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Medzinárodný deň žien 
Deň učiteľov 
Mesiac knihy 

 
 
 
8.marca 2011 uplynie 100 rokov od prvého dňa, keď sa začal 

oslavovať Medzinárodný deň žien ako bojový sviatok pokrokových 
žien  celého sveta. Stalo sa tak na pamiatku samostatného štrajku 
40-tisíc amerických krajčírok, ktorý vypukol 8.marca 1910 v New 
Yorku.  Tento sviatok sa stal začiatkom ich dlhého boja proti 
neznesiteľným pracovným podmienkam a za sociálnu i spoločenskú 
rovnoprávnosť. O každoročnej oslave tohto sviatku rozhodli 
príslušníčky socialistického hnutia zo 17-tich štátov na svojej 
medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v auguste 1910 
v Kodani. Nemecká socialistka  Klára  Zetkinová  tu navrhla, aby  sa 
8. marec každoročne oslavoval ako medzinárodný deň boja žien za 
sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, 
proti militarizmu a vojne. Nech aj tohtoročný 8. marec splní svoje 
základné poslanie, nech si ho ženy pripomenú a nech sa nevzdávajú 
svojho spravodlivého boja za slobodu a rovnoprávnosť všetkých 
ľudí.  

 
 
 
28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických 

pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa 
Komenského, ktorý sa svojou učiteľskou činnosťou  zaradil medzi 
významné osobnosti v dejinách. Vo svojom diele sa venoval mnohým 
odborom: pedagogike, filozofii, teológii, českému jazyku a literatúre 
a iným. Domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi 
a dovedie ich k večnému mieru. Jeho nadčasové myšlienky tvoria 
základ dnešnej pedagogiky. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá 
škola robí človeka lepším.  
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V ankete moja naj kniha hlasujúci rozhodli, že naj knihou roku 

2010 sa stali S l o v e n s k é  r o z p r á v k y. Tento výber určite 
potešil všetkých priateľov kníh,  presvedčili sme sa, že svet 
rozprávok, svet nášho detstva úplne nepohltili počítače a moderné 
technológie. Sme radi, že krása a sila našej slovenskej rozprávky sa 
nedá zničiť ani nahradiť ničím. Slovenské rozprávky sú 
neporaziteľné svojím obsahom a magickou príťažlivosťou, ako deti 
sme sa od nich nevedeli odtrhnúť. Nerovný boj dobra a zla nás 
úplne pohltil, dobro plakalo a zlo sa smialo, ó, ako sme vtedy 
nenávideli zlo a ako sme sa tešili, keď spravodlivé dobro zasadlo za 
víťazný stôl. Rozprávky sú rozprávky, ale majú svoje opodstatnenie, 
budujú v deťoch zmysel pre spravodlivosť, česť a dobro. A v tom je 
ich veľká výchovná funkcia, svet rozprávok rozširuje vnútorné 
cítenie našich detí, učí ich dobru a pravde. Učí ich milovať tie 
najzákladnejšie ľudské hodnoty, práve preto na svet rozprávok 
nemôžeme zabúdať. Máme povinnosť rozprávky ponúkať našim 
deťom spolu s čerstvým chlebom a tak živiť telá aj duše našich detí 
tou najlepšou potravou.  

Pavol Dobšinský vykonal veľké dielo, zozbieral naše ľudové 
rozprávky a zaslúžil sa o ich vydanie, dal nášmu národu vzácny 
poklad. Našou úlohou je plniť jeho odkaz, aby každá generácia 
našich potomkov mohla načierať do bohatej studnice slovenských 
rozprávok. Nadišiel mesiac marec, mesiac knihy, oslávme ho 
návštevou knižnice, kúpou dobrej knihy, lebo iba tak rozšírime 
svoje vnútorné obzory. Učme svoje deti milovať knihy a vážiť si ich,  
mať rád knihy je vzácnou devízou života človeka. To tiché 
spoločenstvo s knihou, ktoré každý dobrý čitateľ dôverne pozná, sa 
nedá nahradiť televízorom ani internetom. Skutočná kniha akoby 
niečo vyžarovala, priam nás pozýva do svojho neobyčajného sveta. 
My, verní priatelia kníh, ho milujeme a veľmi dobre poznáme a 
preto tento svet kníh doprajme aj svojim potomkom. Prvá kniha, 
ktorú podáme dieťaťu do ruky, je rozprávka. Ňou sa kniha 
prihovára detskej duši, hľadá si v nej svoje trvalé miesto. Aké je 
vzácne, ak si tam nájde svoj priestor a dieťa si tam uloží rozprávku 
a práve ňou si vybuduje svoj vzťah ku knihe - učiteľke života. My 
dospelí máme povinnosť vždy nanovo ponúkať našim deťom 
a vnúčatám vzory života, dajme im do rúk rozprávku. Naši 
potomkovia raz o mnoho rokov neskôr tak urobia svojim 
nasledovníkom a svet Dobšinského, svet rozprávok, nezanikne a 
ostane tou naj knihou aj pre nasledujúce generácie. 

ooooo   Anna  Mitaľová 
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2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
sa konalo 21. februára 2010 za účasti plného 
počtu všetkých 11 poslancov  s týmto 

programom: 
 

- schválenie VZN č.39/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školy a dieťa školského zariadenia na území 
Mesta Giraltovce na rok 2011 –predkladal Jozef Kozák, vedúci 
školského úradu, 

- schválenie rozpočtov školských zariadení na rok 2011                 
– predkladali riaditelia školských zariadení, 

- úprava rozpočtu mesta na rok 2011 – predkladala  Iveta 
Kurčová, vedúca finančného oddelenia, 

- informatívna správa z vyhodnotenia ponúk investora dodávateľa 
bytového domu na ul. Fučíkovej a schválenie odpredaja pozemku 
na výstavbu  bytového domu pre firmu Milan Pašeň – MIJA          
– predkladal  Ľubomír Filo, vedúci oddelenia správy majetku 
mesta, 

- schválenie odpredaja pozemkov evidovaných na parcele KN č. 
443/11 a parcele KN č. 443/3 v k.ú. Giraltovce  Valentínovi 
Dulinovi – predkladal  Ľubomír Filo, vedúci oddelenia správy 
majetku mesta, 

- schválenie predaja pozemku s vybudovaným technických 
zariadením, ktoré je vo vlastníctv e Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. Košice a zriadenie vecného bremena                 
– predkladal  Ľubomír Filo, vedúci oddelenia správy majetku 
mesta- (tento materiál bol z rokovania stiahnutý), 

- voľba členov komisií mestského zastupiteľstva v Giraltovciach       
– predkladal  Ján Rubis, primátor mesta 

- správu o plnení uznesení MsZ v Giraltovciach za rok 2010          
– predkladala  Margita Pachová, 

- správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 
2010 – predkladala  Margita Pachová, hlavná kontrolórka mesta, 

- r ô z n e. 
 

Po procedurálnych otázkach a kontrole uznesení predložil Jozef 
Kozák – Školský úrad Giraltovce,  Všeobecné záväzné nariadenia 
č.39/2011 o určení výšky dotácie na žiaka školy a školských 
zariadení.  

Vybe ráme krátku informáciu z VZN č.39/2011:  
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Podkladom na výpočet schválenej čiastky bol rozpočet štátu, 

v ktorom na školstvo z podielových daní je v rámci Slovenska 
určená čiastka 40% v celkovej hodnote 491 301 000 € a po 
prepočítaní na počet žiakov odpovedá výške teoretickej hodnoty 
bodu 61,39. Táto hodnota je individuálna pre každé mesto podľa 
teplotného pásma, nadmorskej výšky a ďalších ukazovateľov. 

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach sa uznieslo na hodnote 
bodu  „h = 60“  pre rok 2011, ktorá sa násobí koeficientmi určenými  
Nariadením vlády  Slovenskej republiky č. 668/2004 o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Konkrétne hodnoty 
pre školy a školské zariadenia na území mesta sú uverejnené 
v priloženej tabuľke. 

VZN č.39/2011 bolo jednohlasne schválené. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo aj rozpočty školských 

organizácií bez právnej subjektivity, ktoré pôsobia na území mesta 
Giraltovce. 

Celková rozpočtovaná suma pre rok 2011je 1 316 904 €. 
Jednotlivé rozpočty boli schválené mestským zastupiteľstvom 

následovne: 
Základná umelecká škola       264 211 €  
Materská škola 223 763 € 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

 

Výška dotácie na školy 
a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Giraltovce 

v    € /1 žiak /1 dieťa   k= 

Výška dotácie na 
súkromné  školy 

a školské zariadenia 
v €/1 žiak /1 dieťa  k = 

Dieťa materskej školy 
Do 3 rokov veku 

k= 61,0                                
..........3 660.......... 

 

Dieťa materskej školy 
Od 3 rokov veku                

k= 31,0                                
..........1 860.......... 

 

Žiak v zariadení školského 
 stravovania               

k= 2,0                                     
............120............ 

k= 1,8                          
........108............ 

Dieťa v školskom klube detí k= 6,0                                    
..............360............ 

k= 5,3                         
......318......... 

Žiak v individuálnej forme 
vzdelávania v základnej 
 umeleckej škole 

k= 13,0 
...............780............. 

 

Žiak v skupinovej forme vzdelá-
vania v základnej umeleckej 
škole 

k= 8,0                                    
...........480......... 

