasové zóny bez bariér 2013 a uspela, čím Karpatská nadácia 
dala zelenú projektu s názvom Oddychový raj pre naše deti. A sen, 
ktorý sme už dlhší čas snívali, sa stáva realitou. Hlavným zmyslom 
projektu je vytvorenie oddychovej zóny v areáli našej Základnej 
školy v Giraltovciach pre žiakov zdravotne postihnutých. Projekt 
predpokladá vybudovanie areálu, ktorý pohladí človeka nielen       
po očiach, ale i duši. Ide o  športovo-oddychový  priestor, v ktorom 
okrem oddychovej zóny budú i športové náčinia pre hendikepované 
deti. Vďaka Karpatskej nadácii získa škola 6000 eur, ktoré súčasnú 
dosť zanedbanú plochu skrášlia a premenia na miesto oddychu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrem novej zelene pribudne pred budovou, v ktorej sa 

vzdelávajú hendikepovaní žiaci, zámková dlažba, bude 
zrekonštruovaný balkón budovy a samozrejme yjavia sa lavičky 
a i rozličné fitnes náčinia. Projekt sa bude v ZŠ Giraltovce realizovať 
od marca do októbra 2013 i za pomoci mesta Giraltovce. Naše 
poďakovanie patrí nielen Karpatskej nadácii, ktorá pochopila našu 
skvelú myšlienku, ale i nášmu riaditeľovi školy  Mgr. Petrovi Kimák-
Fejkovi, ktorý zanietene a  celým srdcom bojuje za lepšie 
a dôstojnejšie podmienky na našej škole, a to žiadosťami na rôz-
norodé výzvy nadácie. I vďaka Karpatskej nadácii nadobudnú 
hendikepovaní žiaci nový rozmer života a veríme, že oddychový raj 
bude rajom nielen pre deti s hendikepom, ale i pre ostatných žiakov 
ZŠ Giraltovce. 

                             ooooo  PhDr. Tatiana Majerová 
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Na Gymnáziu v Giraltovciach sa 28. januára 2013 uskutočnil 20. 

ročník  okresnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. 
Pozvanie do súťaže prijalo 18 žiakov z 8-
mich  základných škôl a z jedného 
osemročného gymnázia, ktorí súťažili v 3 
kategóriách.  

Najlepší recitátori boli odmenení 
diplomami a pochvalnými uznaniami. 
Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, 
postupujú do krajského kola.  

 
 

Víťazka 3. kategórie Eva Chalupková, 
žiačka prímy, reprezentovala Gymnázium 
Giraltovce 

 
 

AKTUÁLNE VÝSLEDKY OKRESNEJ PREHLIADKY 
V PREDNESE  POVESTÍ V ŠK. ROKU 2012/2013. 

  
I. kategória 
1. miesto           Katarína Cibuľková - ZŠ Giraltovce 
2. miesto           Daniel Lechman- ZŠ Kračúnovce  
3. miesto           Timotej Pacák -Súkromná  ZŠ Giraltovce 
čestné uznanie  Laura Safková - ZŠ Komenského Svidník 
 
II. kategória 
1. miesto            Ivana Koreňová - Súkromná  ZŠ Giraltovce 
2. miesto            Dorota Kaňuchová - ZŠ Kračúnovce 
3. miesto            Antónia Vavreková - ZŠ Komenského Svidník 
čestné uznanie   Klára Holodňaková  - ZŠ Ul. karpatská Svidník   
                
III. kategória 
1. miesto            Eva Chalupková - Gymnázium Giraltovce 
2. miesto            Kristína Kačmárová - ZŠ Giraltovce 
3. miesto            Alexandra Brajová - ZŠ Ul. karpatská Svidník 
čestné uznanie   Miriam Jackaninová - SŠZŠ Svidník 
 

ooooo   Mgr. Marta Lehetová, Gymnázium Giraltovce 
                Foto: Ingrid Meščanová 
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Fašiangový čas je už za nami, teraz sa 

každý z nás v tomto pôstnom čase snaží o pokoj nielen tela, ale 
hlavne mysle, aby ju teraz nezaťažoval zbytočnosťami. 
Nerozmýšľame, čo si oblečieme, aby sme sa na plese, bále, zábave 
cítili fajn, kam si vyrazíme, s kým a do koľkej tam budeme...  Tieto 
otázky sú už zbytočné. Odpočívame a meditujeme. 

Ja by som sa aj tak rada s niektorými v spomienkach vrátila     
do obdobia hodovania, bálov a veselia. Veď nie je to tak dávno, čo 
sme sa mohli zase vyšantiť a zistiť tak, koľko naše nohy zvládnu.  
Niekedy sa nám zdalo, že to snáď sme ani neboli my, veď takto sme 
si už dávno nezatancovali, nepozabávali sa. Stretnutia so známymi 
sú vždy príjemné! 

Zabávali sa nielen dospelí, ale aj deti. Aj im to obdobie prinieslo 
uspokojenie po všetkých stránkach. Veď polrok už majú za sebou, 
vysvedčenia doma a z toho druhého polroka sa im už pomaly 
odkrajuje a ani sa nenazdáme a budeme hovoriť o vytúženom 
najdlhšom čase tepla a oddychu, uvidíte! 

