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Medzinárodný deň žien - 8. marec 

  Sviatok žien celého sveta. 
 
Deň učiteľov - 28. marec  
Učitelia si týmto sviatkom pripomínajú      
deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa  
Komenského - 28. marca 1592. 
                                                  

Mesiac knihy 
        Marec je aj mesiacom knihy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
niha je skutočne fenomén, zvláštny, neopakovateľný. Kto si 
ju raz zamiluje, už sa jej nikdy nevzdá. Vždy po nej siahne, 
aby si vychutnal jej čaro a duševne si oddýchol,  lebo to je 

úloha  krásnej literatúry. No knihy v sebe skrývajú nielen zaujímavé 
ľudské príbehy a životnú múdrosť, ale aj veľa odborných poznatkov. 
V knihách je všetko, je tam celý náš život, len treba za nimi siahať 
a otvárať ich. Sú žriedlom zábavy,  poučenia, ale zároveň aj  krásy 
života. Knihy majú v sebe čarovnú moc, vždy sa nám prihovoria 
novým obsahom alebo zaujmú novou myšlienkou.  Je opäť  mesiac 
marec, opäť sa vraciame ku knihe, ale tak je to správne. Kniha je 
večná, je to fenomén, ktorý jasne vypovedá o živote človeka v danej 
dobe a vždy je bohatý zdroj poučenia pre nasledujúce generácie.  

K 
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Čo vlastne kniha je? Sú to popísané listy papiera s množstvom 
textu, zviazané do zväzku. Presne taká je definícia knihy. Ale 
v knihe je aj čosi viac. Čo vidím v knihe ja? Vidím v nej priateľa 
a učiteľa zároveň, poradcu pre život aj spoločníka na dni krásne aj  
tie smutnejšie.  

Dobrá kniha nikdy nesklame, vždy je pripravená a čaká na ruky, 
ktoré ju otvoria. Zdá sa, že všetky knihy sú rovnaké, ale nie je to 
tak. Každá kniha je iná, má svojho autora, ktorý ju vytvoril a odkryl 
v nej časť svojej duše. Napísal ju s láskou a vložil do nej posolstvo 
pre svojich čitateľov. V každom diele spisovateľ otvára dvere           
do svojho vnútra, prezentuje svoje  názory  a vytvára priestor           
na tvorivý dialóg so svojím čitateľom. Autori potrebujú citlivých 
čitateľov pre spätnú väzbu, lebo aj oni každým novým dielom 
duševne napredujú. A všetci potrebujeme duševne rásť, autori aj 
ich čitatelia, bez toho by spoločnosť stagnovala.  

Je škoda, že v dnešnej dobe sa čím ďalej tým viac zabúda            
na knihu ako na dobrého priateľa. Kto má rád  knihy a upísal sa 
im, určite nikdy neoľutoval, našiel akýsi bezpečný ostrov, na ktorý 
sa vždy môže uchýliť, poučiť sa a načerpať nové sily. Lebo knihy sú 
bohatým prameňom, z ktorého načierame nielen múdre myšlienky 
a mnohé poznatky, ale poskytujú nám aj relax a zábavu. Treba si 
však vhodne vybrať a ponoriť sa do ich úchvatného sveta. Kniha má 
veľkú moc, pomáha nám rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti 
nás premýšľať, rozširuje slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne 
obohacuje. Dobrá kniha  nám dovolí vniknúť do nového sveta, 
dosiaľ nepoznaného a vžiť sa do úlohy hlavných hrdinov. Vášnivý 
čitateľ sa vo svete kníh cíti bezpečne a isto a veľmi rád sa tam 
vracia.  

Krédom dnešnej doby sú počítače, zdá sa, že knihy sú na ústupe. 
Nielen deti, ale aj dospelí si radšej zapnú počítač alebo pozrú 
televíziu. Prichádzajú však o čosi vzácne, o tichú a vnútorne 
obohacujúcu spoločnosť kníh. Ale je tu marec, mesiac venovaný 
knihe. Verím, že  s ním prichádza aj nová príležitosť otvárať knihy a 
ponúkať ich aj našim deťom. Nezabúdať im večer čo večer prečítať 
rozprávku a tak im približovať čarovný svet kníh. Lebo som 
presvedčená, že kniha je fenomén, ktorý nič tak skoro úplne 
nenahradí. V knihe je veľká duchovná sila,  vždy dokáže vstať 
z popola a prinášať radosť a poučenie svojim čitateľom, lebo to je 
základné poslanie kníh. Myslím si, že stará múdrosť, povedz mi čo 
čítaš a ja ti poviem kto si, má svoju trvalú platnosť. 

 
ooo   Anna  Mitaľová 
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1. Mestská polícia 1. januára  2014 počas výkonu služby           

v ranných hodinách zistila poškodenie uloženia dopravného 
značenia na Dukelskej ulici smerom na parkovisko                
za bývalým obchodným domom Jednota neznámym 
páchateľom. Vec je v štádiu šetrenia. 

2. K podobnému skutku na škodu mesta Giraltovce došlo 7. 
januára 2014 v nočných hodinách. Vec je v štádiu 
vyšetrovania.  

3. Na základe oznamenia občanov mesta  Giraltovce vykonala 
hliadka MsP 18. januára 2014 sanáciu uhynutej zveri            
na komunikácii na Dukelskej ulici. Sanácia bola vykonaná 
podľa predpísaného postupu. 

4. Počas januára 2014 hliadka MsP za neoprávnený záber 
verejného priestranstva, vyhradeného pre osoby s ťažkým 
telesným postihnutím, potrestala  uložením blokovej pokuty 
nedisciplinovaných vodičov celkovo v piatich prípadoch.  

ooo   Ondrej Cina 
 

 
 
 
 

 
 
 

 počasie  bolo začiatkom februára  chladné, ale v polovici mesiaca 
teploty do výšky 12 st. C naznačovali, že zima tohto roku nemá 
svoju moc a jar sa k nám blíži oveľa skôr, ako je to 
s kalendárnym poriadkom?  

 pre niekoho si ten pravý? Heslo tohtoročnej kampane 
Slovenského Červeného kríža sa neprihovára len zaľúbencom. 
Chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať 
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krv zachraňuje niekomu život a práve tá tvoja môže byť           
pre niekoho v rozhodujúcom 
momente tou pravou. V poliklinike 
v Giraltovciach sa krv rozhodlo 
darovať 42 darcov, z toho 8 
prvodarcov. 

 okrem lekára Jozefa Goldbergera 
sa môžeme pochváliť aj ďalším 
rodákom, ktorý sa zapísal           
do histórie medicíny? 23. februára  
ubehlo 50 rokov od úmrtia lekára- 
patológa Eliho Moschcowitza, 
profesora medicíny na Columbia 
University, ktorého rodina 
emigrovala z Giraltoviec za veľkú 
mláku, keď mal dva roky. Podľa 
neho je pomenovaná choroba, tzv. 
Moschcowitzova,  cievne ochorenie 
na báze krvných zrazenín.  
                     Text: Mária Osifová 
 
 
 
 
 
 
 
Dostane naše mesto prívlastok „...kde nemá význam ostať 

žiť“? 
Opýtali sme sa primátora mesta Giraltovce Mgr. Jána Rubisa 

a vedúceho oddelenia výstavby Ing. Emila Matiho na petíciu, 
prebiehajúcu v našom meste. Týka sa výstavby 12 bytoviek 
nižšieho štandardu na Kukučínovej ulici. 

 
Začiatkom mesiaca sme v našich schránkach mohli nájsť 

oznámenie o pripravovanej petičnej akcii, ktorej podnetom je 
schválenie výstavby 12 bytových jednotiek nižšieho štandardu           
na Kukučínovej ulici. V tomto oznámení  petičný výbor, pozostáva-
júci zo 6 členov, vyjadruje pochybnosti, či je takáto výstavba 
(schválená mestským zastupiteľstvom 17.1.2014)  pre naše mesto 
prínosom a či nedôjde k zhoršeniu životnej úrovne a nárastu 
kriminality.  
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v Sú tieto byty určené len pre našich obyvateľov, alebo aj          
pre žiadateľov z okolitých dedín? Je to lokalita – Kukučínová 
ulica - to najvhodnejšie miesto na takúto výstavbu?  

(Odpovedá Mgr. Ján Rubis, primátor mesta.) 
 
Riešeniu bytovej otázky sa v našom meste venujeme už viac ako 

20 rokov. Schválením územného plánu rozvoja mesta v roku 2004, 
ktorému predchádzala široká odborná i laická diskusia v komisiách 
i volených orgánoch samosprávy, bolo stanovené, v ktorých 
lokalitách bude aká výstavba v nasledujúcich rokoch realizovaná. 
Územný plán mesta špecifikuje lokality v jeho intraviláne 
a extraviláne, určené na výstavbu rodinných a obytných domov, 
priemyselných parkov, zón oddychu a rekreácie, zóny služieb a iné. 
Bytovú otázku riešia schválená koncepcia bytovej politiky a Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR). 