 

Dieťa v centre voľného času k= 3,2                                    
............192........... 
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Centrum voľného času 691 000 € 
Školský klub detí pri ZŠ 47 840 € 
Školská jedáleň pri ZŠ 59 160 € 
Školský klub detí a školská jedáleň pri SZŠ30 930 € 
Všetky rozpočtované sumy sa týkajú bežných výdavkov, t.j. 

mzdové výdavky, odvody do poisťovní a výdavky na materiál 
a služby. 

Kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie  sú zahrnuté 
v rozpočte mesta v celkovej sume 383 357,- € a budú použité na 
splátky úveru prijatého na rekonštrukciu a nadstavbu MŠ, 

na rekonštrukciu športovej haly, na rekonštrukciu malej budovy 
pri kultúrnom dome, kde budú vytvorené ateliéry pre výtvarný 
odbor ZUŠ. 

K bodom o odpredaji pozemkov podal svoje stanovisko Ľubomír 
Filo, vedúci oddelenia správy majetku mesta. Informatívna správa 
z vyhodnotenia ponúk na investora a dodávateľa bytového domu  na  
Fučíkovej ul. a schválenie odpredaja pozemku na výstavbu domu 
pre firmu Milan Pašeň –MIJA poslanci schválili takto: 1 bol proti,       
2 sa zdržali a ostatní boli za. 

Schválenie odpredaja pozemkov evidovaných na parcele KN        
č. 443/11 a parcele KN č. 443/3 v k.ú. Giraltovce Valentínovi 
Dulinovi nemali poslanci pripomienky a tento materiál bol 
schválený jednohlasne. 

Členovia jednotlivých komisií boli navrhnutí politickými stranami 
a  poslancami MsZ, tento materiál bol schválený jednohlasne. 

Mená členov komisií nájdete na stránke mesta 
(www.giraltovce.sk), alebo na informačnej tabuli vo vestibule 
mestského úradu. 

V správe o kontrolnej činnosti za rok 2010 sa hlavná kontrolórka 
zaoberala predovšetkým nakladaním s majetkom a majetkovými 
právami mesta. Z jej správy vyberáme: 

Majetok mesta má zostatkovú hodnotu 14 593 877 €. Ten, ktorý 
mesto nepotrebuje bezprostredne pre svoju činnosť je prenajatý, 
športoviská spravuje CVČ a MFK Slovan. 

Mesto vlastní 107 nájomných bytov, nájomné sú príjmom 
bežného rozpočtu. Prenajaté sú tiež nebytové priestory v Dome 
služieb, Poliklinike, administratívnych budovách na ihrisku a na Ul. 
kpt. Nálepku (družstevná budova), v ktorej je najviac (330 m2) 
voľných priestorov, čo zhoršuje ekonomiku jej prevádzky. 

Komisiou boli precenené pozemky vo vlastníctve mesta, hlavným 
kritériom pri oceňovaní  bola lokalita – centrum, širšie centrum, 
okrajové a obytné časti, Park mieru, extravilán mesta. Po precenení 
je hodnota pozemkov 6 384 526,45 € . 

V roku 2010 predalo mesto 536 m2  pozemkov za sumu 4 648 € 
a budovu pri moste PB za 2 000 €. Zároveň mesto kúpilo 9 425 m2 
pozemkov za sumu  17 065 €. 

http://www.giraltovce.sk)
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Všetky prevody boli schválené MsZ, uzavreté zmluvou, sú 
finančné vyrovnané, zapísané v evidencii majetku. 

Motorové vozidlá, spolu 13 má mesto zapísané v majetku, 
odpisuje ich, sú zverené do starostlivosti zamestnancov, poistené 
spoločnou zmluvou, dve aj havarijne. Využívajú sa  pre potreby 
mestského úradu, organizačných zložiek zriadených mestom, 
športovcov,  spoločenské organizácie a výnimočne aj pre občanov. 

Verejné obstarávanie: Zo  zoznamu investičných akcií mesta bol 
na kontrolu obstarania tovarov vybratý „Systém separácie 
a zhodnocovania odpadov v meste“ ako nadlimitná zákazka  
a stavebných prác „Regenerácia sídla Giraltovce Centrum – pešia 
zóna“ ako podlimitná zákazka. Prioritným kritériom bola cena diela. 

Pohľadávky ako majetkové práva mesta, kumulované od roku 
2001, na dani z nehnuteľnosti, poplatku za TKO, na  nájomnom za 
bytové a nebytové priestory dosahujú sumu  103 380 €. Vo svojej 
štruktúre boli predložené právnikovi na posúdenie a vyjadrenie 
právneho názoru na možnosti a úspešnosť pri ich vymáhaní. Na 
zvýšenie účinnosti je treba uplatňovať všetky zákonné možnosti,  
najmä predpisovať penále, sankčné úroky a úroky z omeškania. 

V závere správy sa uvádza, že sa udržiava a naďalej zvyšuje 
úroveň finančného riadenia, odbornosti a zodpovednosti 
zamestnancov  za zverené úlohy a pridelenú agendu. Kontrolnou 
činnosťou neboli zistené závažné nedostatky, riešením ktorých by sa 
malo zaoberať MsZ. 

Pripomienky poslancov:  
Mária Digoňová pripomienkovala: 
-  upozorniť majiteľov  psov ohľadom špinenia okolia, 
-  mesto by malo zakúpiť koše na výkaly pre psov,  
- poukázala na blato pri odpadkových košoch na  

Hviezdoslavovej ulici. 
Lucia Imreová   hovorila  o chodníku pre chodcov k Poliklinike. 
Miroslav Deutsch informoval o praskline tribúny  na ihrisku 

MFK, mal pripomienku k výberovému konaniu na  nákup tovaru, 
a žiadal vyhradiť pre postihnutých občanov  parkovacie miesta. 

Slávka Vojčeková  žiadala zákaz parkovania pri predajni Milkagro 
(Dom služieb). 

Jaroslav Harajda  navrhol na dopyt občanov na Fučíkovej ul. 
vytvoriť  ochranný val pri rieke. Radomka a pri predajni  Milkagro 
plošinu pre vozičkárov a kočiare. 

Martin Končár mal dotaz  opraviť, alebo vymeniť  zrkadlo pri 
schodoch ku základnej škole 

Pavol Tchurík mal pripomienku k verejnému osvetleniu. 
Stanislav Macák  pripomienkoval, že  pri dome Murenkových je 

diera na ceste - ul. SNP  
 Po prednesení a schválení návrhu na uznesenie sa zasadnutie 

MsZ ukončilo.               ooooo    AK 
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 Úvod  
Mestská polícia (MsP)  plní úlohy  vyplývajúce jej  zo zákona SNR č. 564/91 Zb. 

o Obecnej polícii v znení neskorších noviel, kde sú presne a jasne definované jej 
úlohy a oprávnenia,  úlohy uložené primátorom mesta, ako aj úlohy vyplývajúce zo 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Okrem základného  zákona o obecnej polícii 
jej vyplývajú ďalšie úlohy a oprávnenia najmä z týchto zákonoch: 

 
Ø Trestný zákon  č.300/2005 Z.z., 
Ø Trestný poriadok  č. 301/2005 Z.z., 
Ø Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb., 
Ø Zákon o správnom konaní č. 71/1967Zb., 
Ø Zákon č.8/2009 cestný zákon,  
Ø Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 
Ø Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaniam alkoholických nápojov, 
Ø Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 
Ø Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, 
Ø Zákon č. 19/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, 
Ø Nariadenia vlády č. 398/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti  

o technických požiadavkách a postupoch zhody na pyrotechnické výrobky a 
Ø všetky VZN mesta Giraltovce v ktorých je mestská polícia uvedená ako 

kontrolný orgán mesta. 
Mestská polícia v Giraltovciach vznikla 1. júla 1991 a počiatočný počet 

príslušníkov MsP bol 3. Tabuľkový počet príslušníkov MsP Giraltovce (4) nebol 
naplnený do dnešného dňa. V oblasti dodržiavania pracovnej disciplíny neboli na 
postup hliadky MsP pri objasňovaní priestupkov  podané sťažnosti. 

Celkom MsP zaznamenala v roku 2010   872 udalostí,  čo je v porovnaní 
s rokom 2009  nárast o 34 udalostí.  

II. Materiálne a  technické zabezpečenie. 
V oblasti materiálneho a technického  zabezpečenie je MsP Giraltovce na 

priemernej úrovní. Pre výkon služby  v zmysle schváleného pracovného poriadku 
MsP využíva okrem iného: 
- jedno motorové vozidlo ŠKODA  Felícia, rok výroby 1999, s ktorým bolo v roku 

2010 najazdených  10 735  km (vrátane služobných ciest), 
- na riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky používa 

MsP v nevyhnutných prípadoch tri technické prostriedky na zabránenie odjazdu 
vozidla, 

- na priamy výkon služby má každý príslušník MsP pridelenú služobnú zbraň, 
celkom MsP používa tri krátke guľové zbrane kalibru 9 mm, z toho dve ČZ 75 
a jednu ČZ 85, 

- na priamy výkon služby komunikáciu medzi hliadkou a občanmi, 
oznamovateľmi, používa hliadka MsP mobilný telefón, 
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- súčasťou materiálneho a technického vybavenia MsP je i kamerový systém, 
ktorý pozostáva zo štyroch otočných kamier, 

- na administratívnu prácu MsP využíva  2 ks výpočtovej techniky a ďalšie 
zariadenia s tým spojené.  

Vybavenie príslušníkov MsP výstrojnými súčiastkami je v zmysle výstrojného 
a ústrojného poriadku MsP. 