Žiaci našej školy si na  konci  prvého polroka, 31.1.2013, 
prevzali od svojich učiteľov vysvedčenia a preobliekli sa do rôznych, 
doma pripravených masiek. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami 
sa presunuli do športovej haly, kde ich už čakal DJ Elly s tou 
správnou karnevalovou diskotékou. Času bolo tak akurát, takže    
po predstavení všetkých masiek v jednotlivých ročníkoch si žiaci 
z tých nižších  aj zasúťažili. Súťaže im pripravili starší žiaci. 
S blížiacim sa časom obeda si prevzali sladkosť  ako odmenu za 
polročnú prácu v škole. 

Aj my dospelí sme si v tomto čase dopriali zábavy nadostač. 
8.2.2013, v piatkový večer, sa konal 5.školský bál, na ktorom sa 
o zábavu postarala skupina Melodic a o kultúrny program Sylvia 
Baranová a tanečná skupina Grimmy z Prešova. Organizátori SZŠ 
sa postarali o bezproblémový priebeh celého bálu, stravu nám 
pripravoval kolektív šikovných zamestnancov SSOŠ, majsterka 
odborného výcviku Ľudmila Haleková a študenti sa postarali 
o krásnu výzdobu a perfektnú obsluhu, všetky svetlá a zvuk mal 
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pod kontrolou Róbert Koreň. Každému by sme sa aj touto cestou 
chceli poďakovať za ich  príspevok k tomu, aby sme sa cítili 
príjemne.  Bál by nebol bálom, keby na ňom chýbala lákavá 
tombola. Aj tento ročník bola fakt bohatá a s napätím sme čakali, 
kto si „svoju” vysnívanú cenu ponesie domov. Ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí to správne napätie pri žrebovaní  jednotlivých cien 
sprostredkovali, ozaj ďakujeme!  

Že škola je aj zábavou, vie  Ivanka Koreňová, žiačka 4.A triedy, 
ktorá sa 13.2.2013 zúčastnila 20. ročníka v prednese povestí 

Šaliansky Maťko 
„...Nie podľa krásy sa nám v živote 

odmeriava, ale podľa činov našich!”, tieto 
slová zazneli ako posledné z jej úst, 
uklonila sa,  čakala... a dočkala sa! 1. 
miesto v krajskom kole v Prešove bolo tou 
najkrajšou odmenou. Predseda poroty v II. 
kategórii, v ktorej prednášala Ivka, p. 
Ladislav Matisko jej odovzdal diplom          
s prosbou, aby pozdravila v Šali a priniesla 
si okrem silných zážitkov, aj… No, uvidíme, 
musíme si počkať do 15.3.2013, keď sa 
všetci úspešní z krajských kôl na Slo-

vensku stretnú v už spomínanej Šali. Práve tam sa bude konať 
celonárodné kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. Už sa tam 
teší a bude reprezentovať “nás” východniarov, ako najlepšie vie. 
Ivka, drž sa a už teraz si pre nás víťazkou! 

                                                    
Ocenení žiaci 
v krajskom kole –
Šaliansky Maťko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text a foto: 
Emília Tchuríková 
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Február sa nesie v znamení plesov, zábavy a karnevalov. Určite 

najväčšou zábavou pre deti je karneval v maskách. A práve taký 
veselý a zábavný detský karneval sa uskutočnil aj v Materskej škole 
v Giraltovciach. Farebnými stuhami, balónmi, girlandami krásne 
vyzdobené triedy sa naplnili karnevalovými maskami a ožili veselou 
hudbou, spevom a skvelou zábavou. Mohli ste tu stretnúť  
princezné, víly, zlatovlásky, indiánov, kovbojov, rôzne zvieratká 
a mnoho iných zaujímavých postavičiek. Nedali sa zahanbiť ani 
panie učiteľky, ktoré sa preobliekli do farebných, veselých, 
nápaditých kostýmov a zabávali sa, tancovali  a spievali spolu 
s deťmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tie boli nadšené z rôznych kostýmov a preoblečení – šantili, 

smiali sa od radosti, veď pre mnohé z nich to bol ich prvý karneval. 
Tanec sa striedal s rôznymi súťažami, ale aj chutným občerstvením. 
Každá maska sa tešila zo zaslúženej sladkej odmeny a farebného 
balóna. Veselú zábavu ukončil až záverečný farebný padákový tanec 
a bublifukový ohňostroj.  

ooooo  Beáta Miňová 
Foto: Anna Jurčová  
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Prehupli sme sa do druhého roku našej práce s komunitou. Klienti si 

zvykli, že už je tu niekto, kto im môže pomôcť pri riešení ich problémov. 
Okrem tých bežných sme riešili aj vážnejšie, týkajúce sa opustenia detí 
a zanedbania starostlivosti. Aktívne spolupracujeme s Odborom 
sociálnej kurately vo Svidníku a samozrejme rodiny, ktorých sa to týka, 
pravidelne monitorujeme. Ak by som chcela porovnať obdobie 
predchádzajúceho projektu s týmto, musím konštatovať, že teraz sme 
riešili oveľa viac problémov, týkajúcich sa záškoláctva a zanedbania 
hygieny detí, ako v minulosti. Spolupráca so školami je stále živá a ja 
verím, že aspoň čiastočne uľahčujeme a urýchľujeme kontakt školy 
s rodičmi. 

