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eľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší 

kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. 

Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania 

(resp. vzkriesenia) Jeţiša Krista po jeho smrti na kríţi. 

Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví slávi prvú nedeľu 

po prvom splne jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola 

ustanovená na nicejskom koncile roku 325.  Ak spln pripadá 

na nedeľu, Veľká noc bude aţ nasledujúcu nedeľu a preto sa 

dátum Veľkej noci môţe odlišovať v jednotlivých rokoch aţ 

o viac ako jeden mesiac (od 22. marca do 25.apríla). 

Veľká noc v rímskokatolíckej cirkvi sa začína vigíliou 

Nedele Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený 

štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota) a trvá päťdesiat dní aţ      

do Turíc, slávnosti zostúpenia Ducha svätého. 

V gréckokatolíckej cirkvi sa Veľká noc tradične nazýva 

Pascha a je najväčším sviatkom cirkevného roka. Pasche 

predchádza Veľký týţdeň (od Veľkého pondelka do Veľkej 

soboty). Najdôleţitejšou bohosluţbou Paschy je utiereň 

vzkriesenia, ktorá sa slúţi v nedeľu ešte pred východom slnka  

(na Slovensku a u východných Slovanov) alebo o polnoci           

zo soboty na nedeľu  (na Balkáne). Typickým obradom Nedele 

Paschy je aj posvätenie paschálnych (veľkonočných ) pokrmov, 

ktoré sa väčšinou koná vonku pred chrámom. 
 

VEĽKONOČNÉ SYMBOLY. 

Baránok – symbol baránka sa nachádza uţ 

v predkresťanských tradíciách. V ţidovskej tradícii sa pouţíval 

ako obetné zviera za hriechy. Zároveň ţidia na sviatok Paschy 

jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta.  

Kríž – je dnes najdôleţitejší z kresťanských symbolov, pretoţe 

Kristus bol odsúdený na smrť ukriţovaním. Tento trest patril 

k trestom veľmi krutým a poniţujúcim. 

Oheň – Veľkonočná bohosluţba sa začína zapálením 

veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Jeţiša Krista 

nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú 

veľkonočné sviečky. 

 

V 
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Sviečka -  je v mnohých kultúrach chápaná ako znamenie 

ţivota. Veľkonočná  sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista – 

tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri 

ktorých sa zapaľuje sviečka, nazývaná tieţ paškál, od ohňa. 

Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohosluţby  

ponára do vody na krst, je ozdobená  znamením kríţa 

a symbolmi alfa a omega, ktoré znamenajú začiatok a koniec 

vekov, ktorými je Kristus.  

Vajíčko – pretoţe vajíčko obsahuje zárodok ţivota, bolo 

v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, ţivota 

a vzkriesenia. K ďalším symbolom patria napr. aj korbáč, či 

zajačik. 

 

NENÁBOŢENSKÉ VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE. 

Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká 

noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Uţ od jej vzniku je to čas 

osláv a veselia, je aj komerčne dôleţitá predávajú sa 

veľkonočné pohľadnice, ozdoby alebo sladkosti v podobe 

veľkonočných vajíčok, barančekov alebo zajačikov. 

Veľkonočné oslavy sa líšia aj podľa regiónov. Pretoţe sa 

časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu 

jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho 

zvykov a obyčajou. 

Na Veľkonočný pondelok sú prastarou tradíciu hodovanie, 

polievanie a korbáč. Od rána muţi a chlapci chodia po 

domácnostiach a polievajú alebo korbáčujú ţeny a dievčatá 

ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Aj keď 

korbáčovanie môţe byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie 

je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč symbolom 

záujmu muţov o ţeny. Nenavštívené dievčatá sa môţu 

dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná či poliata ţena dáva 

muţovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. 

Na strednom a západnom 

Slovensku bolo zvykom skôr 

korbáčovať a na východe polievať, 

teraz sa to uţ robí zmiešane, hlavne 

malí chlapci radi korbáčujú aj           

na východe. 
 

Helena Sušinková  
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V  poradí uţ 25. mestské 

zastupiteľstvo rokovalo 17. marca. 

Jeho program pozostával z 26 bodov. 

Za účasti 9 poslancov bolo 

uznášaniaschopné. Po procedural-

nych otázkach predniesol prednosta 

MsÚ Ing. Ján Čabala  kontrolu 

plnenia uznesení, ktoré boli 

schválené.  Poslanec RNDr. Stanislav 

Macák mal otázku, ako je to s platbou za terasy v meste. Za rok 

2013 tam, kde boli platobné výmery dané, boli uhradené. Tam, 

kde nie sú výmery určené, nie je to vymoţiteľné. Poslanci 

schválili aj VZN č. 2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa           

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

zriadenej mestom Giraltovce, ktoré predkladal Jozef Kozák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatym bodom bolo prerokovanie petície a výzvy na zrušenie 

uznesenia MsZ č.311/2014 k výstavbe stavby Byty niţšieho 

štandardu Giraltovce 12 b.j. Petičné hárky vyhodnotila hlavná 

kontrolórka mesta Ing. Margita Pachová. 
 
Petícia sa vyhodnocovala podľa zákona SNR č.85/1990 

Zb. o petičnom práve. 
 
Počet hárkov: 63 
 
Počet platných podpisov: 612, za platné sú povaţované 

podpisy, ktoré obsahujú meno, priezvisko, adresu trvalého 

bydliska a podpis /§ 4 zákona/. 
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Počet neplatných podpisov: 625, za neplatné sú 

povaţované podpisy, ktoré neobsahujú niektoré z vyššie 

uvedených údajov. 

Počet podpisov osôb, ktoré podporili petíciu a nemajú v meste 

Giraltovce trvalé alebo prechodné bydlisko je 220 a sú zahrnuté 

do počtu platných podpisov. 

Počet platných podpisov je 612, po odpočítaní 220 podpisov 

je to 392. Pri  počte 3 103 oprávnených  voličov  mesta 

Giraltovce je to 12 percent. 