Od nástupu do funkcie primátora robím všetko preto, aby sa 
v našom meste oplatilo žiť, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky 
pre jeho občanov vo všetkých oblastiach. S poslancami MsZ a 
zamestnancami mesta sme dobudovali infraštruktúru (voda, plyn, 
kanál a teplovody), rekonštruovali sme miestne komunikácie, 
opravili školské zariadenia – MŠ, ZŠ, CVČ, dom služieb, polikliniku, 
pešiu zónu, interiér domu smútku, ale aj stavali bytovky pre mladé 
rodiny v meste. Mesto vykupovalo pozemky vhodné na bytovú 
výstavbu nájomných bytov bežného štandardu, konkrétne 
Kukučínova ul. – 11 b.j. v roku 2001 a Mlynská ul. – 11 b.j. 
v rokoch 2007 a 2009. Zrekonštruovali sme a dali do nájmu 5 b.j. 
v budove v Parku mieru. Po získaní Polikliniky Giraltovce               
do majetku mesta je v priľahlej budove zrekonštruovaných 5 b.j. 
V súlade s PHSR,  územným plánom a koncepciou bytovej politiky  
boli na základe uznesenia MsZ č. 253/2010  kúpené pozemky            
na Kukučínovej ul. od rodín Mašlejovcov a Jurčovcov za účelom 
výstavby približne 70 bytov nižšieho štandardu, 28 b.j. sa postavilo 
v roku 2007 a 12 b.j v roku 2012. Všetky byty, ktoré v meste boli 
postavené, boli prideľované občanom žijúcim v našom meste 
sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou podľa schválených 
kritérií. (Je úplné klamstvo, že sú to byty pre rómskych občanov 
z Košíc z Luníka IX, z Lascova či iných lokalít!). Byty sú stavané 
podľa občianskej požiadavky. Stále vychádzame z toho, koľko 
žiadostí na mestskom úrade evidujeme. Koncom roka 2013 dokončil 
výstavbu 24 b.j. súkromný investor, p. Milan Pašeň – MIJA, takže 
MsÚ eviduje ešte 6 žiadostí o nájomné byty. O byty nižšieho 
štandardu mesto k 31. 12. 2013 eviduje 35 žiadostí.   



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
6 

Otázka, či Kukučínova ul. je najvhodnejšia pre výstavbu bytov 
nižšieho štandardu bola kľúčová už pri schvaľovaní územného 
plánu mesta a myslím si, že zavážili skúsenosti spred roka 1989, 
keď byty II. a III. kategórie v meste boli prideľované rómskym 
spoluobčanom (Dukelská ul., bloky A, B a C  a Bardejovská ul., 
blok E a F).  

 
v Ako prebehol proces verejného obstarávania  týchto bytov? 

(Odpovedá Ing.  Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby.) 
 
Analýza postupu prípravy stavby: 
 
Na základe platného územného plánu, koncepcie bytovej politiky 

a schválenia Mestského zastupiteľstva Giraltovce Mesto Giraltovce 
obstaralo kúpu pozemkov: v roku 2006 od Urbárskej spoločnosti 
pre výstavbu 28 b.j. nižšieho štandardu v murovaných domoch a 
v roku 2010 od rodín Jurčovcov a Mašlejovcov pre výstavbu 
približne 42 b. j.  nižšieho štandardu v obytných kontajneroch. 

Vybudovaných bolo 28 b. j. Giraltovce v murovaných domoch 
a 12 b. j. v obytných kontajneroch. 

 
Koncom roka 2013 bola začatá príprava výstavby ďalších 12 b. j. 

v obytných kontajneroch. Realizovaná bola súťaž na výber 
projektanta stavby (od 10.10.2013 do 05.11.2013). Projekt stavby 
bol ukončený a dodaný Mestu Giraltovce do  10.12.2013. 

 
V termíne od 13.12.2013 do  06.02.2014 bol realizovaný výber 

zhotoviteľa stavby. 06. 02. 2014 bola podpísaná zmluva o dielo            
so zhotoviteľom stavby, pričom zmluva bude účinná po zabezpečení 
finančných prostriedkov z finančných zdrojov Slovenskej republiky 
(štátne dotácia, úver zo ŠFRB, vlastné prostriedky).  

17.01.2014 Mestské zastupiteľstvo Giraltovce schválilo režim 
financovania prostredníctvom  podania žiadostí o štátnu dotáciu 
a úver zo ŠFRB v Bratislave 

 
Z uvedeného vyplýva, že Mesto Giraltovce pripravilo výstavbu 12 

b. j.  nižšieho štandardu, ktorá je časťou  riešenia bývania rómskej 
komunity výstavbou bytov v počte približne 70 b.j. v súlade           
so schválenou kúpou pozemkov v rokoch 2006 a 2010. 

 
v V letáku sme sa taktiež mohli dočítať, že vybudovanie 12 
bytových jednotiek nižšieho štandardu z montovaných buniek 
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(kontajnerov) má celkový náklad 320 774 €, z toho 224 540 € 
tvorí dotácia, 64 150 € úver mesta a 32 084 €  sú  peniaze 
z rozpočtu mesta.  Podľa týchto informácií sa zdá, že mesto sa 
kvôli týmto bytom riadne zadlží. Avšak na rokovaní  
mestského zastupiteľstva  zaznela informácia, podľa ktorej 
mesto za túto výstavbu zaplatí 5-10–tisíc € z vlastných 
finančných nákladov. Ako to teda je?  

(Odpovedá Ing.  Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby) 
 
Analýza nákladov a režim financovania stavby: 
 
Náklad stavby podľa zmluvy o diele s podnikom Rikostav 

Container s.r.o. Giraltovce je  
a) Vlastné byty - 320 585,29 eur s DPH. Suma 240 580 eur 

(podiel cca 75 % z celkovej ceny) bude uhradená zo štátnej 
nenávratnej dotácie,  48 110 eur bude uhradených z úveru            
zo Štátneho fondu rozvoja bývania (cca 15 % z celkovej ceny) 
a zostatok, 31 895,29 eur (cca 10 % z celkovej ceny), odpracujú 
budúci nájomníci. To znamená, že sumu 31 895,29 eur zhotoviteľ 
Rikostav Container, s.r.o. nebude účtovať Mestu Giraltovce. 

 17. 01. 2014 bol Mestskému zastupiteľstvu Giraltovce 
predložený režim financovania s predpokladom úveru vo výške 20 % 
z celkovej ceny (cca 64 000 eur), v skutočnosti Mesto Giraltovce 
využíva možnosť čerpania vyššej nenávratnej dotácie, preto úver 
bude čerpaný vo výške 48 110 eur  (15 % z celkovej ceny).   

b) Technická vybavenosť (mestská komunikácia, verejný 
vodovod, verejná kanalizácia) - 50 495,88 eur s DPH. Suma 35 110 
eur (cca 70 % z celkovej ceny) bude uhradená zo štátnej 
nenávratnej dotácie, suma 10 336,30 EUR (cca 20 % z celkovej 
ceny) bude uhradená z vlastných prostriedkov Mesta Giraltovce 
a zostatok - 5 049,58 eur (cca 10 % z celkovej ceny) - odpracujú 
budúci nájomníci, to znamená, že sumu 5 049,58 eur zhotoviteľ 
Rikostav container, s.r.o. nebude účtovať Mestu Giraltovce. 

 
Projektová príprava (projektová dokumentácia) bola obstaraná 

v cene 7 450 eur s DPH.  
Suma 5 000 eur bola uhradená z nenávratnej štátnej dotácie a 

2 450 eur (cca 32 % z celkovej ceny) z vlastných prostriedkov 
Mesta Giraltovce. 

 
Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať, že  

Mesto Giraltovce realizuje výstavbu predmetných bytov 
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nižšieho štandardu v celkovej cene 371 081,17 eur, pričom  
z vlastných prostriedkov uhradí 12 786,30 eur. Prijatý úver zo 
ŠFRB nie je klasickým úverom. Splácať sa bude z prijatých 
nájmov za byty. Úver zo ŠFRB sa nezapočítava ani                       
do úverového zaťaženia mesta. 
                                                                             
v Pán primátor, nájomcovia už existujúcich bytov na tejto 
ulici už splácajú svoj úver, sú tam nejaké pozdĺžnosti? 

 
Čo sa týka nájomných bytov nižšieho štandardu, mesto 

zabezpečuje nájom cez osobitného príjemcu. Nájomné sa zráža      
priamo z dávky na účet mesta. K 31. 12. 2013 mesto neeviduje dlh 
na nájomnom.  

 
v Na sociálnej sieti Facebook sa petičný výbor  pýta, čo táto 
výstavba mestu prinesie. Pán primátor, viete nám odpovedať 
na ich otázku? 

 
Generačný a populačný rast rómskej komunity si vyžaduje riešiť 

otázku bývania, veď máme 21. storočie a určite nechceme 
v Giraltovciach opäť chatrče, kriminalitu či rasovú nenávisť. 
Bývanie a práca sú základ pre fungujúcu rodinu, ktorá dokáže 
vychovávať mladú generáciu. Mesto neovplyvní nezamestnanosť, to 
je úloha štátu. Mesto má pripravenú lokalitu na výstavbu 
nájomných bytov za obchodným domom Karmen pod Tehelnou ul. 
a súkromný investor, p. Slavomír Gmitter, spoločnosť GMT real, 
spol. s.r.o., odkúpil AB budovu na ulici Kpt. Nálepku  
za účelom výstavby 24 bytov s realizáciou 
v rokoch 2014 – 2015. Doposiaľ mesto nezískalo 
pozemky na výstavbu rodinných domov, 
snáď to bude možné v lokalite 
Francovce, kde chceme 
v nasledujúcom období 
vybudovať vodovod 
a kanalizáciu.  

 
Všetkým osloveným 

ďakujeme za odpovede. 
 

ooo  Mgr. Mária 
Osifová 
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eľmi zaujímavú akciu pripravili organizátori           
pod názvom MY TU ŇEŠKA KINO MAME. Najprv sa    
vo vestibule Mestského úradu v Giraltovciach 

uskutočnila vernisáž výstavy výtvarných diel z tvorby 
Štefana Potaša a potom v zasadačke premietanie jeho 
filmov. Za vernisážou výstavy obrazov Štefana Potaša 
a premietaním filmov z jeho filmotéky stojí mladý študent 
Akadémie umení v Banskej Bystrici, Giraltovčan Michal 
Kočiš.  

 
ko nám prezradil, jeho záujem o filmové a, ako sa dnes 
hovorí: audiovizuálne umenie, sa u neho začal, keď sa 
zoznámil s filmovou tvorbou Štefana Potaša.                     