Vo svojej práci sa zameriavame na všetky vekové kategórie 
a k tomu si plánujeme akcie. 

V poslednom štvrťroku 2012 sme v spolupráci so Spojenou školou  
navštívili  Požiarnu zbrojnicu v Giraltovciach, kde sa deti dozvedeli, aká 
ťažká a zaujímavá je práca požiarnikov. Okrem toho sme zorganizovali 
besedu o bezpečnosti na cestách, ktorú viedol príslušník Mestskej 
polície Mgr. Ondrej Cina. Pred vianočnými sviatkami sme už skoro 
tradične piekli linecké pečivo a zdobili ikebany. Veľká vďaka patrí 
vedeniu Spojenej školy za to, že nám umožňuje v spolupráci s nimi 
organizovať takéto akcie. Okrem zábavy sa snažíme vniesť do našej 
práce aj určitú osvetu, preto sme dievčatá zo Základnej a Spojenej 
školy v Giraltovciach vo veku od 12 do 18 rokov  pozvali na prednášku 
 MUDr. Ladislava Ľuníka  o plánovanom rodičovstve.  Boli by sme radi, 

keby sa  nám podarilo 
zorganizovať takúto  pred-
nášku  aj pre dievčatá      zo 
SSOŠ v Giraltovciach. Pred 
nami je ešte osem mesia-
cov práce v tomto projekte 
a v zálohe máme zaujímavé 
akcie, ktoré by sme chceli 
členom komunity ponúknuť.  

Text a foto:  Palijová Daniela 
 

Počas besedy s príslušníkom 
mestskej polície 
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V roku 2004 CPLOL ustanovila 6. marec Európskym dňom logopédie    

s cieľom zvýšiť informovanosť o logopedickej starostlivosti.  Zámerom tohto 
dňa je poukázať na poruchy komunikácie a ich vplyv na ľudské 
zdravie, na práva osôb s poruchami komunikácie a spôsoby, akými sa 
dá týmto ľuďom pomôcť. Zámerom informovanosti je zároveň aj 
prevencia porúch komunikácie, odovzdávanie poznatkov a zdieľanie 
skúsenosti v celej Európe. 

Komunikácia súvisí so životom každého človeka, výrazne ho 
ovplyvňuje, obohacuje o nové poznatky a postoje, reguluje naše konanie 
a správanie, pomáha nám začleniť sa do spoločnosti a vytvoriť si sociálne 
kontakty.  

Čo je logopédia? Slovo logopédia vzniklo zložením dvoch gréckych 
slov: logos znamená slovo, paidea výchova. Cieľom logopédie je rozvíjanie 
správneho vývinu reči z hľadiska formy aj obsahu, predchádzanie vzniku 
porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. 
Zhrňujúci názov pre všetky chyby a poruchy reči je pojem narušená 
komunikačná schopnosť. Tá je podľa odbornej literatúry definovaná 
nasledovne: komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď 
niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko jazykových rovín 
súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. 
Zjednodušene povedané - ak cítime, že reč nášho komunikačného 
partnera (hovoriaceho tým istým jazykom ako my) sa v niečom líši            
od normy, odhliadnuc od jeho nárečia a sociálneho prostredia, z ktorého 
pochádza. 

Väčšina detí vyslovuje niektoré hlásky nesprávne. Je to fyziologický jav, 
trvajúci do konca 5. roku života. Pokiaľ nesprávna výslovnosť pretrváva aj 
po 5. roku života, hovoríme o poruche výslovnosti – dyslálii. 

 Prejavuje sa tromi spôsobmi: 
 -dieťa niektorú hlásku vynecháva  
-zamieňa hlásku za inú hlásku  
-určité hlásky tvorí nesprávnym spôsobom 
Ak teda rodičia cítia obavu z vývinu reči ich dieťaťa, je lepšie absolvovať 

čo najskôr vyšetrenie u logopéda v našom centre, špecializujúceho sa     
na ranú starostlivosť o deti.  Ten zhodnotí úroveň komunikácie ich dieťaťa 
(úroveň porozumenia, produkcie slov, prípadne gramatiky, výslovnosti, 
produkcie a pod.). Samotné vyšetrenie prebieha prostredníctvom hry,      
do ktorej sa zapájajú aj rodičia. Logopéd následne navrhne ďalší postup – 
intenzívnu terapiu alebo len monitorovanie stavu s prípadnými kontrolami. 
V prípade potreby tiež  postup, ak sú potrebné ďalšie doplňujúce 
vyšetrenia. Dodávame, že v zmysle zákona č.245/2008 (školský zákon) sa 
rozširujú naše služby v oblasti logopedického poradenstva a terapie aj    
pre stredoškolskú mládež a pre veľký záujem sme otvorili logopedickú 
poradňu aj v Giraltovciach. 
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 BOBKOVÝ LIST 
pomôže pri nespavosti – pár lístkov pod vankúšom privolá pokojný 
oddych. Ak máte starosti s moľami, vložte pár bobkových lístkov   
do skrine. 