Nedostatočná čitateľnosť niektorých údajov v petícii nemá 

vplyv na vybavenie petície. 

Skutočnosť, ţe petícia je podaná v rovnakej veci ako zo dňa 

10. 4. 2012 a neobsahuje nové skutočnosti nemá vplyv na jej 

vybavenie. 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej 

správy: Stanislav Varga, Mlynská 805, Giraltovce. 

  

K záverečnému účtu sa vyjadrila Ing. Iveta Kurčová, vedúca 

finančného oddelenia.  

Mesto Giraltovce hospodárilo v roku 2013 s prebytkovým 

rozpočtom. V príjmovej časti bol rozpočet 5 844 395,- €,                 

vo výdavkovej časti 5 668 634,- €.  

Prebytok rozpočtu bol 175 761,- €. 

Skutočné beţné a kapitálové príjmy boli 5 215 518,97 €, 

beţné a kapitálové výdavky boli v sume 4 761 649,11 €. Rozdiel 

medzi príjmami a výdavkami bol k 31.12.2013 celkom 

453 869,86 €. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa                   

pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 citovaného 

zákona z toho prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky, ktoré môţu byť pouţité v nasledujúcom roku. 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky k 31.12.2013 boli 

v celkovej sume 33 972,33 €. 

Prebytok hospodárenia beţného roku bol 419 897,53 €. 

Z toho bol vykrytý schodok výsledku finančných operácií – 

411 776,51 €. 

Prebytok hospodárenia v sume 8 121,02 € navrhujem rozdeliť 

nasledovne: 

Fond opráv k bytom spolufinancovaným zo ŠFRB  7 225,86 €  

Rezervný fond  895,16 € 
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Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 pre organizácie, ktoré 

si podali ţiadosť boli schválené takto:    

Slovan – 24 250 €, Sokol – 2 000 €, Dobrovoľný hasičský zbor 

– 2 000 €, Športový klub Centrum – 200 €, ZO SZ včelárov – 100 

€, ZO zväzu protifašistických bojovníkov – 200 €, Jednota 

dôchodcov – 350 €, ZO záhradkárov – 150 €, Zväz 

drobnochovateľov – 100 €, ZO Červeného kríţa – 300 €, VIDIEK 

na vydanie knihy – 300 €. 

O výške dotácie do sumy 350 € rozhodol primátor mesta,    

nad 1 000 € schválilo mestské zastupiteľstvo. 
 

Ďalšie body rokovania predkladal Ing. Pavol Tchurík, vedúci 

odd. správy majetku mesta. 

Poslanci ich schválili nasledovne: 

- spôsob predaja pozemku, evidovaného na parcele C KN č.56, 

záhrady  s výmerou 76 m2 v k .ú. Giraltovce, formou prípadu 

hodného osobitného zreteľa v prospech Lucie  Imreovej a Petra 

Imreho za cenu 2,32 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu  

176,32 €; 

- spôsob predaja pozemku na parcele C KN č. 1259 s výmerou 

454 m2 v k. ú. Giraltovce formou verejnej súťaţe s minimálnou 

cenou 3,30 €/m2, čo predstavuje celkovú minimálnu cenu 

1 498,20 €.  V súčasnosti je v uţívaní Antona Rimáka;  

- podmienky obchodnej súťaţe na predaj pozemku na parcele 

C KN č.1259, záhrady s výmerou 454 m2 v k. ú. Giraltovce, 

zapísaného na LV č. 821 na základe § 9, odst.2 písm. b, zákona 

č.138/1991 Zb; 

- predaj pozemkov na novootvorených parcelách - C KN 

č.1061/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 29  m2 a C KN 

č.1061/7 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 14 m2 v k. ú. 

Giraltovce v prospech Jarmily Juhovej v cene 40 €/m2, čo 

predstavuje celkovú sumu 1 720 €;  

- uzatvorenie zmluvy so Zväzom protifašistických bojovníkov 

a miestnou akčnou skupinou TOPOĽA o výpoţičke na prenájom 

nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte domu 

sluţieb na I. poschodí, v celkovej výmere 13,80 m2. Zmluvou 

vypoţičiavateľom vznikne právo bezplatne uţívať kanceláriu 

podobu 1 roka s moţnosťou predĺţenia trvania zmluvy 

o výpoţičke.  
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Informatívnu správu o stave pohľadávok a záväzkov              

za prenájom bytových a nebytových priestorov a o stave 

bytového fondu vo vlastníctve mesta predkladal Pavol Tchurík, 

vedúci odd. správy majetku mesta, ktorého sme poţiadali 

o informácie: 

Stav celkového dlhu na nájomnom a na sluţbách 

s nájmom spojených za prenajaté bytové priestory bol:   

k 31. 12. 2013  -  53.266,94 €, 

k 31. 12. 2012   -  54.416,07 €, 

k 31. 12. 2011   -  57.018,46 €. 
 
Mesto Giraltovce v súčasnosti vlastní 126 bytov v 15 

objektoch: 

- bytový dom na ul. Dukelskej - blok A   - 4 nájomné byty, 

- bytový dom na ul. Dukelskej - blok B      - 1 nájomný byt, 

- bytový dom na ul. Dukelskej - blok C   - 2 nájomné byty, 

- bytový dom na ul. Kukučínovej - blok C1 - 8 nájomných bytov, 

- bytový dom na ul. Kukučínovej - blok C2 - 8 nájomných bytov, 

- bytový dom na ul. Bardejovskej - blok E  - 8 nájomných bytov, 

- bytový dom na ul. Bardejovskej - blok F  - 12 nájomných bytov, 

- byty niţšieho štandardu I. na ul. Kukučínovej - 28 nájomných 

bytov, 

- byty niţšieho štandardu II. na ul. Kukučínove - 12 nájomných 

bytov, 

- byt niţšieho štandardu na ul. Kukučínovej 511  - 1 nájomný 

byt, 

- byty pri poliklinike na ul. Kukorelliho 678  - 5 nájomných 

bytov, 

- byty pri ihrisku na ul. Dukelskej 33     - 4 nájomné byty, 

- bytový dom na ul. Kukučínovej 15     - 11 nájomných bytov, 

- bytový dom na ul. Dukelskej 20  - D1  - 11 nájomných bytov, 

- bytový dom na ul. Dukelskej 852 - D2   - 11 nájomných bytov, 
 
Veľkú časť pohľadávok za bytové priestory tvoria dlhy 

nájomníkov v bytových domoch na ul. Dukelskej - bloky A, B 

a C, na ul. Bardejovskej - bloky E a F, na ul. Kukučínovej - 

bloky C1 a C2 a v 28 bytoch niţšieho štandardu na ul. 