Po skončení Základnej školy v Giraltovciach preto odišiel 
študovať na Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša             
do Banskej Bystrice, kde bol k jeho záujmu blízky študijný 
odbor. V súčasnosti je poslucháčom bakalárskeho štúdia 
Filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémií umení v Banskej 
Bystrici. Jeho aktivity v oblasti filmovej dokumentárnej tvorby 
sú rôznorodé. V rokoch 2012 – 2013 organizoval Medzinárodný 
filmový festival Jeden svet v Banskej Bystrici. Pre divadelný 
festival Divadelná Nitra, ktorý je jedným z najväčších svojho 
druhu na Slovensku, realizoval videodenníky, v ktorých 
približoval atmosféru a dianie na tomto podujatí. Ako 
kameraman sa podieľal na natáčaní dokumentu z divadelného 
festivalu Bábkarská Bystrica. 

S finančnou podporou Audiovizuálneho fondu SR v minulom 
roku vznikol jeho autorský dokumentárny film My tu ňeška 
zabavu  hrame   a  s  podporou  dotácie  mesta  Giraltovce  bol 

V 

A 
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realizovaný projekt My tu ňeška kino mame. V rámci tohto 
projektu zdigitalizoval a pre budúce generácie zachoval 
kultúrne dedičstvo mesta Giraltovce v oblasti amatérskeho 
filmu. Amatérsky film má totiž v meste svoju tradíciu, hlavne 
v tvorbe a diele Štefana Potaša.  Pre Základnú školu 
v Giraltovciach Michal Kočiš pripravil a natočil krátke videá, 
ktoré boli súčasťou osláv 50. výročia založenia školy 
a predstavili jednotlivé zložky školy. 

V súčasnosti sa zameriava hlavne na realizáciu projektu 
v rámci svojho bakalárskeho štúdia, ktorým je natáčanie 
dokumentárneho filmu My sem patríme, v ktorom mapuje 
problematiku značného počtu ľudí, ktorí vyrástli v detskom 
domove a začínajú robiť prvé kroky v skutočnom živote mimo 
jeho ochranných múrov. Na tento projekt získal finančnú 
podporu v rámci programu AXA Fond. 

Myslíme si, že na mladého rodáka z nášho mesta Michala 
Kočiša je to dosť veľký kus vykonanej práce.  

S jej výsledkami sa prezentoval počas už spomenutej akcie 
MY TU ŇEŠKA KINO MAME, ktorou chcel zároveň vzdať hold 
životu a tvorbe ďalšieho významného obyvateľa nášho mesta – 
učiteľa a všestranného človeka Štefana Potaša. Preto sa akcia 
začala vernisážou výstavy z jeho  výtvarnej tvorby.  

 
 
 
 
 
 
Na vernisáži sa zúčastnilo niekoľko desiatok záujemcov, 

ktorí medzi sebou privítali primátora mesta Jána Rubisa 
s manželkou, Vladimíra Potaša s manželkou a ďalších 
predstaviteľov mesta a rôznych kultúrnych, školských 
a verejných inštitúcií a ustanovizní. Vernisáž sa začala 
spomienkami Heleny Sušinkovej, ktorá niekoľko rokov           
so Štefanom Potašom spolupracovala. Organizátori pozdravili 
syna Štefana Potaša Vladimíra, ktorému odovzdali malý darček 
ako pripomienku tohto večera. Vladimír Potaš pospomínal           
na svojho otca a priblížil niektoré zaujímavé epizódy z jeho 
života a tvorby. 
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Účastníci si prezreli obrazy z tvorby Š. Potaša a diskutovali 

o nich. Zaujali niektoré diela, ako portrét otca Š. Potaša či 
obraz kostolíka v susednej obci Brezov. 

V druhej časti večera sa prítomní účastníci podujatia 
presunuli do zasadačky Mestského úradu v Giraltovciach, kde 
sa uskutočnilo filmové predstavenie zdigitalizovaných 
amatérskych filmov Štefana Potaša. Premietanie otvoril 
príhovorom Michal Kočiš, ktorý krátko priblížil filmovú tvorbu 
Š. Potaša a hovoril o jej zachovaní pre budúce generácie. Potom 
bola premietnutá časť jeho bakalárskej práce MY TU PATRÍME. 

Hlavným programom večera bolo premietnutie filmov 
z histórie Giraltoviec. Prítomní Giraltovčania tak mali možnosť 
nazrieť do svojej minulosti. 

Mohli vidieť žánrové obrázky zo salaša a košarovania, ktoré 
v okolitom chotári malo svoju tradíciu. Nazreli do minulosti, 
keď veľkolepo oslavovali Prvý máj – Sviatok práce, či obdivovali 
filmové zábery z výletu obyvateľov mesta. Veľmi zaujímavou 
časťou boli aj filmové zábery zo života jednej giraltovskej 
rodiny, ktoré vtipne v súčasnosti okomentovala hlavná postava 
filmovej epizódy z minulosti – mama rodiny. 

Táto bohatým programom naplnená akcia zanechala 
u prítomných zmysluplné zážitky a prispela k pripomenutiu si 
toho, že i naše krásne mesto Giraltovce má rodákov, na ktorých 
môže byť právom hrdé. 

ooo   PhDr. František Džalai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záber z premietania filmu – Spartakiáda 1985      Foto: Ladislav Lukáč 
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Vladimír Potaš (vpravo) počas rozhovoru s primátorom Jánom Rubisom 
a jeho manželkou pri obrazoch svojho starého otca.  

Foto: autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Autor projektu Michal Kočiš                                       Foto: Ladislav Lukáč 
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Večer 7. 2. 2014 patril p. Štefanovi  Potašovi, filmárovi 
amatérovi a jeho tvorbe. Nebol to síce najvhodnejší termín, v TV 
šlo veľkolepé otvorenie  ZOH a vonku lejak. Ale tí, ktorí ten 
večer chceli prežiť s  p. Potašom, tí tam boli, a na prekvapenie 
aj v početnom zastúpení. Scenár večera bol pre mňa jasný. 
Premietanie filmov zo zbierky          p. Potaša. Film a filmovanie 
sú ale  iba jedno z množstva jeho aktivít.  

V úvode predsa len zazneli spomienky zo spolupráce DPaM  
(Domu pionierov a mládeže, vtedy pod vedením  riaditeľky           
p. Heleny Sušinkovej) a p. Potaša,  vtedy vedúceho krúžkov. 

Myslím si, že takýchto príležitostí aj pre mňa nebude viacej 
a možno je táto posledná. Aj preto cítim potrebu pridať aj moje 
osobné vyznanie  osobe p. Potaša, osobnosti, akou naozaj bol. 
Rovnako, keby sme dali takúto možnosť ďalším a ďalším, ktorí 
sa vo svojom živote s ním stretávali súkromne či pracovne, bola 
by škála jeho aktivít oveľa, oveľa širšia. 

A čo pre mňa manželia Potašovci vo svojom živote 
znamenali? Od roku 1960, keď sa začala moja učiteľská dráha, 
som v nich mala kolegov, priateľov na desiatky ďalších rokov až 
do... Boli sme súčasťou výborného učiteľského kolektívu, 
absolvovali sme mnohé školské výlety, zájazdy, spoločenské 
podujatia a najmä prípravu a nácvik kultúrnych programov 
v priestoroch vtedajšej Osvetovej besedy. Pán Potaš bol 
predovšetkým človek, akých je akosi stále pomenej, všetko, čo 
robil, robil nezištne, aj to sa dnes už „nenosí“. Vedeli by o tom 
rozprávať aj naši spoluobčania Rómovia, koľko času a energie 
venoval ich deťom, ale aj dospelým. Vedel poradiť, vypočuť a ak 
bolo treba, pomôcť, žiaden konflikt, napätie, naopak, bol tým, 
ktorý vedel navodiť atmosféru dobrej pohody, jednoducho 
stretnutie s ním, s nimi – manželmi Potašovcami bolo vždy 
zážitkom. Strávila som s nimi aj u nich veľa, veľa času a boli to 
stretnutia, ktoré rezonujú dodnes. A pri súčasných 
stretnutiach s mladším z Potašovcov  z nich občas aj čerpáme.  

 
ooo   Text a foto: Margita  Gazdičová 
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   Štefan Potaš -  druhý zľava horný rad. 
    
 

 
 

Čas od Troch kráľov po Popolcovú stredu je naplnený 
fašiangovou zábavou. Aj členovia Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Giraltovciach sa stretli, 
aby sa vo veselej nálade pripravili na predveľkonočný 
pôst. 

Fašiangové stretnutie sa začalo veselým vystúpením 
študentov Gymnázia v Giraltovciach. Pod vedením svojich 
profesoriek Blanky Vaľovskej a Evy Fedorkovej pripravili 
pásmo, v ktorom pripomenuli fašiangové zvyky. 