III. Prevencia  
Dôležitou súčasťou práce MsP je prevencia, ktorej cieľom je predchádzať 

nežiaducim protispoločenským javom a poskytovať efektívnu ochranu života, 
zdravia, majetku a osobných práv. Základným ťažiskom zostáva prevencia 
zameraná na čistotu a poriadok, ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. 
Hlavnými prioritami, ktoré MsP preferovala v roku 2010 na úseku ochrany, mládeže 
pred alkoholizmom a toxikomániou, boli vykonávané kontroly v reštauračných 
a pohostinských zariadeniach MsP v spolupráci s PZ a besedy.  Ďalšie kontroly na 
alkohol vykonávala MsP samostatne.  
IV. Mestský kamerový systém 

Mestská polícia prevádzkuje od začiatku roku 2009 kamerový systém. V meste 
sú umiestnené štyri  otočné  kamery:  

1 - kamera na križovatke Dukelskej a Bardejovskej ulice pri zástavke SAD,   
2 - kamera vedľa obchodného domu Jednota /Svojpomoc/ pri vjazde na 

trhovisko,  
3 -  kamera oproti uliciam Hviezdoslavova a Kukučínova,  
4 - kamera na rohu  Dukelskej ulice vedľa autobusovej stanice.  
Všetky kamery sú na hlavnej ulici, smer Prešov  -  Svidník. Mestský kamerový 

systém obsluhujú traja pracovníci chránenej dielne. Obsluhy kamier sú 
zabezpečené  v priemere  20 h denne. 

V súvislosti s prevádzkovaním kamerového systému MsP poskytla v 6-tich 
prípadoch videozáznam z kamerového systému pri objasňovaní priestupkov 
a trestných činov. 
V. Spolupráca s inými orgánmi 

Mestská polícia spolupracuje pri svojej činnosti najmä s OO PZ v Giraltovciach, 
kde plní úlohy na úseku ochrany verejného poriadku. Spoluprácu s OO PZ 
Giraltovce  hodnotím ako veľmi dobrú. 

V oblasti spolupráce  na úseku štátnej správy je potrebné spomenúť najmä:   
- odbor všeobecnej vnútornej správy, 
- odbor ekonomický, 
- odbor životného prostredia, 
- súdy, 
- exekútorský úrad. 
Mestská polícia vykonala doručenie listových zásielok pre uvedené inštitúcie 

v súvislosti s výkonom štátnej správy celkom  64 krát a asistovala ich pracovníkom 
pri výkone štátnej správy v teréne v štyroch prípadoch. 

Na úseku samosprávy  je potrebné spomenúť, že MsP okrem rôznej asistencie  
a súčinnosti  pre jednotlivé oddelenia vykonáva pri výkone obchôdzkovej služby aj 
doručovanie písomností jednotlivým oddeleniam MsÚ nasledovne :  
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- sekretariát MsÚ     - 520 doručení 
- ekonomické oddelenie   - 429 doručení 
- správa majetku mesta   - 326 doručení 
- oddelenie kultúry    - 193 doručení 
- oddelenie výstavby    -   64 doručení  
- mestská knižnica     -   55 doručení   
- spoločný obecný úrad   - 216 doručení 
- Giraterm, spol. s r.o.   -    3 doručenia 
Väčšinou ide o doporučené listové zásielky, obyčajné písomnosti,  predvolania, 

pozvánky, výmery, dane či materiály pre poslancov mestského  zastupiteľstva. 
Tým, že MsP v rámci obchôdzkovej a hliadkovej činnosti okrem svojich zákonom 
stanovených úloh a povinnosti vykonáva v územnej pôsobnosti mesta aj 
doručovaciu službu, mestu ušetrí ročne  značnú časť finančných prostriedkov. 

Okrem uvedených činností je potrebné spomenúť aj rôzne asistencie, kde je 
potrebná spolu účasť MsP, či sú to exekúcie, otvorenie bytu v prípade ohrozenia 
života a zdravia, pri živelných pohromách, vyplácaní sociálnych dávok pre občanov 
v hmotnej núdzi  a pod. 
VI. Priestupky 

Na základe zákonom stanovenej povinnosti o zasielanie ročného štatistického 
výkazu protokolárneho evidovania priestupkovosti predkladám tabuľku so 
štatistickými údajmi zasielanú pre potreby Ministerstva vnútra SR nasledovne:  

 § 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu 

1 Celkový počet 
zistených 
priestupkov 
vlastnou  
činnosťou 

25 0 0 158 3 8 194 

2 Celkový počet 
oznámených 
priestupkov na 
útvar obecnej 
polície 

0 3 9 0 0 0 12 

3 Celkový počet 
oznámených 
priestupkov 
príslušnému 
orgánu 

1 3 0 0 0 0 0 

4 Celkový počet 
priestupkov 
vyriešenýchv bl
okovom konaní 

 

21 0 0 87 3 8 119 

5 Výška 
finančnej 
hotovosti (€) 

133 0 0 1205 25 520 1.415 
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Štatistické údaje z protokolu udalostí za rok 2010 
 

Celkový počet evidovaných udalostí: PU – 872 
- udalosti nahlásené občanmi priamo ................. - 194 
- udalosti oznámené mestom (pracovníkmi mests. organizácií) 
   ................. - 103 
- udalosť priamo nahlásená pracovníkom kamerového systému 
   ................. - 42  

Výpočet jednotlivých činností vo výkone služby : 
 

- zistený požiar – 4 x – upovedomenie HaZZ                                                     
- priama asistencia pri dopravných nehodách - 4 x 
- pre linku  158  -   1 x 
- pre linku  112  -   1 x 
- riadenie cestnej premávky – 2x  
- upozornenia na zistené nedostatky počas výkonu služby - 178 x 
- použitie výzvy v zmysle zákona o obecnej polícii - 71 x 
- vybavenie priestupku dohováraním na mieste na úseku 
  verejného poriadku – 71 x 
- vybavenie priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej 
  premávky  –  70 x  
   
Nález veci : 
 
- čipová karta        - 3 x 
- diop. okuliare    - 1 x 
- doklady         - 5  x 
- evidenčné. čísla      - 2 x  

- domové kľúče       - 13 x 
- mobilný telefón      - 4 x 
- peňaženka         - 3 x 
- kontrola § 30 (alkohol)  - 9 x 

 
Odchyt psov na území mesta :  
 

- celkový odchyt psov                                                -  38 x 
- prostredníctvom pracovníka firmy Hunter priamo    -  11 x 
- hliadkou MsP                                                            -  17 x 
- vrátenie majiteľovi                                                    -  10 x 
 

Prevetívna činnosť :     
  

Besedy v školských zariadeniach - 11 x, s celkovou účasťou 517 detí  
Téma  -  toxikománia, správaj sa slušne 
Zabezpečenie verejného poriadku pri mestských akciách  : - 28 x  

asistencie pre mesto       - 78 x 
opilec – výjazd                            - 12 x  
odvoz osoby pre vl. bezpečnosť  - 7 x  
privolaná RZS 112                - 2 x                    
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V jednom prípade došlo počas výkonu služby k útoku na verejného 
činiteľa pri výkone jeho právomoci zo strany páchateľa priestupku. Prípad 
mal dohru na okresnej prokuratúre a následne na okresnom súde. 

 
dohľad nad CP /žiaci/ ............................   - 40 x 
odovzdanie veci pre PZ..........................   - 14 x 
podujatie mimo org. mestom .................    - 4 x 
povodeň  ................................................. - 6 x  
previerky pre úrady ...............................    - 5 x 
súčinnosť pre oddelenia mesta ..............    - 9 x 
súčinnosť pre orgány  št. správy...........      - 4 x 
úhyn zveri, zabezpečenie úkonov na  likvidáciu .................... - 4 x 
zabezpečenie verejného poriadku počas volieb .................... - 3 x 
výjazd MsP na signalizáciu .................................................... - 3 x 
zabezpečenie VP – súťaže ...................................................  - 2 x 
 

Kamerový systém :  
Celkový počet záznamov                                               – 205 
 
Jednotlivé klasifikácie : 
 poškodenie okrasných stromčekov                                – 4 x 
 konzumácia alkoholu na verejnom priestranstve           – 15 x 
 pohyb psov                                                                     – 13 x  
 vylepovanie plagátov na verejnoprospešné zariadenia   – 12 x 
 znečistenie verejného priestranstva                                 – 10 x 
 fyzické konflikty  na verejných priestranstvách               – 6 x  
 podozrenie z dopravného priestupku                              – 148 x 
 iné priestupky                                                                  – 4 x 
 
poskytnutie údajov z kamerového systému  pre potrebu PZ - 6 x 
 

VII. Záver 
Každá obecná a mestská polícia ma iné podmienky pre svoju činnosť, 

iné počty príslušníkov, materiálne a technické zabezpečenie, od štátnych 
orgánov je prevažne nezávislá. 

Medzi mestskými a obecnými políciami  pretrváva spolupráca  a to 
najmä prostredníctvom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii 
Slovenska. Prebieha výmena informácií a skúseností. Rok 2010 je možno 
hodnotiť ako úspešný, príslušníci MsP si plnili svoje povinnosti prevažne 
vzorne.  Neboli zaznamenané udalosti, ktoré by poškodzovali  postavenie 
a prácu MsP. Cieľom bolo vyhovieť  pripomienkam občanov a priblížiť sa 
takýmto výkonom služby občanom.  