Kukučínovej. 

Nájomníci sú vo väčšine prípadov poberateľmi dávok 

v hmotnej núdzi. 

Najväčšie nedoplatky vznikli v čase, keď byty spravovali 

spoločnosti MsBP a SaUB Giraltovce. 
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Postupné splácanie nedoplatkov mesto zabezpečuje 

prostredníctvom Inštitútu osobitného príjemcu, avšak finančná 

situácia neplatičov neumoţňuje zabezpečiť splácanie dlhov 

vyššími finančnými čiastkami. 

Mesto v súčasnosti pristúpilo k razantnejšiemu spôsobu 

vymáhania nedoplatkov. 

K dlhom pôvodných dlţníkov pristupujú noví spoludlţníci, 

ktorý sa zaväzujú splácať dlh formou splátkového kalendára. 

V prípade jeho nedodrţania bude dlh vymáhaný súdnou 

cestou návrhom na vydanie platobného rozkazu a návrhom           

na ţalobu o vypratanie nehnuteľnosti. 
 
Stav celkového dlhu na nájomnom a na sluţbách 

s nájmom spojených za prenajaté nebytové priestory bol:     

k 31. 12. 2013   - 16.741,64 €, 

k 31. 12. 2012  -   18.652,48 €, 

k 31. 12. 2011    -  19.668,87 €. 
 
Dlh väčšiny dlţníkov predstavuje nezaplatené nájomné za 1 

alebo dva mesiace. Všetci dlţníci boli vyzvaní na úhradu svojich 

nedoplatkov. 

Časť z nich navrhla splácať dlh formou splátkového 

kalendára. 

Dlh dlţníkov, ktorí ho neuhradili do stanoveného termínu 

a nepoţiadali o splácanie formou splátkového kalendára, bude 

vymáhaný súdnou cestou alebo priamo návrhom na vykonanie 

exekúcie.  
 
Poslanci schválili aj VZN č. 1, ktoré stanovuje zásady 

udeľovania čestného občianstva mesta Giraltovce, Ceny mesta 

Giraltovce a Ceny primátora mesta Giraltovce, ktoré mestu 

pomôţu pri udeľovaní takýchto významných ocenení. 

Pri schválení platu primátora mesta a odmeny hlavnej 

kontrolórky poslanci postupovali opatrne. Primátorovi 

odhlasovali plat ako v minulom roku 2013 vo výške 2 504 € 

a kontrolórke odmenu vo výške mesačného platu sumu 554 €. 

Kontrolórka mesta Ing. Margita Pachová predkladala správu 

o svojej činnosti za rok 2013 a správu o plnení uznesení MsZ           

za rok 2013. Tieto materiály boli poslancami vzaté na vedomie.  

V interpelácii poslanci predkladali otázky, tykajúce sa 

beţného ţivota v meste, o ktorých sa bliţšie môţete dozvedieť           

na webovej stránke mesta.  

Text: Alena Kmecová, foto: V. Michalčík 
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V poradí štvrtým priamym voľbám hlavy štátu patrila 

sobota 15. marca. Do druhého kola sa dostali premiér Robert 

Fico a občiansky  kandidát Andrej Kiska. 

Ako prebiehali voľby v jednotlivých okrskoch u nás: 

V zoznamoch bolo zapísaných 3 038 oprávnených voličov,  

no k volebným urnám prišlo len 1082 Giraltovčanov, čo 

predstavuje 35,61 percent. 

Na prvých troch priečkach skončili:  

1. Robert Fico, 402 hlasov;  

2. Radoslav Prochádzka,  239  hlasov;  

3. Andrej Kiska, 221 hlasov.  
 
Okrsok č.1: 

počet oprávnených voličov     1 159 

počet vydaných obálok              432 

počet odovzdaných obálok         432 

počet platných hlasov                427 

Konečné poradie kandidátov:  

1. Robert Fico  (146 hlasov),   

2. Andrej Kiska  (106 hlasov),  

3. Radoslav Prochádzka  (100 hlasov). 
 

Okrsok č.2:  

počet oprávnených voličov      984 

počet vydaných obálok           292 

počet odovzdaných obálok    292 

počet platných hlasov             286 

Konečné poradie kandidátov:  

1. Robert Fico (109 hlasov),  

2. Radoslav Prochádzka  (73 hlasov),   

3. Andrej Kiska (46 hlasov). 
 

Okrsok č. 3: 

počet oprávnených voličov      895 

počet vydaných obálok            358 

počet odovzdaných obálok         358  

počet platných hlasov             354 
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Konečné poradie kandidátov:  

1. Robert Fico (147 hlasov,  

2. Andrej Kiska  (69 hlasov),  

3. Radoslav Prochádzka (66 hlasov). 

 

V okrese Svidník získal Robert Fico najviac hlasov v počte  

4 984 – 48,35%. Druhé kolo volieb bolo 29. marca 2014, 

s výsledkami vás oboznámime v nasledujúcom čísle.  
 

 Spracovala: Alena Kmecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod   
 
Mestská polícia /MsP/  plní úlohy, ktoré jej vyplývajú            

zo zákona SNR č. 564/91 Zb. o Obecnej polícii v znení 

neskorších noviel, kde sú presne a jasne definované jej úlohy 

a oprávnenia, ďalej úlohy uloţené primátorom mesta, ako aj 

úlohy vyplývajúce zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.    
   