Účastníkom tradičného fašiangového stretnutia sa 
prihovorila predsedníčka MO JDS Mária Osifová, ktorá 
pripomenula význam stretávania sa v čase fašiangov. Privítala 
vzácnych hosti, primátora mesta Jána Rubisa a jeho 
zástupkyňu Slávku Vojčekovú, predsedu OV JDS zo Svidníka 
Michala Artima, vedúcu finančného odboru MsÚ Ivetu 
Kurčovú, doktora Jozefa Hrinka s manželkou a všetkých 
prítomných. Poďakovala sa  za pomoc pri príprave tejto akcie 
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hlavne Mestskému úradu v Giraltovciach, pracovníčkam 
mestskej kuchyne, Ing. Pavlovi Paľovi a členkám a členom 
JDS a výboru MO JDS. Margita Gazdičová zoznámila 
prítomných s programom fašiangového stretnutia a pozdravil 
ich aj Michal Artim, ktorý prítomných dôchodcov okrem iného 
informoval o novinkách v činnosti organizácie. Primátor mesta 
Ján Rubis pozdravil dôchodcov a niekoľko slov povedal 
o akciách realizovaných v meste aj s dôrazom na našich 
seniorov. 

Potom už nasledovala veselá zábava s príjemným 
posedením pri tradičných  fašiangových šiškách, domácich 
koláčoch, káve, obložených chlebíčkoch a občerstvení. 

O hudobnú časť sa postaral Andrej Majer, pri ktorého 
hudbe si dôchodcovia zatancovali a zaspievali. Nechýbal ani 
srdiečkový tanec známych rozprávkových a mileneckých 
dvojíc. 

A tak v príjemnej zábave plynulo toto veselé fašiangové 
stretnutie, počas ktorého sa seniori zabavili a strávili niekoľko 
hodín už takmer jarného popoludnia a podvečera.  

 
PhDr. František  D ž a l a i 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srdiečkový tanec                                                                    Foto: Autor 
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iraltovskú základnú školu vo februári navštívila 
výnimočná osobnosť, univerzitná profesorka, dlhoročná 
prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, prof. PhDr. Eva 

Kollárová, PhD. Prednášala a prednáša na svetových kongresoch 
rusistov. Je nositeľkou vysokých zahraničných vyznamenaní. 
Táto výnimočná profesorka prišla na našu školu s veľkými plánmi 
i očakávaniami a z toho dôvodu sme jej položili pár otázok. 

Milá pani profesorka, celý svoj život ste venovali krásnej 
ľubozvučnej ruštine, ruskej kultúre a s veľkým 
entuziazmom ste do týchto tajov zapájali i vašich 
študentov. Po roku 1989 ruský jazyk a jeho výučba 
prežívali v školách ťažké obdobia, súčasnosť ukazuje, že 
v tejto problematike nastáva akýsi obrat. Ako sa na to 
dívate vy? 

Po 89-tom roku sme si to zaslúžili, lebo sme neboli takí 
vynikajúci a takí tvoriví, ako sme mali byť. Našťastie sme sa 
spamätali a dovolím si povedať, že práve teraz po rokoch aj iní 
ruštinári i spoločnosť pochopili, že to bola chyba. Neslobodno 
postupovať tak ako po vojne postupovali s nemčinou. Lebo 
Goethe za Hitlera nemôže, tak ako ani Puškin za Brežneva. 
Držím sa slov starého dobrého Dostojevského, ktorý povedal: 
„Krása spasí svet.“ Ja sa na tú krásu dívam všeobecne. Lebo nie 
sme len to, čo prezentujeme vo svojom vnútri, ale sme i to, čo 
prezentujeme navonok. To všetko nás ponúka, predáva, 
odovzdáva.  

 Predsa len - na jednej strane je bohatá tradícia,           
na druhej však akýsi trend, ktorý fandí iným jazykom.             
Čo si myslíte, je dôležité presviedčať ľudí o opaku? Alebo je 
potrebné nejako na tú ruštinu tlačiť? 

Nie, v žiadnom prípade. Dosť sme sa natlačili a to isté sa robí 
dnes, keď sa zavádza povinná angličtina a ako keby sme sa už 
nepoučili z toho, že raz tu už bola povinná ruština a neprinieslo 
to svoj osoh. Nijaké násilie nie je dobré a tobôž učiť sa dobrému 
násilnou formou, tak to je snáď trestné. Ale ja fandím angličtine, 
nemčine, francúzštine, sama som všetky tie jazyky študovala.  A 
preto  som  sa  i  pýtala,  či nebude niekomu   na  úkor  knižnica 
 

G 
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Sergeja Michalkova. To by som bola nerada, lebo ruština, ktorá 
je po dlhom čase slobodná, by nemala nikoho utláčať. Lebo 
Tolstoj povedal: „Základom každej vedomosti je záujem.“  

Myslíte si, že generácia, ktorá nemala možnosť spoznať 
čaro ruského jazyka, bola nejakým spôsobom o niečo 
ukrátená? 

Ja si myslím, že je ukrátená i bola ukrátená. Ja propagujem 
myšlienku: „Jeden jazyk na západ, jeden jazyk na východ.“ A to 
nám má priniesť západnú i východnú kultúru. Ale že ukrátení 
boli a sú, tak to si myslím, že je pravda. Lebo taký ľahký dotyk 
aj s tým písmom, ale najmä s tou estetickou kultúrou má          
pre človeka veľké posolstvo a zmysel. 

Dnes sme sa tu však stretli z iného dôvodu... Naša škola 
sa nachádza v malom neznámom meste, a predsa mala tú 
obrovskú česť získať knižný dar. Poviete nám o tom niečo 
viac? 

Knižný dar si tá škola zaslúžila už s prvým dotykom s jej 
samotným riaditeľom. On je živým príkladom záujmu o ruský 
jazyk a ruskú kultúru a len takýto riaditeľ môže zapáliť. Najprv 
som sa pre Giraltovce rozhodovala cez pána riaditeľa, ale to by 
bolo málo. A tak som chcela poznať ľudí, ktorí tu „patronujú“ 
a najmä poznať, čím to mesto žije. A chcela by som povedať, že 
všetko, čo tu v škole je, to všetko vychováva. Táto škola by mala 
byť nositeľom dobra, krásy, múdrosti. Treba objaviť zvláštnosti, 
ktoré nám budú svietiť na cestu a možno to budú práve 
Giraltovce, ktoré to dokážu. 

Ako je vôbec možné, že práve našej škole sa dostalo 
takejto pocty? Je vôbec na Slovensku ešte niekto, nejaká 
inštitúcia, ktorá má česť pýšiť sa podobným darom? 

Ako prvá a jediná takáto knižnica je knižnica Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. Takýchto knižníc je po celom svete 
presne desať. Dokonca i UNESCO má o knižnicu záujem. Keď 
sme sa dozvedeli, že na Slovensku bude druhá takáto knižnica, 
tak sme si povedali, nech je to niekde, kde nie sú ostatné 
knižnice. Pôvodne to malo byť na VŠ v Bratislave. Ale pôjde to 
na východ, lebo možno ten je spasiteľom ruskej kultúry a to je 
zároveň i moja poklona východu. 

Pani profesorka, povedzte nám, kto je organizátorom 
celej tejto myšlienky? 

To je vlastne Michalkovský fond, Nikita Michalkov, slávny 
oskarový  režisér  je  predsedom  Fondu  ruskej   kultúry.  Nikita  
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Michalkov  založil  s  manželkou  Sergeja Michalkova na počesť 
otca, autora hymny, kultového detského spisovateľa tieto 
knižnice Sergeja Michalkova po jeho smrti. Je ich len 10 
a financuje ich rodinný fond Michalkovcov. Ide o veľký príklad 
úcty a rodinnej lásky, ktorá prerástla rodinnú firmu a stala sa 
celoštátnou záležitosťou. A fandia jej prezident, vláda 
i dobrovoľné inštitúcie. Lebo nič nie je krajšie ako rozdávať, keď 
ten dar má zmysel a nesie so sebou ďalšie dobro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PhDr. Eva Kollárová PhD. tretia zprava. 
 
Knižnica má niesť meno Sergeja Michalkova. Prosím Vás, 

predstavte nám ho bližšie. 
Je pomenovaná po autorovi hymny a autorovi detskej 

literatúry. Ide o rod nesmiernej rodinnej kultúry. Jeho synovia 
A. Končalovskij a N. Michalkov sú známi ruskí herci a režiséri, 
jeho manželka je poetka a prekladateľka. Je to rod, ktorý v sebe 
nesie výtvarné, literárne i filmové umenie. Nikita Michalkov je 
predsedom preto, že je najbohatší, najslávnejší a on takýmto 
spôsobom vzdáva hold svojmu otcovi. Výborný príklad toho, ako 
sa tá mladá generácia neobracia chrbtom k tej starej generácii, 
ale naopak, všetko to dobré po nej dedí. Ako povedal Kuzmány: 
„Ak chcete ďalej ísť, ako my dôjdeme, musíte viac vedieť, ako my 
vieme.“  
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Pani profesorka, celá táto myšlienka je obzvlášť 

zaujímavá. Prezradíte nám, či to všetko zostane len pri 
vytvorení školskej knižnice Michalkova alebo to má i ďalšie 
pokračovanie? 

Naša univerzita, ale i asociácia rusistov, ktorej som 
riaditeľkou, chceme, aby sa táto škola stala vzorovou školou 
a všetko dobré, čo v sebe máme, by sme tejto škole chceli 
venovať. Chceli by sme, aby učitelia tejto školy, pán riaditeľ, pán 
primátor boli častými návštevníkmi našej univerzity a boli 
aktívni na rôznych medzinárodných podujatiach. A moja túžba 
je o tom, aby deti, vyrastajúce mimo centier, neboli o nič 
ukrátené. Deti z malých miest nesmú byť o niečo ukrátené, lebo 
sú presne také isté talentované, ba priam vo svojom vnútri sú 
viac čisté a preto si zaslúžia viac pozornosti ako im dávame. 