Juraj Šima, náčelník MsP 
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Spoločnú rozlúčku s tohtoročnými dlhými fašiangami 
pripravili mesto Giraltovce a organizácia Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami pre svojich seniorov a seniorov z  
partnerského   mesta    Wielopole   Skrzynskie   v   piatok   
25. februára v Dome kultúry. Podujatie spestrili kultúrnym 
programom, v ktorom účinkovali folklórny súbor Topľan 
s ľudovou hudbou a folklórny súbor poľských seniorov. Večer 
oživila  tombola s prekvapujúcimi cenami. 

Svoju výnimočnosť fašiangové posedenie získalo príchodom 
poľských partnerov a ich aktívnymi vstupmi do jeho priebehu. 

Piatkové stretnutie slávnostným prípitkom otvorila 
zástupkyňa primátora Slávka Vojčeková. Vyše päťdesiat 
Poliakov priviedol do Giraltoviec Marcin Swierad, riaditeľ 
Domu kultúry vo Wielopoli. Spoločne sme hľadali, čo spája 
fašiangy v ich a v našej oblasti. Zhodli sme sa, že sú to 
predovšetkým veselosť, bujarosť a roztopašnosť, ktoré 
predchádzajú nastavajúcemu pôstu pred Veľkou nocou.  
Poľskí folkloristi predviedli zvyk s názvom Droby. Veľmi sa 
podobá našim burzám, ktoré dodnes zostali po dedinách 
hlavne na Liptove a Orave. Veselí chasníci chodia od domu 
k domu, u Poliakov sa zdržiavajú hlavne v domoch, kde je 
slobodná dievčina. Nosia so sebou kus dreva - kľocek. Domáci 
musia dievčinu vykúpiť, inak s veľkou hanbou by musela 
kľocek nosiť po celej dedine. A tak rodičia neváhajú a nadelia 
koláčov, slaniny, klobás, chleba aj wudky, pridajú zopár 
grošov, aby sa burzovníci mohli posledné tri fašiangové večery 
a noci pozabávať dochuti. Wielopoľske zapusty, ako sa súbor 
nazýva, predviedli len fragment zo svojho bohatého 
repertoáru, ale diváci ich odmenili potleskom. Poliaci, na 
rozdiel od nás, nepoznajú populárny zvyk – pochovávanie 
basy. Tá sa pochováva o polnoci z utorka na popolcovú 
stredu.  

Rozlúčka seniorov s fašiangami trvala dlho do noci. 
Nechýbalo jej nič, čo takéto príležitosti charakterizuje. Aj 
napriek vyššiemu veku, kilám navyše a chorobám, ktoré 
gniavia unavené telá, prítomným nechýbali úsmevy na 
tvárach a radosť so stretnutia s priateľmi.  

ooooo  Emília Filová 
 



  Spravodajca mesta Giraltovce 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FS Topľan pozval prítomných do tanca a tým otvoril tanečnú zábavu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderátorky večera zaujali vtipným slovom a nápaditými škraboškami. 
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Súbor Wielopoľske zapustky z Poľska  predviedol zvyk s názvom Drob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľudová hudba FS Topľan pod vedením  riaditeľa ZUŠ Petra Zajaca  mala 
opäť veľký úspech. 

Foto: Róbert Koreň 
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Sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly, ďakujeme. 
 

Mesto Giraltovce 
Agroslužby, s.r.o. Pavol Paľa 
Krusado, Ľubomír Krupa 
Lucia, Emília Deutschová 
Minimarket, Marián Cviklik 

Unipress, Štefan Puchalík 
Vinotéka, Antónia Juhová 
Pizza, Jozef Mati 
Domov sociálnych služieb 
Ľubomír Bakaľár 

 
 
 
 
Na fašiangovom posedení členov ZPCCH a dôchodcov z Poľska, ktoré 

okrem ďalších organizátorov pripravilo oddelenie kultúry nášho mestského 
úradu, ma zaujalo nadšenie pracovníkov kultúry, ktoré dokázali preniesť na 
všetkých prítomných. Začiatok sa rozbiehal pomaly, no podujatie naberalo 
na intenzite a o chvíľu sa začala zabávať celá sala. Veľký podiel na tejto 
príjemnej atmosfére mal výborný moderátorský tandem Alena Kmecová 
a Mária Osifová.  

Nedal sa však zahanbiť ani „moderátor“ z družobného Poľska Marcin 
Swierad, ktorí spolu vedúcou kultúry A. Kmecovou výborne zabávali 
publikum. Málokedy sa vydarí taký večer, no ten fašiangový  piatok sa 
podaril excelentne. Naši priatelia z Poľska nám predviedli na pódiu svoje 
fašiangové zvyky, obliekli si fašiangové masky, nezabudli  na všetko, čo 
k poľským fašiangom patrí. Radi sme sa priučili ich zvykom a zas sme sa 
raz presvedčili, že národné tradície sú veľkým bohatstvom každého 
múdreho národa. Súbor Topľan roztancoval prítomných, keď vyzval našich 
seniorov do tanca  a tí sa veru nedali zahanbiť ani pri rýchlejšom tempe 
skvelej kapely nášho súboru. Tvoria ju mladí talentovaní ľudia a pevne 
verím, že so skvelou budúcnosťou. Vo fašiangový večer nechýbal ani tanec 
známych párov   osobností z filmu a rozprávok. Prítomní si vytiahli lístočky 
s menom jedného z  páru a s úsmevom čakali s kým budú mať to šťastie 
na parkete. Stretli sa  veľmi nezvyčajné dvojice, ale predsa o tom fašiangy 
sú, smiechu a dobrej nálade sa veru neubránil nikto. Žrebovanie tomboly 
patrilo k vrcholom večera,  nádherné ceny upútali pohľady prítomných. 
Každý s napätím sledoval  žrebovanie a  mnohým sa pošťastilo vyhrať  
hodnotné ceny. Je pravdou, že poniektoré z cien, tie jedlé, v momente 
zmizli z tanierov prítomných hostí, no mnohé z týchto pekných cien budú 
ešte dlho zdobiť príbytky našich občanov a priateľov z Poľska. Tí si tento 
večer užívali plným dúškom a pri žrebovaní svojich tombolových lístkov 
prejavili vždy obrovskú radosť. Čo dodať na záver? Vďaka za pekný večer, 
za pekné posedenie, dobré slová a spoločne prežité chvíle. Mnohí prítomní 
tak skoro na posledné fašiangy nezabudnú a pevne verím, že už teraz sa 
tešia na tie budúce. 

ooooo  /am/ 
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Deň zaľúbených je na Slovensku už 16. rokov spájaný s kampaňou 

darcovsta krvi, s tzv. Valentínskou kvapkou krvi. Organizátori - Národná 
transfúzna služba a Slovenský červený kríž – miestny spolok Giraltovce - 
pripravili túto akciu 15. februára 2011 aj v Giraltovciach.   

„V poliklinike bolo v tento deň  zaregistrovaných 53 darcov, z nich 
12 prvodarcov, vyradených bolo taktiež 12 a ostatných  29 
dobrovoľných darcov krvi,“ informovala nás Daniela Macáková, odborná 
asistentka konateľa Polikliniky Giraltovce ILB, s.r.o.  a zároveň hlavná 
organizátorka tejto kampane u nás. Väčšinu z prítomných tvorili študenti, 
prišlo ich 36, čo bolo aj cieľom tejto kampane - zapojiť do darcovstva 
hlavne mladých ľudí. 

Po prvýkrát sa krv rozhodla darovať  Mária Kačmárová – pracovníčka 
CVČ aj preto, lebo ma vzácnu skupinu krvi - tzv. „nulku“, ktorá je 
najžiadanejšia. Pre nedostatok železa sa jej odber krvi nepodaril. „Som 
veľmi sklamaná, musím na sebe popracovať a v najbližšom  termíne 
prídem zas. Dúfam, že už úspešne.“ 

Pre Andreu Janovičovú, zamestnankyňu MsÚ, to bol už 17. odber,  je 
držiteľka bronzovej Jánskeho plakety. „Využijem každú možnosť na 
darovanie krvi. Považujem to za akúsi povinnosť.“ 

Najbližší ďalší termín darovania krvi bude niekedy koncom mája 
alebo začiatkom júna. Je to podmienené tým, že ženy môžu darovať krv 
raz za štyri mesiace a muži každé tri mesiace. 

Kedy nemožno darovať krv: 
• po prekonaní infekčnej žltačky typu B a C, príp. ak ste boli v  styku 

s chorými na toto ochorenie za posledný rok,  
• po prekonaní iných vážnych infekčných chorôb (treba sa 

informovať u lekára transfuziologického oddelenia),  
• v prípade, že ste boli posledný mesiac chorý,  
• pri dlhodobom užívaní liekov (výnimkou je hormonálna 

antikoncepcia),  
• ak ste boli posledný rok operovaný, tetovaný, liečený 

akupunktúrou,  
• ak ste si dali urobiť pírsing,  
• ak ste dostali transfúziu krvi alebo plazmy,  
• ste nosičom vírusu HIV,  
• ak ste mali v poslednom roku HIV-pozitívneho sexuálneho 

partnera, ktorý patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV,  
• ak ste podstúpili operáciu mozgových obalov, transplantáciu 

rohovky,  
• ak ste sa liečili pomocou hormónov hypofýzy, príp. ak sa v rodine 

vyskytla familiárna forma tohto ochorenia,  
• v súvislosti s Creutzfeldt-Jacobovou chorobou (CJCH) sa 

Nariadením Ministerstva zdravotníctva SR z júla 2005 z darcovstva krvi 
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vylučujú osoby, ktoré žili v rokoch 1980 - 1996 viac ako 6 mesiacov vo 
Veľkej Británii a v Írsku. Toto opatrenie je preventívne, pretože prenos 
CJCH transfúziou krvi nebol dokázaný,  

• z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie a počas 
ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí). 