Celkový počet  protokolárne evidovaných  udalostí, ktoré 

nastali počas výkonu sluţby  v hodnotenom období, je 509. 

Udalosti evidujeme na základe vlastného zistenia príslušníkov 

MsP počas  výkonu pochôdzkovej a hliadkovej sluţby,  ako          

i na základe podnetov občanov.  

V porovnaní s rokom 2012 je to o 18 udalostí menej.         
 
Príslušníci MsP v hodnotenom období boli nútení vyuţiť 

donucovacie prostriedky (technický prostriedok na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla) v 12 prípadoch.   
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Rozdelenie  priestupkov: 

 

 
 

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

1 

Celkový počet 

priestupkov 

zistených vlastnou  

činnosťou 

95 0 4 227 1 7 334 

2 

Celkový počet 

priestupkov 

oznámených na 

útvare obecnej 

polície 

12 0 2 0 0 18 32 

3 

Celkový počet 

uloţených 

priestupkov 

0 0 4 0 0 0 0 

4 

Celkový počet 

odloţených 

priestupkov 

47 0 2 156 0 0 205 

5 

Celkový  počet 

odovzdaných 

priestupkov 

0 0 0 0 0 18 18 

6 

Celkový počet 

oznámených 

priestupkov 

príslušnému orgánu 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Celkový počet 

priestupkov 

prejednaných 

v blokovom konaní 

58 0 0 70 1 7 136 

Výška finančnej 

hotovosti (€) 
532 0 0 745 10 65 1352 

8 

Celkový počet 

priestupkov 

prejednaných 

v blokovom konaní 

vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú 

na mieste 

2 0 0 1 0 0 3 

Výška finančnej 

hotovosti (€) 
40 0 0 30 0 0 70 
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V súčasnej dobe kamerový systém obsluhujú dvaja operátori 

na pracovisku chránenej dielne. Ich činnosť riadi náčelník MsP. 

Operátori nie sú v stave MsP, ide o pracovníkov mesta 

zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR.  Za kalendárny  rok 

2013 operátori mestského kamerového systému zaznamenali 

prostredníctvom kamier celkovo  205  udalostí. Vo väčšine 

uvedených prípadov išlo o porušenie zákona na úseku dopravy. 

Zvyšok boli prípady narušenia verejného poriadku 

neprispôsobivými občanmi, porušenie verejného poriadku 

mladistvými a maloletými osobami. MsKS je vyuţívaný nielen   

na represiu, ale hlavne na prevenciu. Uţ len samotné 

zverejnenie informácie, ţe mesto je pod stálym dohľadom 

kamier, odrádza potenciálnych páchateľov od  protispolo-

čenského konania.   

Sluţbukonajúcemu príslušníkovi MsP počas roku 2013 

operátori MsKS oznámili 28 x rôzne narušenie verejného 

poriadku počas jeho výkonu hliadkovej sluţby: 

- pitie alkoholu na VP, 

- poškodzovanie majetku mesta a iné, 

- verejné pohoršenie, 

- vylepovanie plagátov, 

- znečistenie VP. 
 
Obrazový záznam v štrnástich  prípadoch vyuţil policajný 

zbor pri plnení ich  základných úloh (objasňovanie trestných 

činov a priestupkov). Takýto záznam sa poskytuje pre potreby 

Policajného zboru SR na základe písomnej ţiadosti s uvedením 

zákonnému dôvodu. 

Ostatná činnosť mestskej polície počas roku 2013 
 

- Asistencia pre OO PZ .......................................................  9 

- Asistencia pre pracovníkov  OU – SK /sociálna/.............. 3 

- Asistencia pri výbere  finančnej  hotovosti z banky .........   36 

- Asistencia pri vyplácaní soc. dávok v hmotnej núdzi .......   36 

- Asistencia pri spoločensko- kultúrnych akcií v meste .....     7 

- Besedy na tému návykové látky a závislosti ..... 5 x 160 ţiakov 
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- Dohľad  CP - prechod pre chodcov,  zač. šk. roka ......... 48 

- Dohľad VP ................................................................... 19 

- Kontrola  osôb ............................................................. 104 

- Kontrola 219 /1996 -  alkohol ...................................... 10 

- Kontrola objektov  ....................................................... 9 

- Kontrola VZN .............................................................. 10 

- Nález podnapitej osoby ................................................ 6 

- Nález veci  .................................................................... 31 

- Odvoz podnapitej osoby pre jej vlastnú bezpečnosť ....... 3 

- Oznámenie KS .............................................................. 18 

- Oznámenia od občanov ................................................. 60 

- Oznámenie o strate veci  .............................................. 10 

- Poskytnutie záznamu z kam. systému pre potreby PZ .. 5 

- Poţiar - asistencia s HaZZ ............................................ 5 

- Prerokovanie  priestupkov z OO PZ  /rieši mesto/......... 12 

- Riešenie rušenia nočného pokoja ................................ 8 

- Sluţobná cesta ............................................................ 3 

- Riešenie výskytu uhynutej zveri ................................... 6 

- Upozornenie ................................................................. 22 

- Vlastná činnosť VP ...................................................... 5 

- Vlastná činnosť ............................................................ 122 

- Vrátenie veci majiteľovi ................................................ 8 

- Výzva na odstránenie nedostatku ................................. 1 

- Zistenie nedostatku počas pochôdzkovej 

a hliadkovej sluţby ................................................. 17 

- Zistenie poškodenia majetku mesta ............................ 6 

- Zistený pohyb psa  ...................................................... 11 

- Zistený pohyb psa  občanom a oznámenie na MsP ...... 7 

- Ţiadosť o spoluprácu  .................................................. 10 
 

- Odchyt  túlavých psov  na území mesta, spolu  33 zvierat: 

Firmou Hunter  .............................................................. 18 

Vlastný odchyt  ............................................................... 9 

Vrátenie psa majiteľovi .................................................... 5 

Vybavenie dohovorením na mieste  .................................. 1 
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V bezpečnostnej situácii na území mesta sa vykonávajú 

preventívno–represívne akcie v súčinnosti  s OO PZ 

v Giraltovciach,  ktoré sú  zamerané na dodrţiavanie zák. NR SR 

č. 219/96 Zb. na ochranu pred zneuţívaním alkoholických 

nápojov  - konzumácia alkoholických nápojov mladistvými, 

záškoláctvo, ako aj narušovanie verejného poriadku v meste. 