Kto bude garantom ďalšieho pokračovania projektu? 
Garantom tohto projektu som ja a ako Rusi hovoria: „Až po 

briezku.“ Pokým ja vás nesklamem a i vy mňa nesklamete. 
Teším sa na spoluprácu ja ako riaditeľka ústavu za výdatnej 
pomoci pána prodekana pre medzinárodnú spoluprácu, pána 
Kováča a vás. 

Pani profesorke ďakujeme za rozhovor a želáme jej veľa 
zdravia a energie do práce.  

ooo   PhDr. Tatiana Majerová, ZŠ Giraltovce 
 

 
 
 
 
Okresné kolo Šalianskeho Maťka 
 

oď s názvom recitačnej súťaže Šaliansky Maťko zakotvila 30. 
januára 2014 na Gymnáziu v Giraltovciach. Na jej palube pán 
riaditeľ Juraj Auerswald  privítal všetkých účastníkov 

okresného kola. Vietor do plachiet vial vďaka vynikajúcim 
recitačným výkonom dievčat  aj chlapcov z celého svidníckeho 
okresu. Smer lode udávala odborná porota v zložení Mgr. Marta 
Lehetová, Mgr. Jana Nagajdová a Mgr. Eulália Prazňáková.           
Tá rozhodla o nasledovných výsledkoch:  

V  I. kategórii 1. miesto získala Vanessa Kačmárová (ZŠ 
Giraltovce), 2. miesto Emma Miňová  (Spojená škola Svidník) 
a Daniela Koreňová (ZSŠ Giraltovce). V II. kategórii sa umiestnili           

L 
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na - 1. mieste Ivana Koreňová (ZSŠ Giraltovce), na 2. mieste 
Katarína Cibuľková (ZŠ Giraltovce) a na 3. mieste Juliana Vargová 
(ZŠ 8.mája Svidník). V poslednej III. kategórii po vyrovnanom 
výkone obsadili 1. miesto Eva Chalupková (Gymnázium Giraltovce), 
2. miesto Kristína Kačmárová (ZŠ Giraltovce) a  3. miesto Antónia 
Vavreková ( ZŠ Komenského Svidník). Výkony ostatných recitátorov 
boli ocenené čestným uznaním.  Napätie zo súťažiacich opadlo 
v záverečnom odbornom seminári s názvom Ako recitovať, ktorý, 
veríme, posunul o krôčik ďalej žiakov aj ich pedagógov                   
vo vedomostiach i skúsenostiach v umeleckom stvárňovaní povestí.  

Aj keď o stave slovenského školstva  sa hovorí všelijako, ale 
hlavne pesimisticky, táto okresná súťaž v recitácii povestí Šaliansky 
Maťko ukázala, že máme nielen talentovaných a smelých žiakov, ale 
aj zanietených a fundovaných pedagógov.  

Loď Šaliansky Maťko pláva ďalej do krajského kola v Prešove. 
Všetkým víťazom prajeme príjemnú plavbu.  

 
ooo   Blanka Vaľovská, Gymnázium Giraltovce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Oceňovanie najúspešnejších.                                               Foto: Eva Kočišová 
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edagogická prax, podobne ako aj prax v rôznych 
odvetviach, sa bez informačno - komunikačných 
technológií nezaobíde.  

Prvotné nadšenie, vedúce až k predstavám, že ide o všeliek a 
záplatu na všetky problémy súvisiace so vzdelávaním, už 
opadlo. Ani tí najväčší skeptici však prínos informačno - 
komunikačných technológií do vyučovania nepopierajú. Aj 
preto sme sa rozhodli do vyučovacieho procesu zaviesť 
používanie tabletov.  

Tablet ako informačná a komunikačná technológia je 
predovšetkým nástroj, ktorý uľahčuje prácu pri získavaní, 
spracovaní a prezentovaní informácií. Ponúka rôzne formy 
digitálnej informácie – nielen textovú alebo grafickú, ale i 
zvukovú a obrazovú.  Pomocou tabletu je možné písať, čítať, 
kresliť, fotiť, nahrávať, znázorňovať, editovať, tlačiť, prehrávať 
alebo zdieľať. Pomáha  posunúť vzťah učiteľa a žiaka na úroveň 
spolupráce pri vzdelávaní: žiak môže pracovať a učiť sa 
samostatne, tvorivo, pracovať v interaktívnom prostredí 
individuálnym tempom, voliť vlastné postupy, získavať 
informácie z rôznych zdrojov, 
prezentovať svoje výsledky, 
má možnosť kooperácie so 
spolužiakmi vo vlastnej, ale i 
v inej škole, porovnávať sa s 
inými, rozvíjať logické 
myslenie, skúmať nedo-
stupné a nebezpečné javy, 
robiť vlastné projekty a prvé 
výskumy. Učiteľ môže byť 
poradcom alebo koordináto-
rom pri vzdelávaní svojich 
žiakov. Má viac času venovať 
sa im individuálne a                
v skupinách, má širšie 
možnosti na získanie spätnej 
väzby, na overovanie 
vedomostí a  diagnostiku. 

 

P 
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Tablet ako prostriedok na zvýšenie a zefektívnenie 

vzdelávania má zmyslel a význam predovšetkým pre žiakov a 
deti s viacnásobným postihnutím. Ich zdravotné znevýhodnenie 
si vyžaduje individuálny prístup a vytváranie takých učebných 
pomôcok, ktoré sú v ich ponímaní prijateľné a zmysluplné. 
Tablet je pre tieto deti veľmi ľahko ovládateľný, pretože ho 
môžu ovládať jediným slabým dotykom displeja. Množstvo 
aplikácií, z ktorých je väčšina zdarma, pomáha u detí rozvíjať 
jemnú motoriku, zmyslové vnímanie i komunikáciu. Tablet je 
preto ďalší prostriedok, ktorý nám pedagógom pomáha zlepšiť 
vyučovací proces a pomáha deťom  robiť ich svet  krajším.  
 

Napísala: Mgr. Alena Lechmanová 
Foto: Mgr. Jana Fertaľová 

 
 
 
 
 
 
 

Február sa v CVČ niesol v športovom duchu. 
Súťaže prebiehali v ŠH IN v boxe, futbale 
a volejbale. Kto má rád box, zaiste si nenechal 
ujsť turnaj  jeho II. slovenskej ligy, na ktorom 
sa 8. februára zúčastnilo 8 klubov a z nich 54 
súťažiacich v rôznych váhových kategóriách. 
Z našich borcov vyhrali: Rastislav Dvorský, 
Matúš Palko, Rastislav Čigáš, Richard Juriš 
a Marek Pališin, ktorý získal 1 bod bez boja. 

Rozhodcovia hodnotili prípravu a priebeh 
turnaja veľmi pozitívne. Bolo to pre nás veľmi 
príjemné, keďže  to bol názor zástupcov  

Slovenskej boxerskej federácie z Bratislavy. Centrum vyjadruje 
poďakovanie nášmu trénerovi  Jozefovi Onuferovi za realizáciu tohto 
športového zápolenia a spoločne s ním ďakujeme všetkým, ktorí sa 
na priebehu turnaja aktívne podieľali, ako aj sponzorom, hlavne 
primátorovi nášho mesta. Fotogalériu nájdete na internetovej 
stránke,  zaslúžil sa o ňu Laco Lukáč a my mu veľmi pekne 
ďakujeme nielen za tieto zábery, ale aj za to,  že si vždy nájde čas 
a príde na naše podujatia.  Vďaka nemu máme všetci možnosť 
priblížiť si podujatie,  aj keď sme sa ho nemohli zúčastniť. 
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Tréner J. Onufer (v čiernom) povzbudzuje svojho súťažiaceho. 
 
Najbližší turnaj v boxe sa uskutoční 29.- 30. marca 2014  a vy  

všetci ste  naňho srdečne pozvaní.           
V MsFL  /mestská futbalová liga/ hralo 9 družstiev z celého 

okolia. Posledné zápasy priniesli takéto umiestnenie tímov a bodov: 
1. 112 – 35 b, 2. Fijaš – 33 b, 3. Real Jami -30 b, 4. Slovan – 28 b, 
5. Lužany – 25 b, 6. Pušovce – 12 b, 7. Topľanskí parobci -11 b, 8. 
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Dukovce -11 b a  9. Infinity – 0 b. Slávnostné vyhodnotenie MsFL 
s odovzdaním cien bude 14. 03. 2014. 

V ŠH IN ešte prebieha MsVL /mestská volejbalová liga/, ktorú 
hrá 10 tímov, ich umiestnenie a bodový zisk sú pravidelne 
uverejňované na internetovej stránke CVČ. 

Február sa niesol v znamení karnevalov a tak sme ho aj my 
pripravili pre tých najmenších v hodinovej škôlke. Detičky sa           
za účasti rodičov vyšantili, pekne zabavili, pohostili a potešili ich 
primeraným darčekom. Škoda, že týmto karnevalom skončila 
činnosť tejto škôlky a momentálne je zatvorená. Veríme, že sa nám 
podarí potešiť mamičky jej znovuotvorením a takto vyjdeme 
v ústrety nielen im, ale aj ich ratolestiam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karnevalová zábava v hodinovej škôlke. 
       ooo   Text: CVČ 
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 sobotu 1. februára  nás poctili svojou návštevou farmári 
Jano, Božka, Števo, Jana, Peťo, Kika a Šárka, aby sa 
s nami podelili o svoje zážitky z farmy.  S veľkým 

rešpektom sme ich počúvali a kládli  im otázky. Naopak, 
farmárov najviac zaujímalo, čo nás skutočne trápi, čo nás teší 
a čo najradšej robíme vo voľnom čase. 