 
Všetkým darcom za ich šľachetný čin patrí vrelé poďakovanie. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plná čakáreň mladých ľudí,  
ochotných darovať krv. 

Text a foto: Mária Osifová 
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Na knihy je vždy vhodný čas, kniha je 

nadčasová. Priateľke knihe patria mnohé pekné 
okamihy, keď sa tešíme alebo smútime spolu 
s jej hrdinami. Kniha nás poučí, zabaví, alebo si 
pri nej na chvíľu oddýchneme. Závisí to od toho, 
po akom žánri siahneme, na čo máme práve tú správnu náladu.  Na 
dvere nám zaklopal mesiac marec a kniha slávi svoj sviatok. Už tí 
najmenší čitatelia našej knižnice vedia, že marec a kniha patria 
k sebe. Marec je mesiac, v ktorom sa  knihe venuje zvýšená 
pozornosť. Viac žiakov navštívi našu knižnicu, pripravíme viac 
besied a akcií, aby sme našu knižnicu čo najviac dostali do 
povedomia verejnosti. Samozrejme, nezabudli sme aj na novinky a 
knižnica sa teší novým titulom kníh, ktoré čakajú na vašu 
návštevu. Z najnovších titulov vyberáme: 

 
M.J.ROSE:  MAGICKÁ  FLAUTA 
M.J. Rose je uznávanou autorkou desiatich kníh. V románe 

Magická flauta zobrazuje život Meer Loganovej, ktorú mnohí 
pokladali za čudáčku.  Meer často upadala do záchvatov, v ktorých 
videla neznáme miesta a vždy pritom znela tichá, nezapamätateľná 
hudba. Hlavná hrdinka prichádza do Viedne a hudbu z detstva jej 
pripomenie zmienka o stratenej flaute, spájanej s Ludwigom van 
Beethovenom.  

 
DONNA WILLIAMS:  NIKDO  NIKDE 
Nevšedný životopis dievčaťa s autizmom, ktorý nám dovoľuje 

pochopiť, ako sa človek s autizmom cíti a ako prežíva vecí, ktoré 
prináša bežný život. Je to strhujúci, miestami dojemný príbeh 
dievčaťa, ktoré sa snaží porozumieť ľudom zo svojho okolia i sebe 
samej. Hľadá pochopenie a prijatie u druhých a ponúka nám 
pohľad  do sveta človeka, ktorý trpí poruchou autistického spektra. 

 
GUY  CORNEAU:  ANATÓMIA  LÁSKY 
Existuje vôbec šťastná láska? Psychológ a skúsený odborník na 

partnerské vzťahy vo svojej Anatómii lásky uvádza predpoklady na 
vytvorenie vzťahu, ktorý možno za šťastnú lásku označiť. Kniha je 
určená tým čitateľom, ktorí sa chcú viac dozvedieť o podmienenosti 
rodinných a partnerských vzťahoch a kladú si otázky, či je možné 
v dnešnej dobe partnerských kríz dosiahnuť šťastnú lásku. 
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MÁRIA RÁZUSOVÁ- MARTÁKOVÁ:  ZLATÉ  ZVONKY 
Zlaté zvonky sú reprezentatívnym výberom tých najlepších 

rozprávok, básničiek, riekaniek a pohybových hier, ktoré Mária 
Rázusová-Martáková vytvorila, prerozprávala a prebásnila pre deti 
od predškolského veku. V tomto výbere ich nájdete všetky a ešte 
omnoho viac pre potešenie detí, rodičov i starých rodičov. 

 
MILAN IGOR CHOVAN:  STRÁŽCOVIA  HÔR 
Povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch nás presviedčajú, 

že Slovensko sa zachvieva  v troch farbách. Bielou vládne Lomnický 
štít. Jeho ochranca Belan sa trblieta v odlesku nebeskej čistoty. 
Modroň je zas patrónom Kriváňa, zachvieva sa v modrej farbe, ktorá 
je so spravodlivosťou zajedno. Rozoklaný Rozsutec, nezameniteľný 
tvarom, chráni Červenák odetý v teplých odtieňoch červenej ruže. 

 
Anna Mitaľová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deň učiteľov má svoje stále 

miesto v kalendári našej 
spoločnosti. Tento deň patrí 
k významným dňom pre nás, ako 
bývalých, tak i súčasných 
pedagógov. Preto využívam jeho 
posolstvo na to, aby som vás 
pozdravil a vyjadril poďakovanie 
za to, že ste verní učiteľskému 
povolaniu i naďalej. Myslím si, že  
len učiteľ si dokáže naozaj 
predstaviť vašu prácu.  Vaše 
pedagogické pôsobenie vychádza 

z vašich schopnosti, obetavosti a ľudskosti.  
Vybrali ste si náročné povolanie a napriek všetkému tomu, 

čo  sprevádza  našu spoločnosť, ste mu zostali dodnes oddaní. 
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Aj to je potvrdením toho, že učiteľstvo nie je pre vás len práca, 
ale i poslanie. Vaše pedagogické pôsobenie a zotrvanie v ňom 
určite nie je pre výhody, ale pre vaše schopnosti, hlbokú 
ľudskosť, schopnosť empatie a obetavosti. Teší ma, keď 
s hrdosťou môžem vyhlásiť, že k tejto komunite patrím i ja. 

Základná škola poskytuje základné vzdelanie na základe 
vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, 
humanity a demokracie. Poskytuje mravnú, estetickú, 
pracovnú, zdravotnú, telesnú, dopravnú a ekologickú 
výchovu. Umožňuje náboženskú výchovu a športovú prípravu. 
Ústava SR zabezpečuje právo každého občana na bezplatné 
vzdelanie v štátnych základných školách a možnosť zriaďovať 
aj iné školy ako štátne. 

Vyučovanie nikdy nebolo ľahké, no dnes je oveľa ťažšie. Je 
to veľký výchovný proces, často marený neúspechmi, ktoré 
smerujú proti nášmu úsiliu pri formovaní pevných  osôb, 
schopných pracovať s ostatnými a dávať životu zmysel. 
Ťažkosti, ktoré pedagógov sprevádzajú sú len druhou stranou 
mince veľkého a vzácneho daru, ktorým je naša sloboda 
sprevádzaná zodpovednosťou.  

Drahí kolegovia, tým že vtláčate do duše mladého človeka 
ľudskosť, do srdca lásku a do mysle zasievate zmysel pre 
zodpovednosť, vychovávate a vzdelávate, váš život je bohatý. 
Prajem vám, aby ste svoje umenie učiť iných učiť sa úspešne 
rozvíjali, aby ste stále nachádzali v profesii učiteľa 
a vychovávateľa hlboký zmysel. Vážte si svoju múdrosť, 
pretože „z ľudských myšlienok sa vyťažilo viac zlata, než sa ho 
kedy vydolovalo zo zeme“. (Napoleon Hill) 

Prajem vám teda radosť z vykonanej práce, lásku k deťom 
a žiakom, vnútornú energiu, pedagogickú tvorivosť, vytrvalosť, 
múdrosť a úspech vo vašom poslaní.    

Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti vás všetkých 
pozdravil  a poďakoval sa za spoluprácu a za vynaložené úsilie 
pri formovaní osobnosti mladej generácie. 

 
 Jozef Kozák 

odb. zam. ŠÚ Giraltovce 
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Fašiangy sú tradičným obdobím zábav, plesov, tancovačiek 

a karnevalov. Aj materská škola v nedeľu 6.2.2011 usporiadala v 
Dome kultúry vo veľkej sále Detský karneval. Zúčastnili sa ho deti 
MŠ zo šiestich tried spolu so svojimi rodičmi. Hlavnou postavou 
karnevalu bol vodník ČĽUPKO, ktorý nariekal, lebo mal veľmi 
znečistený rybník a preto mu z neho vyplávali všetky rybky. Prosil 
deti, aby mu pomohli rybník vyčistiť. Dej karnevalu mal 
environmentálny charakter. Deti tak hravou formou, 
prostredníctvom šiestich aktivít, čistili s Čľupkom rybník. Za každú 
splnenú úlohu boli deti vodníkom Čľupkom odmenené farebným 
leknom, takže každá trieda musela nazbierať šesť farebných lekien. 
Medzi jednotlivými aktivitami si deti zatancovali spolu so svojimi 
rodičmi. Keď už bol rybník vyčistený, deti potom pomáhali Čľupkovi 
naplniť rybník farebnými rybkami. V závere sa deti preukázali 
nazbieranými leknami a tak si vo veľkej nádobe vylovil každý dobrú 
odmenu a ovocný džús. Vodník Čľupko sa s deťmi rozlúčil pri 
spoločnom tanci.                
 Anna Jurčová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodník Čľupko s deťmi čistili rybník                                      Foto: autor 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
22 

 
 
 
 
 

Vo štvrtok 3. februára 2011 sa v Základnej škole na 
Prostejovskej ulici v Prešove uskutočnilo krajské kolo 
súťaže v prednese slovenskej povesti  Šaliansky Maťko, 
ktorú organizovali Krajský školský úrad v Prešove a Dom 
Matice slovenskej v Prešove. Účastníci súťaže prišli z 11-
tich okresov Prešovského samosprávneho kraja, aby 
prezentovali svoje schopnosti predniesť tento literárny 
útvar. Čerpali z nespočetného množstva slovenských 
povestí od rôznych autorov a prostredníctvom príbehov 
z nich priblížili odbornej porote a poslucháčom mnohé 
blízke aj vzdialené lokality nášho kraja. Odborná porota 
mala veľmi ťažkú úlohu určiť, ktorí súťažiaci z troch 
kategórií sú tí najlepší. Každý súťažiaci bol osobitý 
a zaslúžil si vyhrať.  