Prebehlo spolu 10 kontrol, počas nich  bolo prekontrolovaných 

52 osôb,  nebolo zistené ţiadne porušenie zákona. 

Samostatne MsP prekontrolovala reštauračné a pohostinské 

zariadenia štyrikrát, bolo prekontrolovaných  8 osôb.  

Spolupráca mestskej polície s Obvodným oddelením PZ 

v Giraltovciach je na veľmi dobrej úrovní.  

 

Doručovanie písomností mestskou políciou  

 

-   Doručovanie   OS, OU     ........................ 54 x 

-   Finančné odd. mesta .............................. 36 x 

- Mestská kniţnica   ................................. 45 x 

- Mestský úrad  ........................................ 238 x 

- Oddelenie kultúry .................................. 93 x 

- Oddelenie správy majetku mesta  .......... 293 x 

- Oddelenie výstavby  ............................... 97 x 

- Previerka pre vojenské spravodajstvo ..... 6 x 

- Spoločný obecný úrad ............................ 259 x 

 

Spolu mestská polícia počas hliadkovej a pochôdzkovej 

činnosti v roku 2013 doručila 1121 písomností či uţ: pozvánok, 

listov, doporučených zásielok do vlastných rúk a pod. 

 

ZÁVER 
Mestská polícia Giraltovce aj v roku 2013 v plnom rozsahu 

zabezpečovala základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej 

polícii č. 564/1991 Zb., pričom prioritou  bolo zabezpečenie 

verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných 

osôb pred ohrozením ich ţivota a zdravia.  

 

Juraj Šima   

Náčelník MsP Giraltovce 
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 počasie v marci spokojne môţeme  označiť ako aprílové? Vysoké 

teploty, netypické pre tento mesiac, sa striedali s nízkymi, 

mrazivými. A aprílové počasie nás uţ asi čaká po celý rok. 

  počasie zmiatlo aj zmrzlinárov? Preto si uţ od polovice marca   

môţete zmrzlinu vychutnať na autobusovej stanici.  A  robia ju 

naozaj výbornú. 

 náš dobrovoľný hasičský zbor bol v r. 2013 zaradený do B 

kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov 

hasičských jednotiek SR?  To znamená  sústredenie sa na oveľa 

výraznejšiu podporu a vyuţitie potenciálu dobrovoľníctva             

pri likvidácii následkov poţiarov a iných mimoriadnych udalostí 

alebo ţivelných pohrôm, čím sa má dosiahnuť spojenie ľudskej 

a profesionálnej pomoci v prospech všetkých občanov Slovenskej 

republiky. V praxi to znamená, ţe sa tým  zvýši bezpečnosť 

vlastných občanov a efektívnejšie bude chránený vlastný 

majetok i majetok občanov mesta a okolia. 

 sa naše mesto opäť  zviditeľnilo v masmédiách? V nočných 

hodinách vandali, prechádzajúci popri parkovisku                       

za Slovenskou sporiteľňou, ostrým predmetom poškriabali tam 

parkujúce autá.  

 si nemusíte auto opravovať sami? Nový autoservis bude  uţ 

čoskoro otvorený na Tehelnej ulici. 

 nakúpiť poľské mäso uţ nebudete môcť v OD Karmen                  

na prízemí? Predajňa je zrušená pravdepodobne z dôvodu 

vysokej konkurencie mäsiarní v našom meste.  

 okrídlení poslovia jari uţ dorazili do Giraltoviec? V polovici 

marca sa k nám vrátili dospelé bociany, ktoré zimovali 

v afrických krajinách. Prvý pár  si uţ začal opravovať svoje 

hniezdo  na budove DSS.  

Mária Osifová 
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V budove na ulici Kpt. Nálepku, (bývalé kancelárie 

pôdohospodárskeho druţstva), ktorú sa mesto Giraltovce 

niekoľko rokov pokúšalo predať, sa v ostatnom čase začal 

stavebný ruch. Budovu rekonštruuje stavebná firma, ktorá ju           

od mesta Giraltovce kúpila. 

Výsledkom by mali byť ďalšie – štvrté nadzemné poschodie 

a nové byty. Firma GMT real zrealizuje 23 nových bytov, 8 

jednoizbových, 11 dvojizbových a 4 trojizbové. Plocha jednoizbových 

bytov bude od 31 do 34 metrov štvorcových, dvojizbové  budú od 45 

do 62 štvorcových metrov plochy a trojizbové  budú mať plochu           

od 68 do 72 metrov štvorcových. 

Po dokončení bude nová bytovka predaná mestu Giraltovce, 

ktoré bude uvedené byty prenajímať záujemcom. 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budova, v ktorej začali stavebné práce.                 Text a foto: Dr. F. Džalai 

 

 

 

 

 

ísal sa 28. marec 1592. Práve v tento deň v dedinke Nivnice 

prvýkrát zaznel hlas dieťaťa, ktoré celý svet pozná pod  

menom Ján Amos Komenský  - učiteľ národov.  Niet preto 

divu, ţe práve tento deň oslavujeme ako Deň učiteľov.  Sviatok  

tých, ktorí obetavo, neustále celospoločensky nedocenení, 

vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti 

a poznanie, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú 

ruku hendikepovaným, dávajú šancu všetkým vstupovať cez školu 

a školské zariadenia do ţivota. Sviatok tých,   ktorí    svojím 

profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formujú 

P 



Spravodajca mesta Giraltovce  

 

16 

a rozvíjajú vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické 

zručnosti mladých ľudí a tak ich pripravujú do ţivota. 