- Pri reumatických problémoch pomáha olej z bobkových 
lístkov: 

 50 g suchých bobkových listov zalejte 70 %-ným liehom 
a nechajte 24 hodín v uzavretej fľaši, potom pridajte 0,5 l olivového 
oleja. Roztok zahrievajte vo vodnom kúpeli asi 5 hodín. 
Neprevárajte! Napokon všetko prefiltrujte do pripravenej fľaše a keď 
treba, natierajte postihnuté miesta. 

 
 CIBUĽOVÝ ČAJ NA PRECHLADNUTIE  
Do štvrť litra vody dajte variť 2-3 rozštvrtené cibule aj so šupkou. 

Varte 10 minút, odstavte a pridajte 2 štipky tymianu. Čaj preceďte, 
oslaďte medom a pred spaním ho čo najteplejší vypite. Dobre sa 
prikryte a vypoťte. Ráno sa budete cítiť oveľa lepšie. 

 
 CITRÓNOVÝ OLEJ – PREVONIA I VYČISTÍ  
Rozpolený citrón namočte reznou stranou do soli a dôkladne ním 

potrite škvrny na mramorovom obklade či dlaždiciach. Chladničku 
zbavíte nepríjemného zápachu tak, že na vatový tampón nakvapkáte 
citrónovú šťavu a vložíte na niekoľko hodín do chladničky.  

Ešte predtým však vyhoďte všetky potraviny, ktoré zápach 
spôsobili a chladničku dôkladne vymyte saponátom a neutralizujte 
octovou vodou. Kuchynské dosky, zapáchajúce od rýb, cibule, 
cesnaku alebo surového mäsa, natrite rozkrojeným citrónom. Citrón 
odstráni zápach a navyše pôsobí dezinfekčne.  

Pre spríjemnenie práce a osvieženie mysle pri práci s počítačom 
pomôže,  ak si na vreckovku nakvapkáte asi 10 kvapiek 
citrónového oleja a položíte ho na monitor pri vetracích otvoroch.  

 
 EUKALYPTOVÝ OLEJ 

poskytne ochranu pred chrípkovým vírusom. Olej používajte         
do aromatickej lampy, do kúpeľa alebo si ním natrite hrudník pred 
spaním. Na pracovisku môžete ničiť chrípkové vírusy tak, že 
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eukalyptový olej nakvapkáte na vreckovku a použijete podobne  ako 
citrónový olej na monitore počítača. Olej vám prevonia miestnosť, 
aj keď si olej nakvapkáte do odparovača na radiátore.    

Osvedčeným ľudovým liekom proti prechladnutiu je slepačia 
polievka. Slepačí vývar obsahuje látky,  podporujúce  vylučovanie 
hlienu.  

Proti nepríjemnej nádche často pomáha horúca sprcha 
a inhalovanie pred spaním  pomôže proti bolesti v hrdle, pretože 
zvlhčuje suchú sliznicu. Zároveň si na hrdlo dáme obklad – 
namočte veľkú vreckovku do studenej vody alebo jablkového octu, 
vyžmýkajte a priložte na krk. Vreckovku prikryte igelitom a krk aj 
s obkladom zabaľte do uteráka alebo šatky. Proti  zápalu hrdla 
pomôže aj obklad z uvarených pretlačených zemiakov a nadrobno 
pokrájanej cibule. Horúcu zmes dáme do plátenného obalu, 
priložíme na krk a previažeme šatkou.                                                      

Na zníženie horúčky pijeme horúci lipový čaj s medom, alebo čaj 
z tymianu, bazy, materinej dúšky.  

Keď nás chrípka premôže, neostáva nám nič iné ako ju vyležať, 
piť veľa tekutín, chrániť sa preplnených miestností a nechodiť       
do spoločnosti. Uchránite tak rodinu i priateľov pred nákazou. 

Použitá literatúra – Poraďme si navzájom – Vydavateľstvo Astor 
Slovakia Bratislava 2003. 

 
 NAJLEPŠÍ LIEK PROTI NACHLADNUTIU  
Naozaj najlepším liekom proti nachladnutiu a následnému kašľu 

je cibuľa.  
 

 CIBUĽOVÝ SIRUP  
Spotreba: 3 cibule  
cukor - najlepšie trstinový  
Postup:  
Cibule nakrájame na kolieska. Tie potom postupne vrstvíme do  
skleneného pohár so širším hrdlom a jednotlivé vrstvy presypávame 
cukrom - najlepšie trstinovým.  
Po navrstvení cibule pohár uzavrieme a jeho obsah necháme odstáť.  
O niekoľko hodín cibuľa  pustí šťavu, ktorú zlejeme do pohára. 
Takto pripravený sirup podávame pri kašli niekoľkokrát denne - po 
lyžičkách.  

 
 CIBUĽOVÝ ČAJ  

Spotreba: 2 cibule  
200 ml vriacej vody  
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med - na osladenie nápoja  
Postup:  
Do 200 ml vriacej vody vložíme na 5 minút variť dve nadrobno 
nakrájané  cibule. Odvar necháme  10 minút vylúhovať, scedíme ho 
a osladíme medom.   
Takto pripravený čaj pijeme niekoľkokrát  denne.  