Medzi ocenenými bola aj žiačka Gymnázia v 
Giraltovciach, Viktória Dzurjuvová  

z I. O (pripravovala ju M. Lehetová), ktorá získala za svoj 
prednes Cenu Matice slovenskej.  

 
Ďalší hodnotný úspech dosiahlo Gymnázium Giraltovce v 

siedmom ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 
2010, ktorú vyhlásili vydavateľstvo DAXE a redakcia 
časopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 113 žiakov základných 
škôl a osemročných gymnázií. Z našej školy sa  tejto súťaže 
zúčastnil Martin Hirňák z III. O a získal 2. miesto za báseň  
Jar (pripravovala M. Lehetová). 

Porota ocenila aj aktívny prístup škôl pri vyhľadávaní 
a usmerňovaní literárne nadaných detí. K týmto školám 
priradila aj Gymnázium Giraltovce. 

 
Prinášame víťaznú báseň Martina Hirňáka. 
 

Marta Lehetová 
Gymnázium Giraltovce 
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JAR 
vymazala bielu 
z výkresu, 
zasadila nový život. 
Svojím štetcom  
prefarbila krajinu. 
Pod jeho špičkou 
všetko ožilo. 
Stromom nakreslila  
nové šaty, 
potôčiku nástroje  
do orchestra, 
motýľom jasnú oblohu, 
ľuďom vliala novú 
nádej do života.  
Pri nej 
rozkvitol celý svet, 
no plody vypustí 
až v lone leta. 

 
 
 
 
 

Februárová činnosť Centra bola aj 
napriek premenlivému počasiu znovu 
pestrá, hoci nie všetky naplánované akcie sa 
podarilo aj uskutočniť. Pekným podujatím 
bolo otvorenie galérie hneď s dvoma 
výstavkami a to fotografií pod názvom 
Bariéry a výtvarných prác v súťaži 
o najkrajšie logo rodičovského združenia 
základnej školy (RZ ZŠ). Cieľom  
fotografickej súťaže bolo poukázať aj na 
skutočnosť, že ľudia si často nevšímajú 
jednoduché veci, ktoré pomáhajú nielen 
ľuďom so zdravotným postihnutím 
pohybovať a orientovať sa. Bola vyhlásená 

začiatkom októbra 2010, mohli sa do nej zapojiť ľudia s rôznymi 
druhmi zdravotného postihnutia, ktorí mali možnosť takto poukázať 
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na bariéry vo svojom okolí a tiež široká verejnosť. Po súťaži boli 
spracované fotografie na putovné výstavky, ktoré sa takto dostali aj 
k nám a tiež spracovaná brožúra z verejne vystavovaných prác. 
Výstavka týchto zaujímavých  bariér – prekážok deti zaujala, boli 
prekvapené, čo všetko sa nám môže stať a aký problém je to 
v bežnom živote. Cieľom  výstavky je zviditeľniť každodenné 
prekážky takto postihnutých ľudí a preto po ukončení u nás  
poputuje ďalej,  aby ju mali možnosť vidieť  aj iní ľudia. 

Výstavka  výtvarných prác o najkrajšie logo RZ  ZŠ obsahovala 
vyše štyridsať exponátov a zapojili sa do nej žiaci od 
2.ročníka.Vyhralo logo navrhnuté  Diankou Tomkovou zo 4.ročníka, 
to už aj funguje a rodičia ho na svojich materiáloch používajú.  
Centrum  ešte vybralo dve  práce autorov Tobiáša Maťaša a Michala 
Pavlíka, ktorí sa potešia pekným vecným cenám za svoje nápady. 

Február má aj jeden pekný moderný  - sviatok sv. Valentína, 
tento patrí nielen mladým, ale tešia sa mu aj tí skôr narodení. 
Dôchodcovia sa zišli v tento deň pri fánkoch, koláčoch, kapustnici 
a pekných darčekoch. Neskôr sa rozprúdila aj dobrá zábava,  
spievalo sa a  tancovalo. Z toho posedenia nájdete foto na ďalších 
stránkach. Pre mládež to bola diskotéka, tak ako každý rok, 
tentoraz s vystúpením Zdenky Prednej. 

K februáru  patria nielen plesy pre dospelých , ale aj karneval. 
My sme ho pripravili pre tých najmenších, detičky z hodinovej 
škôlky s rodičmi. V maskách boli detičky rozkošné a spoločne sme 
sa zahrali, zatancovali si a deti s mamičkami aj niečo nakreslili,  tak 
sme ich odmenili vecnými cenami a sladkosťami. Mamičky si 
podujatie pochvaľovali a hneď sa aj dohodli na podujatí na ďalší 
mesiac. 

V športovej oblasti sa uskutočnili v posilňovni dve súťaže  a to 
v drepe a tlaku na lavičke . Víťazmi sa stali  Dávid Pankuch, Gabriel 
Grega a Matúš Bendík a v súťaži v tlaku na lavičke to boli Igor 
Kucirka, Patrik Gajdoš a Dávid Bendik. Takýmito mesačnými 
súťažami sa naši borci pravidelne pripravujú na náročnejšie derby 
vo svojich kategóriach. Veľkú radosť nám urobil Dávid Bendik, 
ktorý bol ocenený ako športovec roka nášho kraja, ale o tom je 
samostatný článok. 

Návštevou   divadelného predstavenia Sen noci svätojánskej 
v Prešove sme zavŕšili našu mimoškolskú činnosť. Začiatok mesiaca 
patrí našim školákom, veríme, že ho vďaka napadanému snehu 
využijú v prírode a nie pri televízoroch a počítačoch. Centrum 
pripravilo pre nich a pre rodičov lyžovačku. Takže prajeme im pekné 
prázdniny.                         ooooo  hs  
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Zriaďovatelia škôl a školských zariadení svojimi všeobecne záväznými 

nariedeniami  v súlade s § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  o výchove 
a vzdelávaní určili miesto a čas zápisu detí  na  plnenie povinnej školskej 
dochádzky. Zápisy sa konajú  od 15. januára do 15. februára, ktoré 
predchádzajú začiatku školského roka. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť  do základnej školy dieťa, 
ktoré dovŕši šiesty rok  k 31.8. a dosiahne školskú spôsobilosť, ktorá 
zahŕňa fyzickú a duševnú dispozíciu, potrebnú pre vstup do školy. 

O prijatí dieťaťa do 1. ročníka rozhoduje riaditeľ školy v súlade  s §5 
ods.3 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve. Ak dieťa po dovŕšení  šiesteho roku veku 
nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe 
žiadosti zákonného zástupcu o odklade školskej dochádzky.  

Školská spôsobilosť je výsledkom dovtedy prebiehajúcich procesov  vo 
vývoji dieťaťa, ktoré mu umožňujú úspešne zvládať požiadavky školy. 

 
Pri zápise sa zisťuje   spôsobilosť fyzická, percepčná a kognitívna, 

 ako aj sociálna, emocionálna a motivačná  
1. Fyzická spôsobilosť - zrelosť je veľmi individuálna. Dnes sú vo 

všeobecnosti deti väčšie a vyspelejšie, ako to bolo v minulosti. 
2. Percepčná, kognitívna  a sociálna spôsobilosť- prvák by mal 

byť schopný chápať realisticky.  Rodičom sa odporúča trénovať pamäť detí 
pred nástupom do školy. V 1. ročníku sa od dieťaťa vyžadujú už správna 
výslovnosť a bohatá slovná zásoba. Dieťa by malo správne skloňovať, 
časovať a používať správny slovosled. Grafomotorika je nevyhnutná 
k získaniu schopnosti písať. Dôležitým ukazovateľom vyzretosti je aj tzv. 
lateralita. U väčšiny detí  býva jedna ruka (ale aj noha, oko...) šikovnejšia 

3.  Sociálna, emocionálna a motivačná spôsobilosť -  
v predškolskom veku sa okruh ľudí okolo dieťa rozšíril z rodičov na 
kamarátov a personál v materskej škole. Prvák musí byť schopný pracovať 
v skupine, tlmiť svoje požiadavky v snahe dosiahnuť spoločné dobro. 
Sociálna zrelosť sa prejavuje aj v zvládaní samoobslužných činností – sám 
sa obliecť, ísť na WC, naobedovať sa v jedálni. Emocionálna zrelosť sa 
vyznačuje primeranou emočnou stabilitou. Afektované správanie sa 
ustupuje do úzadia, prejavy hnevu sú skôr iba slovného rázu, bez fyzických 
atakov. 

K správnej motivácii je vedené učiteľom, ako aj rodičmi doma. Stupeň 
motivácie učiť  sa je na začiatku školského roku podstatne nižší ako na 
konci. Dieťa spočiatku ťažšie opúšťa hru, ktorá bola doposiaľ jeho 
celodennou činnosťou.  