V sále Domu kultúry sa v tento slávnostný deň stretlo takmer 

dvesto pedagogických a odborných zamestnancov zo spádového 

územia Školského úradu v Giraltovciach, aby si prevzali ocenenia 

z rúk primátora mesta,  riaditeľov škôl a vedúceho školského 

úradu. Ocenenia za toto povolanie, ktoré je nenahraditeľné v ţivote 

kaţdého z nás.  

V úvodnom príhovore sa primátor mesta oceneným  poďakoval  

za to, ţe sú verní svojmu učiteľskému povolaniu, aj za to, čo v mene 

svojho povolania, často nedocenení, robia. Zaţelal im, aby sa im             

v  práci darilo, aby  mali pochopenie u  nadriadených, úctu a vďaku  

rodičov a ţiakov. Poblahoţelal tým, ktorí obdŕţali ocenenia vo forme 

plakety J. A. Komenského a boli zapísaní do pamätnej knihy mesta. 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov primátor mesta ocenil Mgr. Annu 

Majerníkovú, učiteľku ZŠ Giraltovce a riaditeľku MŠ Giraltovce Mgr. 

Danielu Roguľovú.  

Za základné školy ocenenia prevzali  Mgr. Dušan Evin, PaedDr. 

Anna Galíková, Mgr. Marta Vojníková a Mgr. Eulália Prazňáková           

zo ZŠ Giraltovce,  Mgr. Helena Semánová zo SZŠ Giraltovce, Mgr. 

Marta Šavyová, Mgr. Jozef  Havira zo ZŠ Kračúnovce, Mgr. Jana 

Čiţmárová zo ZŠ Kalnište, Darina Hliboká zo ZŠ Ţelmanovce a Anna 

Mašlejová zo ZŠ Lúčka. 

Za materské školy boli ocenené učiteľky Beáta Miňová z MŠ 

Giraltovce, Anna Tomková z  MŠ Kalnište a Mgr. Iveta Jusková z MŠ 

Ţelmanovce.  

Zo ZUŠ v Giraltovciach boli ocenení Iveta Zajacová, Bc. Vladimír 

Varga, Mgr. Peter Zajac a Stanislav Magda DiS. art. 

Riaditeľ Gymnázia v Giraltovciach odovzdal ocenenia  Mgr. Eve 

Fedorkovej a PaedDr. Štefanovi Bačkayovi. 

Zo Súkromnej strednej odbornej školy boli ocenení Mgr. Anna 

Kalafová a Bc. Anna Matisová a za Spojenú školu Mgr. Monika 

Haleková.  

O krásny podvečer sa postarala aj hudobná skupina Primáš, 

ktorá sa taktieţ svojím vystúpením poklonila učiteľskému 

povolaniu. Navodila veselú atmosféru  a poskytla prítomným  

nezabudnuteľný záţitok.  

Po slávnostnej večeri sa v prirodzenej a uvoľnenej atmosfére 

diskutovalo a zabávalo do neskorých večerných hodín.  

 

     Text: Mária Osifová, Foto: Ladislav Lukáč 
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as nám kaţdému rovnako odrátava dní ţivota, ukladá deň            

ku dňu, rok k roku a ani sa nenazdáme a na dvere nám zaklope 

čas odchodu na zaslúţený odpočinok. Aj v našom evanjelickom 

zbore v Giraltovciach nastal tento vzácny čas. 9. marca 2014 boli Boţie 

sluţby v evanjelickom kostole, umocnené rozlúčkou s naším 

dlhoročným kazateľom Boţieho slova Mgr. JOZEFOM JUHAZYM. Nastal 

čas rozlúčky, čas poďakovania sa za dlhé roky pastierskej sluţby. Práca 

v Pánovej vinici nie je ľahká sluţba, vyţaduje si celého človeka 

a v tomto smere náš pán farár nikdy nezaváhal, svoj um aj srdce poloţil 

na Boţí oltár a urobil všetko preto, aby sme my, jeho farníci,  našli cieľ 

svojich ţivotov v našom Spasiteľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z mnohých foriem poďakovaní sa za dlhoročnú kazateľskú 

sluţbu Mgr. JOZEFA  JUHAZYHO,  ktoré v tento vzácny deň rozlúčky 

zazneli v evanjelických chrámoch v Giraltovciach a v Ţelezníku,  bola aj 

táto báseň. 

Č 
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Kvety prevoňali celý kostol, dýchajú rozlúčkou. 

Hľa, všetko sa skončí a všetko začína, ako život a ako každá hodina! 

Tak trochu so smútkom, hoci i slávnostne, lúčime sa! 

Veď čas sa nikdy nezastaví, to iba tok vašej práce,  

milý náš pán farár, sa dnes už spomalí.  

Dnes nastal čas spomienok, čas bilancie,  čas poďakovania! 

Vzácny čas lúčenia! 

Akoby na chvíľu zatíchli sme, tu v našom chráme,  

kde sedia tí, ktorým ste sa nedeľu čo nedeľu privrávali. 

A tak dnes z úprimného srdca ďakujeme za všetko krásne, čo ste 

zvestovali! 

Za život služby, za Božie slovo, za všetky dobré dary, čo s láskou ste 

nám dali. 

Kratučké slovo rozpovie, čo v našich srdciach skryté je. 

Dnes nastal deň, deň odovzdania kľúčov, deň zvláštny, oddelený. Deň 

poďakovania! 

Dnes otvárame vzácnu knihu vášho života, milý náš pán farár, 

a listujeme. 

List za listom, deň za dňom, rok za rokom! 

Vzácnych chvíľ v živote nebýva tak veľa, veď všetko je, akoby to bolo 

včera! 

A prešlo rokov dvadsaťšesť! Rad rokov, týždňov, dní , večerov a rán 

a vy, liečiteľ Boží, ste prikladali liečivý balzam do našich otvorených rán.  