Veľmi pekne ďakujeme farmárom za  dary, za to, že si našli 
čas a prišli medzi nás, za tých pár hodín strávených spolu.  Ich 
návšteva bola milým spestrením nášho pobytu v DSS 
a zanechala v nás  hlboký dojem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmár Ján Juhaščík spolu klientmi DSS.  
ooo   Text a foto: PhDr. Zuzana Jurčová 

DSS Giraltovce 
 

 

V 
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 poslednej dobe je knižný trh doslova zaplavený novou 
literatúrou. Vydáva sa naša slovenská tvorba, ale aj veľa 
hodnotnej prekladovej literatúry. Knihy sú však pomerne drahé 
a kupovať  ich domov si väčšina z nás  nemôže dovoliť. Dobrou 

správou je, že začiatkom roka sme zakúpili  do našej mestskej knižnice 
pár nových titulov kníh. Z tých najnovších vám vyberám: 

 
KATE  MOSSOVÁ:   CITADELA 
Tretí diel mysterióznej série je voľným pokračovaním 

medzinárodných  bestsellerov Labyrint a Hrobka. Vracia sa                  
na mystický francúzsky juh, kde sa minulosť spája s prítomnosťou 
a hrdinovia - nie všetci z mäsa a kostí – bojujú o budúcnosť. Hlavná 
hrdinka, mladá žena Sandrine, inšpirovaná mystickým proroctvom 
vrhne sa do boja, o ktorom predtým takmer nič nevedela. 

 
MARIE  VRABCOVÁ:   RÓBERT   BEZÁK :  VYZNANIE 
Ak poznáte príbeh odvolaného, ale medzi veriacimi naďalej 

obľúbeného  katolíckeho biskupa Róberta Bezáka, viete, že ten je už 
sám o sebe mimoriadny. Túto knihu  robí výnimočnou spôsob, ako 
biskup pred nami otvára svoje ľudské srdce. Je to hlboká a úprimná 
výpoveď na otázky skúsenej novinárky. Bude každodenným chlebom 
mnohých a po jej prečítaní budú vidieť svet aj seba v ňom inými očami 

 
TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ:  LIEK NA SMÚTOK. 
Príbeh Mariky by sa mohol volať aj Straty a nálezy. Autorka v ňom 

rozvíja osud manželky, matky, gynekologičky, ktorá stráca všetko 
vrátane zmyslu života. Je to príbeh nielen plný bolesti, smútku 
a samoty, ale aj lásky, prekvapení, ktorými nás život občas až zaskočí 
a najmä nádeje. 

 
BRANISLAV  JOBUS:  LÁSKAVÉ  ROZPRÁVKY 
Na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je láska. Na prvý pohľad 

jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom 
iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodovom dome so 
svojimi dcérami. Je ich dvadsaťjeden, ako rozprávok v tejto knihe. 
Každá rozpráva príbeh o inej podobe lásky. 

 
DR. CHARLES  FOSTER:   PRAVDA BEZ STRACHU 
Všetci zažívame situácie, v ktorých je potrebné povedať nepríjemnú 

pravdu. To, ako svoju pravdu vyjadríme - naše načasovanie, naše slová, 
náš prístup - môže tvoriť rozdiel medzi zruinovaným vzťahom 
a dokonalým porozumením. Táto múdra a presvedčivá kniha odhaľuje 
kedy a ako povedať nepríjemné správy so súcitom, empatiou, 
pochopením a taktom. 

ooo  Anna  Mitaľová 

V 
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Tohtoročný školský bál mal vo svojom prívlastku číslo šesť. 

Presne toľko bolo aj dôvodov zažiť ho na vlastnej koži. Boli sme tam 
všetci, čo máme radi tanec, ľudovú hudbu, dobré jedlo, priateľov, 
super zábavu a v neposlednom rade to všetko zdvojnásobovala 
láska, ktorej patril večer 14. februára. 

Ďakujeme všetkým sponzorom a priateľom za prejavenú priazeň! 
 
 
 
 
Volajú ho Maťkom už 21 rokov, 
rád presvedčí snaživých  žiakov, 
aby sa naučili naspamäť povesti,  
nejedna sa do ich hláv aj pomestí. 
 
21. 02. 2014 sa uskutočnilo 

krajské kolo Šalianskeho Maťka, 
súťaže v prednese povestí, ktorá má 
celonárodný rozmer. Našu školu 
reprezentovala žiačka piateho 
ročníka Ivanka Koreňová. Táto 
žiačka získala prvé miesto vo svojej 
kategórii v školskom a obvodnom 
kole tejto súťaže. Tento rok je to už 
21. ročník, ktorý sa koná v duchu 
myšlienky: Stretnutie po 20. 
rokoch. Súťaž sme pripravili 
v spolupráci s rodičmi a pedagógmi, 
ktorí vytvorili priestor na rozvoj 
tvorivých schopností detí a pomohli 
im nadväzovať kontakty a blízke 
vzťahy s tvorbou J. C. Hronského. 
Ivanke sa podarilo umiestniť na krásnom 2. mieste. 

Srdečne blahoželáme!!!!                                Foto: E. Tchuríková 
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Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred 

škaredou  Popolcovou stredou. Je to prechod medzi zimou a jarou. 
Sú symbolom radosti, zábavy, veselosti a hodovania. Posledný deň 
pred jarnými prázdninami sa konal karneval, ktorým sme sa 
rozlúčili s týmto obdobím. Naše staré mamy si na ten svoj školský 
karneval spomínajú ako na deň, keď sa nejedna mamina ruka 
zapotila, kým nevymyslela a vlastnoručne nevyrobila deťmi 
vysnívanú masku. Dnes je to predsa len o niečo jednoduchšie. Je 
toľko rôznych možností ako si zadovážiť nejaký ten „prevlek“ 
a aspoň na chvíľu sa premeniť na niekoho alebo niečo... 

 
 
 
 
Let stones speak - v preklade Nechajme kamene hovoriť - je 

názov projektu, v rámci ktorého sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili 
zaujímavej exkurzie. Jej cieľom bolo spoznať geologické pomery 
nášho okolia. 

Vyrazili sme hneď ráno. Našou prvou zastávkou bolo Vlastivedné 
múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Tam sme sa toho veľa 
dozvedeli nielen o geologickej stavbe, ale aj o faune, flóre a 
historických remeslách tohto regiónu. 

Druhou zastávkou bol viadukt, najdlhší oblúkový železničný 
most strednej Európy, nachádzajúci sa v Hanušovciach. 

Exkurziu sme ukončili prehliadkou firmy Zeocem pri obci Bystré, 
ktorá sa zaoberá ťažbou a spracovaním  prírodného zeolitu. Žiaci 
mohli vidieť všetky fázy od spracovania cez výrobu až po balenie 
hotových výrobkov,  určených na predaj. Vďaka jeho výborným 
fyzikálnochemickým vlastnostiam sa táto firma zaoberá výrobou 
hnojív, krmív, podstielok  pre zvieratá,  odchromovacích prísad do 
cementov, produktov na čistenie vôd. Ani sme len netušili, že sa 
v našom okolí nachádza taký obrovský poklad. Je to jediné miesto 
na Slovensku, kde sa ťaží a spracováva zeolit. Ďalšie jeho ložiská sú 
až v Chorvátsku alebo Srbsku. 

Žiaci z tejto exkurzie odchádzali  plní  nových  vedomostí a  
obohatení  o pekné zážitky z celého dňa. Boli zároveň nadšení 
z toho, koľko  vzácnych  a zaujímavých  miest  sa  nachádza  
v našom blízkom okolí. 

ooo   Text: E. Tchuríková, Mgr. Júlia Kulmanová 
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 stredu 12. 2. 2014   dopoludnia sa triedy v materskej 
škole v Giraltovciach celkom zmenili. Preobliekli sa           
za karnevalovú sieň – boli plné farebných ozdôb, girlánd 

a balónov. Do tried neprišli -  ako inokedy – deti, ale nádherné, 
nápadité masky: piráti, víly, princezné, zvieratká, šašovia a iné 
zvláštne bytosti. Do pravej fašiangovej zábavy sa samozrejme 
zapojili aj panie učiteľky,  tiež premené na rozprávkové postavy. 
S podfarbením detských piesní o karnevale, maskách 
a fašiangoch sa všetci predviedli. V kole sa spolu vykrúcali, 
šantili, skákali a zabávali. Detská radosť bola naozaj veľká, 
v očkách im iskrili plamienky radosti a šťastia. Počas veselého 
dopoludnia sa všetky masky mohli občerstviť a spoločne si 
zaspievali karnevalové piesne. Veru, nechýbali dobrá nálada 
ani zaslúžená odmena v podobe milého darčeka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
Rozkošné detičky v maskách.                  ooo   Beáta Miňová 
 
 

V 
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Marec, mesiac knihy  -  besedy na pre žiakov 

Mestská knižnica 
 
Bibliograficko- informačné prípravy 

Mestská knižnica 
 
Deň učiteľov 

Dom kultúry 
 
 
„Hovor iba vtedy, keď tvoje slová budú lepšie ako ticho.“ 
JJ..  AA..  KKoommeennsskkýý  

 
 
 
 
 

 prvými jarnými kvetmi si už 
tradične pripomíname odkaz 
velikána pedagogiky J. A. 

Komenského, ktorý bol hlboko 
presvedčený, že dobrá škola robí člo-
veka lepším. Po stáročia sa vraciame k 
jeho myšlienkam a vzdávame hold 
jednému z najušľachtilejších povolaní 
– povolaniu učiteľa. 