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
26 

V pôsobnosti Školského úradu Giraltovce je počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ na školský 
rok 2011/2012 nasledujúci:                      Tabuľka č. 1 

Z toho Počet plánovaných tried 
1. ročníka 

Vyučovací 
jazyk triedy 

Základné      
školy 

(súkromná 
ZŠ je mimo 

štatistiky 
ŠÚ) 

Počet 
Zaevido-
vaných 

detí spolu 
1/ 

Dievča-
tá 

detí, 
ktorým 

začiatok 
PŠD bude 
odložený 

2/ 

deti, ktoré 
budú 

zaradené 
do nultého 

ročníka 

Neza-
školené 
v MŠ 

Samo-
statné 
triedy 

Spojené 
triedy 

slov Giraltovce 48 22 4 13 6 2 0 

slov Kalnište 4 1 1 0 0 0 1 

slov Kračúnovce 14 7 1 0 0 1 0 

slov Kuková 7 4 2 0 0 0 1 

slov Lúčka 4 2 0 0 0 0 1 

slov Okrúhle 13 8 1 0 0 1 0 

slov Radoma 1 0 0 0 0 0 1 

slov Železník 3 2 0 0 0 0 1 

slov Želmanovce 6 4 0 0 0 0 1 
Spolu ZŠ v pôsobnosti 

ŠÚ 100 50 9 13 6 4 6 

Súkromná ZŠ Giraltovce 24 4 1 0 0 1 0 
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1/ Počet všetkých detí, ktoré prišli na zápis v termíne určenom 
pre danú školu. 

2/ Vrátane detí, u ktorých rodičia pri zápise podali žiadosť 
o odklad povinnej školskej dochádzky, ale ešte nebolo rozhodnuté, 
či odklad získajú. 

 
Tabuľka č. 2 nám udáva počty zapísaných detí do 1. ročníkov 

základných škôl od škôl. roku 2007/2008, z ktorej môžeme  
konštatovať postupné zvyšovanie počtu detí. Je to pozitívny signál 
pre základné školy v našom regióne  

Tabuľka č. 2 
 

Školský  rok 
2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

Počet zapísaných 
žiakov 

do 1. ročníka  ZŠ 
146 119 92 96 100 

 
 

Jozef Kozák 
odb. zam. ŠÚ Giraltovce 

 
 
 
 

 
V sobotu 29.1.2011 Poľovnícky združenie (PZ) -Vtáčnik 

Giraltovce pod záštitou primátora mesta  v sále Domu kultúry 
usporiadal Reprezentačný poľovnícky ples. Tak ako po iné roky aj 
tento sa niesol vo vynikajúcej atmosfére a vo veľmi peknom 
prostredí, vyzdobenom poľovníckymi trofejami. Na úvod plesu 
zazneli poľovnícke halali a po oficiálnom otvorení predsedom PZ- 
Vtáčnik Jánom Žultákom a primátorom mesta Jánom Rubisom 
začala zábava, ktorá s prestávkami na bohatú tombolu trvala do 
skorých ranných hodín. O kultúrny program sa  postaral FS-Topľan 
a príjemnú atmosféru vytvorila hudobná skupina Východ.  

Touto cestou sa chce PZ-Vtáčnik poďakovať hlavne primátorovi 
mesta  Jánovi Rubisovi a celému organizačnému výboru v zložení 
Ľubomír  Vertaľ, Ján Žulták, Pavol Kovalčík st., Pavol Kovalčík 
Pavol, Marek Janovič, Miroslav Kmec a František Onufer. 
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Tiež by sme sa chceli čo najsrdečnejšie poďakovať sponzorom, 
ktorí podporili organizáciu plesu či už cenou do tomboly alebo 
svojou pomocou, bez ktorej by to mali organizátori oveľa ťažšie. Sú 
to: Ján Rubis, Gabriel Novotný  s manželkou, Mirka Černická, 
Daniela Džatková, Vladimír Fecura s manželkou, Martina 
Handzušová, Pavol Harkabus, Iveta Kovalčíková,  Michal Mašlej  ml. 
s manželkou, Ľubomír Vertaľ s manželkou, Ján Žulták  
s manželkou,  Pavol Kovalčík  ml.,  Martin Mikula,  Mária Radačová, 
Zuzana  Vargová, Jozef Vertaľ  s manželkou, Anna  Vravcová  
s manželom, FS-Topľan, kolektív z „Nebíčka“, p. Kusek s 
manželkou, Martin Dzurko, Daniel Lechman, Mária  Nováková,  
Vladislav Juha,  Ján Bakaľár, Ľubomír  Handzuš, PZ- Vtáčnik a p. 
kuchárky z „nebíčka“ – p. Digoňová a p. Šimová. 

 Veľké Ďakujem patrí Súkromnej strednej odbornej škole 
v Giraltovciach, žiakom, odborným zamestnancom a personálu 
kuchyne pod vedením p. Miroslava Barana za krásne prestreté 
stoly, bezchybnú obsluhu a chutne pripravené jedlá, čo príjemne 
prekvapilo všetkých prítomných. 

O tom,  že  Reprezentačný   poľovnícky  ples  má  dobré  meno  aj 
za hranicami mesta, hovorí aj účasť plesujúcich  zo Spiša, Prešova, 
Humenného, ba dokonca až z Poľska. 

ooooo  Ján Žulták 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slávnostný prípitok                                                              Foto: autor 
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Deň, keď bola založená Európska spoločnosť združujúca 

asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách.
 Jednou z fascinujúcich ľudských schopností je schopnosť rečovej 
komunikácie. Definuje sa ako schopnosť vedomého používania 
jazyka, ako zložitý komunikačný systém znakov a symbolov. 
Plnohodnotná reč má veľký význam pri úspešnom začlenení detí do 
školskej práce, pri  ďalšom rozvíjaní ich rozumových schopností 
a všestrannom rozvoji celej osobnosti.  Komunikačná schopnosť 
je u niektorých z rôznych dôvodov narušená. Narušenie 
komunikačných schopností nemusí byť trvalé, ale je  možné 
ho odstrániť.  Vtedy je dôležité včas navštíviť logopedickú 
ambulanciu. Logopéd je odborník, ktorý pomáha ľuďom s 
rôznymi poruchami reči, napríklad deťom s oneskoreným 
alebo narušeným vývinom reči, ľuďom s poruchami plynulosti 
reči atď. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči 
z hľadiska formy a obsahu, predchádzanie vzniku porúch 
a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb 
reči. CPPPaP vo Svidníku má vytvorenú aj logopedickú 
ambulanciu, ktorá realizuje vyšetrenia a aj následné terapie. 
Okrem iného zabezpečuje:                   

-včasné podchytenie detí s narušeným psychomotorickým 
vývinom a výchovnými problémami,    

-posúdenie školskej pripravenosti detí nastupujúcich do 
ZŠ,  

-depistáž so zameraním na narušenú komunikačnú 
schopnosť u deti nastupujúcich do ZŠ s následnou terapiou,  

 -depistáž žiakov so špecifickými poruchami učenia v 1. 
a 2. ročníku,              

 -na základe kontrolných vyšetrení sledovanie žiakov, ktorí 
už sú v našej starostlivosti,      

-úzku spoluprácu s MŠ, ZŠ, rodičmi a zariadeniami, ktoré 
participujú na daných úlohách. 

V prípade záujmu bližšie informácie poskytneme v Centre 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku 
(budova Obv. úradu, pavilón C), alebo v detašovanom pracovisku 
CPPPaP Svidník v Giraltovciach, Dukelská ul. č. 57/64 (Dom 
služieb), či už osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/75 22367, 
0911 828 377. 

 
Vladislav Artim 

riaditeľ CPPPaP 
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- Pokračujeme vo vápnení 
a hnojení výsadieb. 

- Nastieľame organickú hmotu 
pod ovocné stromy a tým 
zabraňujeme odparovaniu vody 
z pôdy. 

- Dokončujeme zimný rez 
jabloní a hrušiek. Väčšie rany 
ošetríme  proti chorobám stromovým 
balzamom. 

- Čistíme jahodník od starších, zaschnutých a nemocných 
listov  a prihnojíme kompostom alebo kombinovaným 
hnojivom. 

- Ak sme nestihli v predchádzajúcich mesiacoch, vykopeme 
teraz staré, nemocné, mrazom poškodené alebo vysychajúce 
stromy a kry. 

- Na to isté miesto nasadíme ten istý alebo príbuzný druh 
dreviny. 

- K záveru mesiaca sadíme vonku pripravenú sadbu listovej 
zeleniny, šalát, pekingskú kapustu a karfiol. Mladé sadenice 
odporúčame prikryť netkanou textíliou.  

- Na výsev používame zdravé osivo. Môžeme moriť 
prípravkom Polyversum, ktorý zníži výskyt nežiaduceho 
padania klíčnych rastlín. 

- Môžeme ošetriť pôdu proti burine, to znamená zlikvidovať 
skoro vychádzajúce buriny. 

- S otepľovaním vzduchu sejeme hrášok.  Hĺbka výsevu je 
najmenej 3cm. Na záhon 10 m2 spotrebujeme okolo 250g osiva. 

- Skontrolujeme stav zimného cesnaku. Ak dosahujú 
teploty asi 3 dni za sebou 10 °C, tak na ochranu proti fúzavke 
aplikujeme Karate Zeon alebo Reldan 40 EC. 