 
 MEDVEDIE MLIEKO  

Spotreba: 200 ml mlieka  
panák rumu  
2 PL medu  
Postup:  
Teraz jeden tip iba pre dospelých - je veľmi účinný pri počiatočných  
príznakoch nachladnutia. Mlieko ohrejeme,  pridáme doň panák 
rumu a 2 PL medu. Stačí vypiť dva poháre za večer a ráno sa 
budeme cítiť ako rybička.  

 
 ZÁZVOROVÝ ČAJ  

Spotreba: 10 g čerstvo nastrúhaného zázvoru  
1 citrón alebo pomaranč - len šťava  
Postup:  
Čerstvo nastrúhaný zázvor 5 minút povaríme v 1 l vody. Potom cez  
sitko vytlačíme. Do pripraveného čaju pridáme šťavu z jedného 
citróna alebo pomaranča, osladíme a horúce vypijeme.  
Citrónové kloktadlo  
Spotreba: 1 stredne veľký citrón  
Postup:  
Vytlačíme šťavu z jedného stredne veľkého citrónu a kloktáme ju.  
Nakoniec šťavu prehltneme. Tento postup opakujeme 2 až 3x 
denne.  

 
 OBKLAD Z MASTI  

Spotreba: ničím neochutená bravčová masť  
strúhaný muškátový oriešok  
Postup:  
Pri bolestiach krku pripravíme jednoduchý zábal. Na malý pruh  
plátna natrieme tenkú vrstvu ničím neochutenej bravčovej masti. 
Na ňu nastrúhame trochu muškátového orieška tak, aby sa 
vytvorila maličká vrstvička.  
Takto pripravené prekryjeme ďalším pruhom rovnako veľkého 
plátna.  
Priložíme na krk a obviažeme teplou šatkou - a ráno je bo bolesti.  
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 ANGÍNA 
Aj takto si môžete pomôcť proti angíne: uvarte dve-tri cibule a 
mäkké ich roztlačte, vložte do šatky a prikladajte také teplé, ako 
znesiete na hrdlo. Nechajte pôsobiť aj v noci a ráno zasa vymeňte 
čerstvo uvarenou a roztlačenou cibuľou.  

 PROTI HORÚČKE 
Pri vysokej horúčke môžete mať pripravený takýto nápoj: 70g 
olivových listov namočte do pol litra studenej vody a nechajte odstáť 
asi 6 hodín. Potom priveďte do varu a opäť nechajte odstáť. Pite    
po dúškoch. 

 PROTI KAŠĽU 
Vložte do vody trochu fenikla, kamiliek, žihľavy a anízoveho 
korenia. Uvarte, oslaďte medom a pite po troške trikrát denne. 

 CHRÍPKA A MLIEKO 
Na začiatku chrípkového obdobia pijem teplé až horúce mlieko,     
do ktorého pridám lyžičku medu a trošku masla. Jednoduché, ale 
účinné. 

 HORÚČKA A CHLIEB 
 Ak máte vysokú teplotu a žiadny liek poruke, stačí zaliať 2-3 suché 
kôrky chleba horúcou vodou, pokvapkať citrónovou šťavou a zjesť 
ešte teplé. Uľaví sa vám a môžete potom pokojnejšie spať.  

 KAŠEĽ 
Ak vás sužuje suchý, dráždivý kašeľ, ošúpte červenú repu a jedzte 
ju s cukrom. Potlačí to kašeľ, pretože repa blokuje podráždenie 
hrdla. 

 KAŠEĽ A ANÍZ 
Lepšiemu vykašliavaniu pomôže uvarený nápoj z jednej čajovej 
lyžičky anízu a ¾ l vody, osladený medom; pite trikrát denne. 

 KAŠEĽ A CIBUĽOVÝ SIRUP  
Ak vás trápi  kašeľ, orestujte nasekanú cibuľku, pridajte cukor, 
nechajte skaramelizovať  a zalejte vodou. Povarte, preceďte a 
užívajte ako sirup. 

 PRIEDUŠKY A PROPOLISOVÝ ROZTOK 
Ako si pomôcť pri chronických ťažkostiach s prieduškami, keď ste 
už vyčerpali všetky dostupné spôsoby? Zaobstarajte si 50g 
propolisu a  rozpustite ho v 200 ml dobrého liehu (napríklad vodky 
alebo koňaku). Roztok preceďte cez plátno a užívajte dva až trikrát 
denne jednu kávovú lyžičku rozpustenú v 100 ml vlažnej vody. 
 