Už Aristoteles zdôrazňoval, že každé dieťa potrebuje 
sprievodcu! A práve učitelia sú tými, ktorí majú po rodičoch 
najväčší priestor sprevádzať deti a mládež v ich živote. Neraz 
sú teda vyzvaní, aby sa stali jasnými vzormi.  Nikdy nemôžeme 
s presnosťou povedať, kde sa  vplyv učiteľa zastaví a aký je - 
a aký bude  - silný.  

Každá spoločnosť vždy kládla na prácu učiteľa a vychovávateľa 
vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a 
kvalitných odborníkov. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického 
citu, tvorivé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a 
analyzovania výsledkov vlastnej práce. 

S 
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Schopnosť učiteľov dennodenne odovzdávať svoje odborné 
profesijné dispozície, svoje myšlienky ďalším, svoj talent tvoriť a byť 
tvorivým facilitátorom svojich zverencov, svojím prístupom 
motivovať, podporiť, naučiť a stráviť čas so svojimi žiakmi a 
študentmi je devízou, ktorá si jednoznačne zaslúži akt úcty žiakov, 
študentov, rodičov a verejnosti. 

Profesia učiteľa zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie 
odovzdávať novej generácii v priebehu tisícročí nazbierané poznanie 
a životné skúsenosti o tomto svete s cieľom nielen ho spoznať            
pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal 
viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako 
zla. 

Umenie žiť = spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť 
úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť...  
– to je veľmi dôležité poznanie pre prácu pedagóga. Vydávať          
pri práci zo seba čo najviac je koreňom úspechu a dáva jej zmysel. 

Je potrebné si vážiť takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale 
predovšetkým láskou toľko dávajú iným deťom ako práve vy – 
učitelia. Želám vám, aby každý žiak, každý študent pochopil hlavne 
to, čomu sa hovorí kantorovo srdce. Také srdce učiteľa, ktoré aj 
spoločensky bije pre sviatok veci. 

Ďakujeme vám za každú iskru poznania, za lásku, v ktorej klíčia 
vaše slová a želám radosť z vykonanej práce, lásku k deťom 
a žiakom, vnútornú energiu, pedagogickú tvorivosť, vytrvalosť, 
múdrosť a úspech vo vašom poslaní. 

Oslavy Dňa učiteľov, na ktorých budú ocenení navrhnutí 
pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení 
v spádovom území Školského úradu Giraltovce, sa v tomto roku  
uskutočnia v sále Domu kultúry Giraltovce v piatok 28.3.2014        
so začiatkom o 16,00 hod.                           ooo  Mgr. Jozef Kozák 

 
                                           

 
 

Je to deň, kedy bola 
založená Európska spoločnosť 

združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych 
krajinách.  

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 
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chýb reči. Zhrňujúci názov pre všetky chyby a poruchy reči je 
“narušená komunikačná schopnosť (NKS)” – je vtedy, keď niektorá 
rovina jazykových prejavov (príp. niekoľko jazykových rovín súčasne) 
pôsobí interferenčne vzhľadom na komunikačný zámer. (Lechta a kol. 
1995) 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 
• Logopéd je odborník, ktorý odstraňuje nielen NKS, ale aj poruchy 
plynulosti reči (zajakavosť). Jeho úlohou je ponúknuť osobe so 
zajakavosťou techniky, stratégie a prístupy, ktoré napomáhajú 
plynulosti reči. V ranom veku dieťaťa logopéd pracuje s rodičmi 
dieťaťa, učí ich, čo majú robiť, čoho sa vyvarovať, ako zmeniť 
prostredie dieťaťa, aby sa porucha plynulosti nefixovala. Logopéd 
spolupracuje so psychológom, ak sa k poruche reči pridala aj zložka 
psychická. Logopéd poradí, poučí, prípadne dieťa vyšetrí a odporučí 
ďalší postup. 

Každé dieťa si počas vývinu reči zjednodušuje výslovnosť 
pomocou tzv. fonologických procesov. To znamená, že niektoré 
hlásky alebo slabiky vynecháva, niektoré zamieňa za iné – ľahšie. 
Tieto procesy postupne samé  z reči vymiznú. Sú však deti, ktoré   
potrebujú pomoc odborníka.  

Odstránenie NKS (dyslálie), alebo porúch plynulosti reči 
(zajakávanie) je dôležitou „výbavou“ v rámci profesijnej stratégie, 
teda voľbe povolania študentov stredných škôl. Na základných 
školách je to dôležité ako súčasť výberu ďalšieho stredoškolského 
štúdia . 

Potvrdenia z logopedického vyšetrenia, ktoré sú súčasťou 
prihlášky  na štúdium na VŠ sú v našom centre bezplatné.  

Vyčkávacie stratégie sú prežitkom. Dnes vieme pracovať s deťmi 
od najútlejšieho veku aj prostredníctvom ich rodičov, preto           
na návštevu logopéda nie je nikdy priskoro. Čím skôr sa začne so 
stimuláciou reči, tým má dieťa lepšiu šancu dosiahnuť svoj plný 
potenciál. Preto ak máte takýto problém, neodkladajte ho 
a navštívte Centrum pedagogicko-psychologickú poradenstva 
a prevencie vo Svidníku, Centrálna 102, (budova Okresného 
úradu, Pavilón C, II. poschodie ) 

 
Kontakt,  možnosť vyšetrenia alebo konzultácie možný osobne alebo 

na t.č. 054/75 22367, 0911 828 377, email centrum102sk@centrum.sk,  
www.cpppapsk.sk 

PaedDr. Vladislav Artim – logopéd 
riaditeľ CPPPaP Svidník 

mailto:centrum102sk@centrum.sk
http://www.cpppapsk.sk
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Pre predpestovanie sadeníc vysievame 
zeler, papriku, ľuľok, baklažán a kolíkové 
rajčiaky. Môžeme tiež vysievať obriu cibuľu – 
globo- pre predpestovanie sadby. V prípade 
vhodného počasia vysievame vonku paštrnák 
a pažítku, keď je vonku príjemné počasie, 
začneme priame výsevy špenátu, paštrnáku, 
petržlenu, karotky, reďkovky a kôpru do voľnej 
pôdy. Vysádzame cibuľu sadzačku. V skleníku alebo v krytom 
parenisku vysievame karfiol, brokolicu, kapustu, kel, rajčiaky, 
baklažány, uhorky a machovku peruánsku.  V polovici marca 
vysievame hrášok, karotku, petržlen, reďkovky a špenát.  
Vysievame tiež vodný a cukrový melón na predpestovanie sadby 
a liečivé bylinky bazalku, majoránku, yzop a tymian. 

Pri januárovom reze ovocných drevín odstraňujeme aj 
prezimujúce štádia škodcov. Najneskôr v čase pučania ošetríme 
broskyne proti kučeravosti. Na začiatku a konci kvitnutia ošetríme 
marhule proti moníliovému odumieraniu kvetov. Prvý preventívny 
postrek egrešov proti americkej múčnatke urobíme tesne           
pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí. 

Jednou z najbežnejších zelenín v západnom svete je mrkva. 
Západné národy z nej pripravujú puding, krém alebo mrkvové 
koláčiky. U nás je súčasťou mrazených zeleninových zmesí alebo 
prísada do polievok.  Mrkva je zásobáreň živín a vitamínov. Ako 
jedna z mála zelenín je výživnejšia varená ako surová. Uvarená 
a pripravená v jedle,  ktoré obsahuje tuky, sa premení v tele až 50% 
beta karotény na vitamíny A. Stabilizuje sa aj obsah antioxidantov. 
Prijateľná  forma beta karoténu je aj v mrkvovom džúse. Podľa tvaru 
koreňa sa odrody delia na niekoľko typov:  

 
1. Chartenay - odroda Chamare na džúsy, hodí sa do ťažšíchpôd. 
2. Nantes, typ karotky - odrody Karotina, Mantes Amina sú vhodné 

na priamy konzum. 
3. Berlikum  - odrody Koloseum, Rubina, Berlianmer sú určené           

na skladovanie, spracovanie. 
4. Flakee – odroda Flakker, majú zúžené korene a širokú plochu 

hlavu sú vhodné  na skladovanie. 
ooo  Ľubomír Krupa  ooo 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

    
 
 
 
 
 
 
Erika Kokolíka 
Nelu Kurejovú     
 
Rodičom srdečne blahoželáme!  
 
 
 

80 rokov Margita Dudinská  František Štincík 
    Ján Križanský 
75 rokov Anna Capová   Miroslav Kožlej 
 Andrej Parimucha    
 Irena Katriňaková 50 rokov Jaroslav Stankovič 
 Jiřina Kovaličová   Anna Kurejová 
     Mária Zajarošová 
65 rokov Mária Džalaiová   Oľga Daňová 
 Ján Kurej   Ján Štefánik 
      
60 rokov Jozef Jurč    
 Ema Jankuvová    
 Mária Rimáková 
      
55 rokov Pavel Ivančo 
 Jozef Jakubčo 
 Magdaléna Legiňová 
 

Vážení jubilanti, prajeme Vám k Vášmu životnému jubileu zdravie, 
šťastie, Božie požehnanie a mnoho radosti a krásnych spomienok            
do ďalších rokov života.  