 Kniha vášho života je popísaná prácou, oddanou službou svojmu 

nebeskému Otcovi. 

Jemu slúžiť, s Ním kráčať a žiť a vždy Mu verný byť!  

Denne krájať chlieb života a prikladať vodu živú k smädným ústam 

človeka. 

Keď zahlaholí svätý zvon, vás vidíme stáť pred oltárom. 

Váš život priamy je, svedectvo života, jasná pochodeň! 

Za vaše slová v tomto svätom chráme vám úctu a vďaku dnes všetci 

vzdávame.  

Za vaše kázne, za služby verné Pánovi, za  pomoc sestre, bratovi. 

Ale ako obdarovať slovom majstra slova? A ako sa poďakovať slovom za 

slovo? 

A tak tu kladieme na stôl života všetko, čo dobré bolo!  

Prosíme Pána, v deň rozlúčky vašej nech vám dá zdravia, šťastia, sily. 

A v starostiach nech dá vám pokoja Pán Svätý Trojjediný, 

by požehnanie sprevádzalo vaše žitia kroky, 

aby ste v kruhu svojej rodiny žili dlhé a šťastné roky. 

 

Anna   Mitaľová 
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o zelenej lúky a Modrý vlk - tak sa volá kniha rozprávok  

Magdalény Pavlišinovej, s ktorou sa klienti DSS a ţiaci 

Spojenej školy stretli na besede 12. marca v zasadačke 

DSS. 

Prv, neţ sa deti so samotnou spisovateľkou stretli, si knihu 

so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi čítali. Milé rozprávočky deti 

zaujali, sú napísané jazykom im blízkym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spisovateľka M. Pavlišínová obdarená perníkovou knihou. 
 
Deti Spojenej školy a DSS v Giraltovciach si pre pani 

spisovateľku pripravili krátky program. Ţiaci autistickej triedy 

spolu so svojou pani učiteľkou Jankou Fertaľovou v  scénke 

prerozprávali rozprávku o stehlíkovi, ktorý bol veľmi maškrtný. 

Starší ţiaci s pani učiteľkou Alenou Lechmanovou prečítali 

rozprávky o barančekovi Piťkovi a Muške Svetluške.  

Po programe mali deti moţnosť pýtať sa pani spisovateľky           

na všetko, čo ich zaujímalo.  Dozvedeli sme sa, ţe rozprávky 

vznikli na  podnet  jej  vnúčat, keďţe ich  má  štyri a  kaţdý 

večer chceli 

Z 
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počuť nejakú rozprávku. Takto vznikla séria príbehov, ktoré 

pani Pavlišinová dala na papier a s podporu rodiny ich kniţne 

vydala. Rozprávková kniha sa vlastne skladá z dvoch častí, preto 

má aj dva názvy.  Prvá  sa volá Modrý vlk, ide o prerozprávané 

príbehy, ktoré spisovateľka reálne zaţila v detstve  alebo           

so svojimi vnúčatami. V druhej časti,  nazvanej Zo zelenej lúky, 

vystupujú rôzne  postavičky ako vodník, slimáky a iné zvieratká. 

Všetky rozprávky majú pre deti poučnú pointu a sú pre rodičov 

i pedagógov vhodnou didaktickou pomôckou pri výchove detí.  

V závere besedy boli odmenení všetci prítomní – pani 

spisovateľka perníkovou knihou, deti perníkovými medailami 

i podpisom autorky a organizátori dobrým pocitom z pekného 

predpoludnia, stráveného so zaujímavým človekom. 
 

Text: Mgr. Jaroslava Plavčanová, foto: PhDr. Zuzana Jurčová 

 

 

Okresná súťaţ v umeleckom 

prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín sa tento rok 

konala uţ po šesťdesiaty raz. Ani teraz sme nezaháľali a naše ţiačky 

boli opäť úspešné. Viktória Dzurjuvová z kvarty v III. kategórii 

obsadila v prednese prózy 1. miesto. Ani v konkurencii  stredných 

škôl svidníckeho okresu naše gymnázium neprepadlo, ale opäť 

ukázalo svoju profesionalitu.  Vo IV. kategórii SŠ v prednese prózy 

Mária Čabalová z III. A získala prvenstvo a taktieţ v poézii Kristínka 

Kaňuchová zo sexty  si vybojovala prvé miesto. Všetky postupujú  

do krajského kola. 

Dievčatám srdečne blahoţeláme a prajeme veľa úspechov 

v ďalších prednesoch. 

 Jana Tlučáková, Gymnázium Giraltovce 
 

UČITELIA 
 

Karhajú i pomáhajú, 

majú radi detský hnev. 

Prítomní, keď nevieš rady, 

no uľaviť  ani za tringelt. 

Nie rodičia, ani starkí 

nastavia ti zrkadlo. 

Oni  ťa hneď ohodnotia, 

opíšu ťa jedným číslom. 

 

Nemáš veľmi na výber. 

Písať viem len vďaka nim. 

A čítanie? To isté. 

Tak vzdaj im vďaku v tento 

deň. 

Dali ti všetko,  tomu ver! 

Martin Hirňák (sexta) 

Gymnázium Giraltovce 
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Našim najmladším ţiakom na škole, je Patrik Kucharík, ten sa 

rozhodol, ţe vyskúša šťastie v prednese prózy. P.O.Hviezdoslav by 

mal z neho veľkú radosť, pretoţe hneď na prvý krát sa mu podarilo 

obsadiť krásne 3. miesto v 1. kategórii. Svidníkom sa 18.marca 

niesli nielen prednesy 

próz, ale aj poézií. 

Prváčik Patrik si namieril 

kroky do Svidníka spolu 

s druháčkou Dadkou 

Koreňovou, piatačkami 

Ivkou Koreňovou 

a Soničkou Hamarovou 

a deviatakom Richardom 

Terkaničom. Ivka si 

taktieţ priniesla diplom 

za 3.miesto v prednese 

prózy, ale tento krát v 2. 

kategórii. Dadka si svoju 

poéziu zopakuje na kraj-

skom kole súťaţe 

Hviezdoslavov Kubín 

v Starej Ľubovni, 11.4. 