Spracovali: Emília Kucharíková 
Martin Končár 

                                      



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
28 

 
 
 

 
MAREC V ZÁHRADKE  
 

Očistu svojho tela podporíte popíjaním bylinných čajov, 
zameraných na podporu imunity, tráviaceho systému, ale aj 
funkcie obličiek ako ústrednej súčasti vylučovacej sústavy. 
Rozhodne nie je na škodu začať už v zime. Ľudová medicína 
odporúča na prečistenie predovšetkým žihľavu, sedmokrásku, 
púpavu a štiavec.  Veľa bylinkárov nedá dopustiť na mocné 
čistiace účinky čerstvej dubovej kôry nie staršej ako dva 
mesiace, ďalej na prasličku, stavikrv, hluchavku a vres ako 
univerzálnu obličkovú zmes, ku ktorej je na prečistenie 
a podporu činnosti pečene vhodné pridať kvety nechtíka 
lekárskeho (len oranžový kvet), vňať ľubovníka a pestrec 
mariánsky. Na podporu funkcie nadobličiek zaraďte medovku. 
Vo vlhkých a chladných mesiacoch posilnite imunitu popíjaním 
čaju z paliny abrotanovej. 

V tomto mesiaci sú už jarné práce v záhradách v plnom 
prúde. Začína ochrana rastlín a dokončujeme rez ovocných 
drevín a sejbu zeleniny. V teplejších oblastiach je potrebné 
ošetriť broskyne proti kučeravosti listov a zimný cesnak proti 
fúzavke cesnakovej. Krátko pred kvitnutím ošetrujeme citlivé 
odrody egreša proti americkej múčnatke. 

Na začiatku kvitnutia je aktuálny prvý postrek marhúľ  proti 
moniliovému usychaniu kvetov a výhonkov. Pri reze ovocných 
stromov odstraňujeme prezimujúce štádia škodcov, ako sú 
hniezda húseníc, moniliové múmie ovocia. Najneskôr do konca 
marca je vhodné pohrabať a skompostovať opadané lístie 
ovocných drevín z minulého roka. 

                                                               Ľubomír Krupa 
                                             
   
 
 

 Veľkonočná výstavka – Obradná sieň MsÚ 19.3.-25.3.2013 
 Bibliograficko – informačné prípravy pre žiakov 
 Besedy o knihách a knižnici – Mestská knižnica 
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Anna  Jurčová   - 85   Jaroslav Medvec  - 60 
Anna Fečová    - 80   Anna Medvecová   - 60 
Anna Šváčová    - 80   Dušan Kurej       - 60 
Helena Bajcúrová  - 80   Jozef Hudáček  - 60 
Juraj  Valenga   - 75   Helena Sušinková   - 60 
Antónia Verešpejová - 75   Gabriela Ťukotová - 55 
Mária Bencúrová   - 70   Božena Vašková  - 55 
Ing. Ján Packo   - 70   Peter Bencúr     -  50 
Alžbeta Končárová  - 70   Ing. Ján Čabala  - 50 
Anna Gačová    -  70   Stanislav Kurečaj -  50 
Božena Kurečajová  - 65   Jozef Rabský   - 50 
Andrej Majer    - 60   Kovalčíková Mária - 50 
 

V MESIACI FEBRUÁR NÁS NAVŽDY OPUSTILI: 
 
P.č.   Meno       Rok narodenia        Dátum úmrtia 
1.  Ladislav Hajda  1942      04.02.2013 
2.   Ján Bahno     1962      07.02.2013 
3.  Milan Kočiš    1956      11.02.2013 
 

V ROKU 2012 NÁS NAVŽDY OPUSTILI OBČANIA S TRVALÝM 
POBYTOM V GIRALTOVCIACH - DOPLNENIE 

 
17. Anna Mašlejová    1927   04.10.2012 
18. PeaDr. Ernest Študij  1943   21.10.2012 
19. Helena Mikulová    1935   15.11.2012 
20. Tomáš Hažlinský    1948   26.11.2012 
21. Pavol Studený     1962   29.11.2012 
22. František Tušek    1932   07.12.2012 
23. Štefan Stojček     1955   16.12.2012 
24. Mária Pizurová    1966     24.12.2012 
 
 

 
Lukáš Breja  - Anna Kozelová 

        Giraltovce                  Rakovec nad Ondavou 
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Šachový klub CVČ Giraltovce – Kračúnovce usporiadal 22.februára 

2013 v sále Domu kultúry Giraltovce už 5. ročník šachového turnaja 
GRAND PRIX za účasti 38 šachistov z Prešova, Sabinova, Bardejova, 
Svidníka, Stropkova a domácich registrovaných aj neregistrovaných 
hráčov. 

Do turnaja A, hraného na 9 kôl s časom 2 – krát 10 minút, sa zapojilo 16 
hráčov,  narodených 31.12.1998 a starších. Jeho víťazom sa stal Jozef 
Kočiško z BŠK Bardejov s 8 bodmi  pred Eduardom Paňkom z ŠK Stropkov 
– Svidník so 7,5 bodmi a tretie miesto získal Peter Brudňák z CVČ Svidník 
so 7 bodmi. Zo siedmich zúčastnených šachistov ŠK CVČ Giraltovce – 
Kračúnovce v tejto kategórií najviac bodov získali Marcel Tkáč a jeho syn 
Matúš Tkáč. 

Turnaj B  - GRAND PRIX mládeže 2013 odohralo 22 žiakov, 
narodených 1.1.1999 a mladších, vo veku  8, 11  a 14 rokov, v kategóriách 
chlapci a dievčatá. Tento turnaj sa hral na 7 kôl s časom 2 x 15 minút       
na partiu. Celkovým víťazom so ziskom 6,5 bodov sa stal Adrian Mikitka 
z CVČ Svidník. V tej istej kategórií do 14 rokov 2. miesto získal s 5 bodmi 
Matúš Kotora z ŠK Stropkov Svidník  a tretie miesto  domáci Igor Diky      
so 4,5 bodmi.  