 
V mesiaci január nás navždy opustili: 
 
P.č.  Meno           Rok narodenia        Dátum úmrtia 
1. Milka Čorbová                1956           17.01.2014 
 
Smútiacej pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.  
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 majstrovských futbalových súťažiach reprezentujú MFK 
Slovan Giraltovce nielen dospelí, ale aj mládežnícke družstvá. 
Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na kolektív staršieho 

dorastu, ktorý by mal zásobovať A-tím talentovanými chlapcami. 
Starší dorast hrá v II. lige a po jeseni je na ôsmej priečke, keď získal 
23 bodov. V jesennej časti bol trénerom skúsený Štefan Bačkay, ale 
v januári ho vystriedal Jozef Motýľ, ktorý patrí do novej trénerskej 
generácie, no už so skúsenosťami so zahraničným futbalom:          
„S futbalom som začínal v Kračúnovciach, kde som hral od žiakov 
až po mužstvo dospelých. Už počas aktívnej kariéry som trénoval 
žiakov a trénerstvu som sa chcel venovať aj v ďalších rokoch. Mám 
trénerskú licenciu UEFA B. V roku 2007 som odišiel za prácou            
do Anglicka. Tu som hral za mužstvo Sun Postal Sports FC a        
od roku 2011 som trénoval rezervný tím tohto klubu. Tvorili ho 
hráči od 17 do 22 rokov. Okrem toho som mal na starosti aj žiacke 
družstvo do 10 rokov. Z Anglicka som sa vrátil v decembri 2013. 
Pôsobenie v tejto futbalovej krajine mi dalo veľmi veľa a získané 
skúsenosti by som chcel využiť doma.  

Som veľmi rád, že ma oslovili funkcionári MFK Slovan, je to           
pre mňa veľká výzva. 

S prípravou sme začali 17. januára a stretávame sa tri razy         
v týždni. Káder má 16 chlapcov a dopĺňame ho najlepšími                    
z mladšieho dorastu. Pripravujeme sa na ihrisku s umelou trávou 
pri ZŠ a na štadióne. Viac nám ukážu prípravné zápasy. Veľa 
chlapcov som poznal z pôsobenia pri žiakoch. Som rád, že chlapci 
pristupujú k príprave zodpovedne. Tréningová dochádzka je veľmi 
dobrá. Chlapci sú futbalovo vývojaschopní a verím, že kvalitatívne 
budú napredovať. Mojím zámerom je neustále vštepovanie zásadnej 
veci, že v príprave, ale aj v zápasoch sa musí ísť vždy na doraz.           
Na oddychovanie nesmie byť priestor. V Anglicku je to 

V 
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samozrejmosť už od žiackeho veku. Svojim zverencom chcem 
vštepovať všetko pozitívne, čo som v Anglicku využíval. Chcem, aby 
boli futbalovejší a aby sa futbalom bavili. Pokúsim sa zmeniť herný 
systém na 4-2-3-1, ktorý by im mohol viac vyhovovať. Samozrejme, 
že sa chceme posunúť v tabuľke vyššie a mojím zámerom je 
pripravovať chlapcov do seniorského tímu," povedal                     
pre Spravodajcu sympatický nový kormidelník staršieho dorastu 
Slovana Giraltovce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kormidelník staršieho dorastu Jozef Motýľ. 
ooo  Text: Miroslav Deutsch, foto: Martin Rimák 

 
 
 
 

Dospelí: 23. 3. 2014 – 15.00 hod – MFK Slovan – Plavnica 

  6. 4. 2014 – 15.30 hod – MFK Slovan – Svit 

Dorast: 29. 3. 2014 – 10.00 hod – MFK Slovan – Lok. Košice 
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Lepí sa vám žuvačka na päty? 
Naše mestečko sa už viac ako dva roky pýši novou pešou zónou, 

ktorú obdivujú občania, ale aj návštevníci prechádzajúci cez mesto.  
Skrášlila celkový vzhľad mesta, ponúka priestor na oddych a relax.  
Snažíme sa ju udržiavať v čistote, dôkazom čoho je aj množstvo 
smetných košov, rozmiestnených na každom kroku a taktiež práca 
našich aktivačných pracovníkov, ktorí majú pod kontrolou každý 
zatúlaný papierik či iný odpad. Čo však nedokážeme ustrážiť, sú  
rozšliapané žuvačky, ktoré určite nepridávajú na kráse našim 
chodníkom.  

Na ich čistenie existujú  špeciálne prístroje, ktoré dokážu                   
z povrchu odstrániť aj žuvačky. Takáto záležitosť  však vôbec nie je 
lacná. Odstránenie jednej žuvačky môže stáť aj 1€. Je to podmienené 
veľkosťou  zašpinenej plochy a technológiou,  použitou na jej 
odstránenie.  Každé mesto má s tým problém a každý to rieši iným 
spôsobom.  Nechcime však ísť až tak ďaleko ako Singapur, kde za tento 
prehrešok hrozí väzenie. V Ríme ľuďom, ktorí nevedia dodržiavať 
poriadok a pristihne ich polícia, bude hroziť pokuta vo výške 50 eur. 
Talianske médiá pripomínajú, že kým sa žuvačka rozloží, trvá to až 
päť rokov. 

  U nás by stačilo hodiť žuvačky do košov, ktorých máme na pešej 
zóne neúrekom.  Ináč sa nám budú lepiť na päty... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anglicku premieňa Ben Wilson 
rozšliapnuté žuvačky na malé 
maľované obrázky.                                                 Text a foto: Mária Osifová 
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ROZHODNUTIE o 2% (3%) z dane fyzických osôb 
a 1,5%, resp. 2 % z dane právnických osôb.  

 
Podľa § 50  zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  majú možnosť 

mimovládne organizácie, ktoré sa zaregistrovali v Centrálnom registri prijímateľov, 
získať aj v tomto roku 2 % ( 3%) z dane fyzických osôb a 1,5 % resp. 2 %  z dane 
právnických osôb. 

Podmienky pre zápis do spomínaného registra splnila aj nezisková organizácia 
Vidiek. Týmto sa jej otvára priestor na zabezpečenie doplnkového zdroja 
financovania aktivít, súvisiacich s  rozvojom  mikroregiónu Topoľa.  

Prečo poukázať uvedené percentá z dane neziskovej organizácii Vidiek? 
Získaná suma sa použije  v tomto roku na podporu, prípravu a spracovanie 

Strategického plánu rozvoja mikroregiónu Topoľa a na rozvoj športových aktivít 
mládeže a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt mikroregiónu.  

Kto môže rozhodnúť o poukázaní 2 % (3%) a 1,5%, resp. 2 % ? 
Daňovník, ktorý zaplatí daň z príjmov fyzických alebo právnických osôb a z jeho 

zaplatenej dane predstavuje minimálnu sumu  3,32 €, ak je fyzická osoba 
a minimálnu sumu 8,30 € ak je daňovníkom právnická osoba.  

Ako môžete rozhodnúť? 
U fyzických osôb poslaním vyhlásenia, ktoré je súčasťou daňového priznania, 

príslušnému daňovému úradu, u právnických osôb uvedením identifikačného čísla  
37886240 v daňovom priznaní za rok 2013.  

Aké sú údaje n. o. Vidiek? 
Obchodné meno: Vidiek, n. o. 
Sídlo: Bardejovská 254, 087 01 GIRALTOVCE 
Identifikačné údaje organizácie: 378 86240 
Právna forma: Nezisková organizácia  
Časové lehoty poukázania 2 %, resp. 1,5 % z dane z príjmov:  
Ø do 15. februára 2014 odovzdať zamestnávateľovi žiadosť na vykonanie 

ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vyhotovenia potvrdenia 
o zaplatení dane, 

        
Ø do 31. marca 2014 podať daňové priznanie ak patríte do kategórie 

fyzických alebo právnických osôb, podnikajúcich podľa ustanovení živnostenského 
zákona  alebo zamestnancov, ktorí  sami podávajú daňové priznanie. V potvrdení 
o zaplatení dane sa uvedie 31. marec 2014,  
Ø do 30. apríla 2014 podať vyhlásenie zo strany daňovníkov, za ktorých 

daňovú povinnosť vykoná zamestnávateľ. Súčasťou vyhlásenia je potvrdenie 
o zaplatení dane.   

Bližšie informácie: Ing. Filo, č.t. 0903 635 279, resp. 0917 637 475.  
ooo  Ing. ĽUBOMÍR FILO, riaditeľ n. o. Vidiek 
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PONUKA LETNÉHO POBYTU  
pre deti, mládež, dospelých a rodičov s deťmi 
TALIANSKO:   
I.  RICCIONE –kemp FONTANELLE 
II. GROTTAMMARE –penzión MIRAMARE 
TERMÍN : I.  16. 06. 2014 -   25. 06. 2014 
               II.  23. 06. 2014  -   02. 07. 2014 

POPLATOK: I. RICCIONE – 190 € 
                  II. GROTTAMMARE – 225 € 

PLÁŽ:  v blízkosti  ubytovania, piesčitá, s priezračne čistou vodou. 
V CENE: 7x ubytovanie, 7x strava /slovenskí kuchári/, delegát CK, 
doprava autobusom s klimatizáciou a ponukou teplých a studených 
nápojov, poistenie CK, pobyt začína večerou a končí raňajkami, 
ubytovanie v kempe – štvorposteľové stany, v penzióne – dvojposteľ-ové, 
trojposteľové a štvorposteľové izby so sociálnym zariadením a balkónmi. 
Ostatné poplatky - osobné poistenie cca 1,70€/osoba/deň 

                      - poplatok za výlety podľa výberu: 
I.  San Marino - 9 € 
II. Rím, Loreto - 37 €   

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE : CVČ - 054/7322269 p. M. Chovancová, 
0905774127 p. H. Sušinková,                    Prihlášky do 30. 03. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozývame Vás do novootvorenej prevádzky Autoservisu          

TA-MI v Giraltovciach, pri čerpacej stanici. Našou prioritou je 
Vaša spokojnosť.              Tešíme sa na Vás. 