- Ak je príjemné počasie 
a pozemok dovolí vstúpiť a urovnávať 
povrch pôdy, vysievame cibuľu, 
mrkvu, petržlen, paštrnák, reďkovku 
a tiež špenát. 

 
ooooo     Ľubomír Krupa 
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Fatimu Katriňakovú 
Štefana Juhasa 
Daniela Hudača 
 
 
 
 
Juraj Sokol    - 85    Alžbeta Končárová  - 60 
Anna Čušková    - 80    Vasiľ Bilý     - 55 
Hlavinka Ján   - 70    Jozef Fečo      - 55 
Mária Kristiňáková  - 70    Ján Orečný     - 55 
Ján Krajňák    - 65    Ľudmila Kurejová       - 55 
Helena Matiová   - 65      Margita Končárová  - 55 
Mária Kačmárová  - 65      Zuzana Magdošková  - 55 
Jozef Krajňák    - 60      Gabriela Šramková  - 55 
Ján Cigan     - 60    Jozef Juhas      - 50 
Pavol Mašlej    - 60    Anna Bendíková    - 50 
Valéria Dvorská   - 60      Helena Imrichová   - 50 
Mária Kristiňáková  -   60    Mária Mikulová   - 50 
 
 
 

 
 
 

 
Ján Mariňák  -  Erika Cibuľková 

Košice        Giraltovce 
 

Maroš Balina   -  Darina Onuferová 
Giraltovce        Giraltovce 
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9. marec – MDŽ – Prijatie žien primátorom mesta– 
zasadačka MsÚ 

 
15. marec – Beseda so spisovateľkou Magdalénou 

Pavlišinovou pre ZŠ 
 

24. marec – Deň učiteľov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
V MFK Slovan sa s jubilantami roztrhlo vrece. V marci 

oslávi sedemdesiatku ďalší známy giraltovský futbalista, Ján 
HLAVINKA. Tohto odchovanca Slovana pozná každý pod 
menom ANDY. Bol výborný krajný obranca, vynikal 
rýchlosťou a tvrdosťou. Hrával v doraste a po vojenčine sa 
udomácnil v A – mužstve, kde bol  v šesťdesiatych rokoch 
súčasťou silného tímu v I. A triede. Najradšej spomína na 
súboje s prešovskou rezervou. V jednom z takýchto zápasov 
mal na starosti známeho kanoniera Jozefa Semana, ktorý bol 
v kádri ligistov. ANDY ho úplne eliminoval tak, že slávneho 
futbalistu vôbec nebolo na ihrisku vidieť. S béčkom Tatrana 
je spojená dôležitá skutočnosť v jeho futbalovej kariére. Práve 
s týmto súperom zaznamenal svoj jediný gól  kuriózne, keď 
lopta po odkope brankára trafila jeho hlavu a následne 
skončila v sieti. Svoju aktívnu činnosť ukončil v Brezove, kde 
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hral päť rokov. Potom dlhé roky pomáhal ako usporiadateľ 
na vstupnej bráne štadióna pri majstrovských zápasoch. 

Tak, milý ANDY, pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti. 
MFK Slovan ti veľmi pekne ďakuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V hornom rade prvý z prava                     Foto: archív 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.februára 2011 sa dožil 
štyridsiatky tréner MFK Slovan 

Ľubomír PUHÁK. Aj keď ide 
o mladého ambiciózneho 
človeka, zaslúži si našu 

pozornosť. Prečo? Pretože pôsobí 
úspešne v Giraltovciach už tretí rok a   

zaradil   sa   tak   medzi   také   významné  trénerske 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 
34 

 
osobnosti giraltovského futbalu, ako sú Jozef Štrus, Ján 
Ličák, Ján Sabol, Tomáš Končár, Igor Novák, Jozef Bubenko 
a Štefan Bačkay . Navyše má za sebou bohatú aktívnu 
kariéru. Ako odchovanec Tatrana pôsobil vo všetkých jeho 
kategóriách. Vojenčinu absolvoval v Trenčíne a potom hral II. 
ligu v Českej republike v Turnove a Vítkoviciach, aby nakoniec 
patril medzi opory Opavy v najvyššej českej súťaži. Ako 
hrajúci tréner účinkoval v Čani, Kračúnovciach a Starej 
Ľubovni. Ľubomírovi Puhákovi osobne blahoželali na 
spoločnom stretnutí súčasní aj bývalí funkcionári MFK 
Slovan, ako aj členovia OLD BOYS  tímu . Náš SPRAVODAJCA 
na tejto akcii nemohol chýbať. „Futbal je veľký fenomén v 
celom svete. Spája ľudí, ktorí ho majú radi. Aj ja po 
doterajšom pôsobení v Giraltovciach môžem povedať, že som 
tu našiel skvelých ľudí. Platí to nielen o funkcionároch 
Slovana, ale aj o futbalistoch, súčasných aj bývalých. Našiel 
som tu dobrých priateľov a do môjho mobilného telefónu 
pribudlo množstvo nových čísiel. V Giraltovciach sa mi páči 
a keď niekedy v budúcnosti budem spomínať, tak na tie 
giraltovské časy len v tom najlepšom.“ povedal dojatý 
kormidelník Slovana. 

K blahoželaniam sa aj v mene fanúšikov z radov našich 
čitateľov pripájame i my. 

 
Najbližšie futbalové zápasy: 
17.kolo     Slovan – Snina 
18.kolo     Slovan – Topoľany 
19. kolo    Slovan - Barca     

Miroslav Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
Vo štvrtok 3.februára 2011 sa v DJZ v Prešove konalo 

vyhodnotenie Najúspešnejších športovcov a športových kolektívov 
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Prešovského samosprávneho kraja za rok 2010. V tejto ankete mali 
zastúpenie aj trojbojári z Giraltoviec, ktorí svojimi výkonmi 
prekvapovali v minulom roku aj tých najväčších neprajníkov. Po 
prvýkrát v histórii bol ocenený aj športovec zo Svidníckeho okresu, 
a to Dávid Bendík z Giraltoviec. Dávid je vekom ešte mlaďas, ale 
silou riadny chlap, veď pri telesnej váhe 75 kg zdvihnúť 240 kg 
v mŕtvom ťahu je poriadna fuška aj pre oveľa ťažších chlapov. Jeho 
obľúbená disciplína je drep, v ktorom dokázal drepnúť 257,5 kg, čo 
je zároveň aj európsky rekord. Je majstrom Slovenska, Európy 
a sveta v silovom trojboji federácie GPC a WPC, v kategórii do 75kg 
 slovenským rekordérom v trojboji hodnotou 600kg a to všetko 
stihol v roku 2010. Tomu sa hovorí excelentní výkon. Za všetky 
svoje úspechy vďačí hlavne CVČ Giralotvce, Jánovi Vookovi, svojmu 
trénerovi Michalovi Berežňakovi, mestu Giraltovce, primátorovi 
Jánovi Rubisovi, primátorovi Svidníka Jánovi Holodňákovi a Petrovi 
Pilipovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava Michal Berežňak, Dávid Bendík a prednosta Obvodného úradu vo 
Svidníku Bohumil Kačmár 
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V pondelok 14.2.2011 sa v Giraltovciach na sv. Valentína konala 

súťaž v drepe. Jej organizátorom  bol oddiel PWL CVČ Giraltovce. 
Súťaž sa začala o 16:00 hodine v posilňovni PWL CVČ Giraltovce. 
Sedem mladých borcov sa predviedlo pod monoliftom v dobrej 
forme. Hlavným rozhodcom bol Marek Pavúk, postrannými Dávid 
Bendík a Michal Berežňák. Súťažilo sa bez dresov (RAW). Zaujal aj 
mladý pretekár Marek Košč.  Nováčik prekvapil aj sám seba, keď 
drepol 70 kg. Mal aj na viac, ale bol príliš opatrný. Gabriel Matik pri 
telesnej hmotnosti 60 kg drepol 100 kg, čo je veľmi slušný výkon. 
Martin Sabol  zvládol taktiež 100 kg a urobil si svoj osobák. Na 
treťom mieste skončil Matúš Bendík výkonom 130 kg, druhý bol 
Gabriel Grega -140 kg. Víťazom sa stal Dávid Pankuch   výkonom 
150 kg. Exhibične sa predstavil aj tréner Michal Berežňák, ktorý 
predviedol 240 kg bez dresu. Michal sa pomaly pripravuje na 
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať v Šahách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťaž v drepe                          Texty a foto: Marek Pavúk 
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Rodičovské združenie pri ZŠ Giraltovce je 
zaregistrované pre poberanie 2% dane z príjmov. 

Prosíme rodičov a priateľov školy, občanov mesta, 
známych a milých ľudí, aby sa zapojili do tohto 
projektu. Peniaze 2% budú slúžiť naším deťom. 

   
IČO:         17319617459 
Adresa:      Budovateľská 20, 08701 Giraltovce 
Subjekt:        Rodičovské združenie pri Základnej 
       škole 
                   Giraltovce 
Právna forma:  Občianske združenie 
 
Potrebné tlačivá, ktoré dáte potvrdiť v mzdovej 

učtárni u svojho zamestnávateľa, si môžete vyzdvihnúť 
u p. Ivety Sukovskej (KVETY – pošta) a u p. Evy 
Verčimakovej (kníhkupectvo MIMI), ale aj na 
sekretariáte ZŠ Giraltovce. 

Zároveň sa chceme srdečne poďakovať všetkým, 
ktorí prispeli a darovali nám 2% zo svojej dane v 
minulom školskom roku 2009/2010. Vďaka týmto 
ľuďom sa nám podarilo vyzbierať veľmi peknú sumu, 
ktorú žiaci ZŠ Giraltovce využívajú na rôzne kultúrne, 
vzdelávacie i športové účely. 

 
Ďakujeme 

Rodičovská rada 
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                                                          Foto: Archív, Mária Osifová 
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