V kategórií dievčat do 14 rokov zvíťazila Andrea Verbovská z ŠK 
Sabinov so ziskom 4 body  pred Natáliou Frandoferovou z CVČ Svidník     
s 3,5 bodmi a tretie miesto získala v tej istej kategórií Kristína Mrvová 
z BŠK Bardejov. 

Víťazom chlapcov do 11 rokov je Michal Verbovský z ŠK Sabinov, 
víťazom chlapcov do 8 rokov  Nikolas Mikitka z CVČ Svidník a v kategórií 
dievčat do 8 rokov najviac bodov získala Natália Ivanecká zo Slávie PU 
Prešov. 

Domáci rozhodca turnaja Jozef Kozák po ukončení odovzdal diplomy 
prvým trom v každej kategórií a CVČ Giraltovce im poskytlo hodnotné 
ceny. 

S príjemnými pocitmi z turnaja, uskutočneného  v estetickom prostredí  
Domu kultúry,  všetci zúčastnení odchádzali do svojich klubov.  

Za úspešné organizačné zvládnutie turnaja ďakujem zamestnancom 
CVČ Giraltovce a mestskému oddeleniu kultúry. 

  ooo   Jozef Kozák  
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Giraltovský futbal reprezentovalo od jeho založenia veľké 
množstvo futbalistov a najväčšie 
uznanie patrilo vždy tým, ktorí aj     
v Giraltovciach vyrastali,  začínali    
v mládežníckych družstvách a 
potom šírili dobré meno svojho 
mesta aj v kategórii dospelých. 
Počet vlastných odchovancov 
predstavuje neuveriteľné číslo a 
práve pri ich futbalovom raste im 
pomáhalo aj historicky veľké 
množstvo trénerov. Medzi tých 
najuznávanejších určite patrí aj 
pán Ján ČÍŽEK. Tohto 
zanieteného mládežníckeho tré-
nera poznajú v celom výcho-
doslovenskom regióne. Podieľal 

sa na výchove mnohých  futbalistov giraltovského  Slovana. 
Mládežnícky futbal bol a je jeho veľkým koníčkom a venuje sa 
mu už vyše tridsať rokov. Začínal ako mladý učiteľ po skončení 
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a s menšími prestávkami 
sa ku giraltovskej omladine vždy vrátil. Bol trénerom dorastu v 
II.SNL a prvé kroky urobil v Slávii MDPaM pri žiakoch v prvej 
žiackej lige. Okrem futbalu sa venoval aj dievčenskému 
volejbalu, kde dosiahol so svojimi spolupracovníkmi 
neuveriteľné úspechy ako funkcionár i tréner. K obidvom 
športom mal a má vrúcny vzťah a veľmi im pomáhal z pozície 
riaditeľa MDPaM ( 1983-1987 ) a riaditeľa Základnej školy ( 
1991-2009 ). Skrátka mládežníčky šport ho chytil ta srdce. Pán 
Ján Čížek oslávil na konci februára okrúhle životné jubileum-
šesťdesiatku. K mnohým gratulantom sa s prianím pevného 
zdravia, šťastia a spokojnosti pripájame aj my. 

 
 

ooo    Text: Miroslav Deutsch, Foto:L. Lukáč     ooo 
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Začíname horúcou informáciou. Konferencia SFZ v Liptovskom Jáne    

vo februári schválila reorganizáciu republikovýchsúťaží. Nové usporiadanie 
troch najvyšších líg začne platiť od ročníka 2014/2015. V praxi to znamená, 
že bude jedna celoštátna I.liga, potom dve druhé ligy s 12-timi  účastníkmi 
a štyri tretie ligy s počtom mužstiev 16. Tieto tretie ligy budú vlastne 
reprezentovať štyri regióny. Pre MFK Slovan Giraltovce vzniká po rokoch 
opäť šanca dostať sa do tretej najvyššej slovenskej súťaže. Futbalisti MFK 
Slovan sa však v súčasnosti intenzívne pripravujú na odvetnú časť IV.ligy a 
tréner Richard Gábor nám priblížil priebeh prípravy vo februári: ,,Som rád, 
že chlapci aj naďalej pristupujú k zimnej príprave zodpovedne a fyzickú 
záťaž znášajú veľmi dobre. Navyše sa im vyhýbajú nepríjemné zranenia a 
tak sme mohli konečne nabehnúť na prípravné zápasy. Myslím si, že som 
vybral kvalitných súperov, ktorí naše mužstvo preverili po všetkých 
stránkach. Príležitosť dávam celému  kádru bez ohľadu na konečný 
výsledok. Aj preto sme niektoré dobre rozohrané stretnutia nedotiahli do 
úspešnejšieho výsledku. Mladí chlapci však potrebujú hrať náročné zápasy. 
Naši súperi predstavovali silu od šiestej (Sokoľany) až po druhú ligu 
(Bardejov). Teraz už začneme s dolaďovaním na súťaž, veď už 17.marca 
by sme mali nastúpiť v Michalovciach proti rezerve Zemplína. Uvidíme, čo 
na to povie počasie... Dovtedy by nás mali preveriť Stropkov, Pušovce a 
Šarišské Michaľany." 

Výsledky februárových zápasov:  
Lipany - SLOVAN 3:0 
Prešov U19 - SLOVAN 2:3 góly: Fiľakovský, Vaľovský 
Michalovce U19 - SLOVAN 3:1 gól: S.Pankuch 
Sokoľany - SLOVAN 2:3 góly: Čabala,S.Pankuch,Verčimák 
Bardejov - SLOVAN 3:0 
Snina - SLOVAN 4:0 
MFK Slovan Giraltovce pozýva na prvý tohtoročný majstrovský zápas 

na domácom ihrisku proti Starej Ľubovni  24.3.2013 o 15.00 hod.         (md) 
 
 
 
Dorastenci MFK Slovan Giraltovce absolvovali vo februári ďalšiu časť 

zimnej prípravy na jarnú časť II.futbalovej ligy. V tomto období vlastne 
príprava finišuje, veď už úvodný zápas vonku proti Lokomotíve Košice je 
naplánovaný na druhý marcový víkend. Pre nepriaznivé poveternostné 
podmienky nebolo možné odohrať viaceré prípravné zápasy a tak museli 
odohrať giraltovskí dorastenci modelované zápasy na ihrisku s umelou 
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trávou pri Základnej škole. Na zmenšenej hracej ploche porazili dorast 
Kračúnoviec vysoko 22:1 a so seniormi Kračúnoviec prehrali 10:12. 
Giraltovčanom veľmi pomohlo sústredenie na Sigorde. 

"Štvordňové sústredenie splnilo svoj účel. Chlapci sa v pokoji 
pripravovali aj trojfázovo, fyzickú záťaž znášali veľmi dobre aj vďaka 
výborným regeneračným podmienkam v tomto rekreačnom zariadení. 
Navyše kolektív sa ešte viac utužil a verím, že dobrá pohoda sa prenesie aj 
do druholigových zápasov." povedal nám kormidelník Slovana Štefan 
Bačkay. Jeho realizačný tím na sústredení ešte tvorili Jozef Kočiš a Pavol 
Kovalčík. 
Vedúci mužstva Jozef Kočiš ešte trénera doplnil slovami: ,,Všetci sme 
veľmi radi, že sa mohlo toto sústredenie uskutočniť a veríme, že sa to 
odzrkadlí v jarnej časti II.ligy. Aj touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým sponzorom. Bez ich finančnej pomoci  by sa táto akcia nemohla 
uskutočniť. Poďakovanie patrí týmto podnikateľom: Ing.Pavol Paľa, Lukáš 
Varga, Peter Jurč, Jozef Juhás, Marián Digoň, Ľuboš Varganin, Martin 
Mikula (všetci z Giraltoviec), Dušan Gdovin (Lascov), Dušan Gdovin 
(Brezov), Ján Chrzán (Vaľkovce), Juraj Peržeľ (Železník),Rastislav Paľa 
(Kračúnovce).Veľmi si ceníme prístup primátora mesta Jána Rubisa, ktorý 
nám vo všetkom ochotne vychádzal v ústrety." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účastníci sústredenia 
Foto: M. Kočiš 
 
 
 
                                      ooo  (md) 
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CENTRUM  PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO  
PORADENSTVA A PREVENCIE, Centrálna 102, Svidník 

Centrálna 102,Svidník 
t.č. 054/7522367, 0911 828 377  

email: centrum102sk@centrum.sk 
www.cpppapsk.sk 

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

odborných zamestnancov 
MAREC  2013 

  5. 3. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
  6.  3. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
  7. 3. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
12. 3. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
13. 3. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
14. 3.  2013 /štvrtok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
19. 3. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
20. 3. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 
21. 3. 2013 /štvrtok/ - Mgr. Jana Ducárová, sociálna pedagogička 
26. 3. 2013 /utorok/ - Mgr. Katarína Paňková, psychologička 
27. 3. 2013 /streda/  - PaedDr. Vladislav Artim, špec.pedagóg-logopéd 

PaedDr. Vladislav  Artim, riaditeľ  
POZNÁMKA: Zmenu stránkových dní oznámime vopred. 
Kontakt a možnosť nahlásenia na vyšetrenie alebo konzultácie možný na t.č.: 
054/75 22367, mobil 0911 828 377, email: centrum102sk@centrum.sk.                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zberné kontajnery  na šatstvo 

sa zvrchu zapĺňajú,   zospodu ich 
ale niekto násilne vylamuje,  ob-
sah   pretriedi a čo nepotrebuje, 
nechá voľne pohodené naokolo. 

Keby tak existovali zberné kon-
tajnery na takýchto škodcov... 

                                 
ooooo  Mária Osifová 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
http://www.cpppapsk.sk
mailto:centrum102sk@centrum.sk
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 AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
 CHLADNIČKY, 

 MRAZNIČKY, 
 KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

 KLIMATIZÁCIU. 
 

  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 
 

Kontakt: 0908/452497 
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