2014. Práve jej patrilo 

prvenstvo v prednese 

poézie v 1. kategórii. 

Tento marcový deň 

mal prívlastok,“ 

úspešný“, aj pre štvrtákov, Jarka Hlibokého a Kristiána Majerníka a 

tretiaka Vladka Dţoganíka. Chlapci si zamilovali matematiku 

a popasovali sa s príkladmi na okresnom kole Pytagoriády. Kristián 

a Vladko obsadili tretie miesta. Jarkovi patrilo prvenstvo v 1. 

kategórii a na krajskom kole sa pokúsi presvedčiť verejnosť, ţe sa 

cíti v matematike, ako doma. 
 
Úspešným blahoželáme! 

Text a foto: E. Tchuríková 
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osledné marcové dni  prebiehal v našej triede II.A  „Týţdeň kníh 
a hlasného čítania“. Počas celého týţdňa odváţni druháci chodili 
čítať zo svojej obľúbenej čítanky mladším kamarátom. Tí ich             

so záujmom počúvali, aby uţ o rok mohli aj oni predviesť, čo dokáţu. 
Prvým krokom našej akcie bolo priniesť knihu- rozprávkovú alebo 
náučnú , leporelo, ktoré podarujú.  Druhým krokom bola  návšteva 
najstarších ţiakov MŠ Giraltovce – maľované čítanie, prednes 
básničiek, hlasné čítanie a veselé hádanky ich zaujali. Hraná 
rozprávka, jednej z mamičiek našej budúcej prváčky, škôlkarov 
potešila. Ako spomienku na túto akciu sme im venovali knihy, ktoré uţ 
nečítame. Ďakujem ţiakom za to, ţe prejavili ochotu podeliť sa             
so svojou knihou a obdarovali niekoho iného. Hneď na ďalší deň sme 
čítali kamarátom zo susednej triedy, našim prvákom. Aj oni nám 
predviedli svoje čitateľské vedomosti. Do mesiaca knihy vhodne zapadá 
aj Týţdeň slovenských kniţníc, cieľom ktorého je pripomenúť si, ţe aj 
v období moderných technológií má kniha svoje opodstatnenie 
a význam, preto sme aj my navštívili našu Mestskú kniţnicu. Hodina 
čítania v inom prostredí sa zmenila  na rozprávkovú a neobyčajnú. 
Pevne verím, ţe sa knihám budeme venovať aj naďalej, a ţe nezostanú 
zabudnuté na poličke. Týţdeň kníh sme ukončili úlohou, ktorá stále 
pretrváva: napíš, vytvor svoju knihu..... tak kreatívne tvoríme! 

Mgr. Miriam Eliašová, ZŠ Giraltovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martin Kovalčík 

P 
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o marcových dní sme vykročili tanečným krokom, bolo nás 

vyše stoštyridsať a zišli sme sa na peknom spoločenskom 

zábavnom posedení. 

Ako I. farský ples ho 

nielen otvoril náš kaplán 

Mgr. Adrián Pruša, ale 

spoločne s mládeţou aj 

pripravil. Jeho priebehom  

a excelentnou prípravou 

sme boli   milo prekvapení. 

V pekne pripravenej sále 

sme  si nielen zatancovali, 

pohostili sa,  ale zahrali sa 

rôzne spoločenské hry. 

Z nich asi najzaujímavejšie 

boli ruleta a karty, ktorých 

pokračovaním bola licitácia 

rôznych foriem stretnutí. 

Tak sme si mohli „kúpiť“ 

posedenie na grilovačke,  

na káve u kaplána či iných 

účastníkov podujatia, 

spoločnú pizzu a rôzne iné 

zaujímavé ponuky. Svoje 

čaro mal aj ruţičkový 

tanec, keď  partneri 

zakúpenou ruţičkou 

vyzvali do tanca svoje 

dámy. Veľmi zábavný bol však známy balónový tanec, pri ktorom sa 

tanečný parket zmenil na menšie bojisko. 

K takejto zábave nesporne patrí aj tombola, vďaka organizátorom 

a hlavne sponzorom sa mnohí z účastníkov potešili pekným 

a zaujímavým výhram.   

O zábavu a dobré jedlo bolo postarané, a tak sme si pri dobrej 

hudbe, vo vynikajúcej atmosfére dali prísľub účasti aj na ďalších 

takýchto podujatiach. 

Novou aktivitou, ktorá poteší hlavne deti a mládeţ, je príprava 

športového ihriska pri fare. Práce sú uţ v plnom prúde 

D 
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a fotodokumentáciu z tejto a iných činnosti si môţete pozrieť         

na stránke našej rímskokatolíckej farnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas plesu si účastníci mohli zahrať aj spoločenské hry.  

Foto:  Martin Kovalčík.      Helena Sušinková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Príroda hýri 

krásnymi jasnými farbami, vzduchom sa nesie vôňa 

prvých kvetov. Jarné slniečko priam láka do prírody,           

na prechádzky do lesa, kde sa môţeme nadýchať čerstvého 

vzduchu a urobiť niečo pre svoje zdravie.  

Milovníci prírody sa s príchodmi jari neraz stretnú 

s barbarským prístupom niektorých spoluobčanov. Sú medzi 

nimi aj takí, čo prírodu vyuţívajú ako obrovské smetisko. Ináč 

si neviem vysvetliť ich konanie.  

Človek, ktorý si do igelitového vreca nazbiera plechovky, 

prázdne  obaly  od mlieka,  jogurtu,  plastové  a sklenené  fľaše 

 

J 
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a odnesie ich namiesto do kontajnera do krovia v lese či           

pri potoku, je pre mňa barbar. Tí, čo v lese hľadajú prvých 

poslov jari, sú potom prekvapení, čo všetko tam nájdu. Aj ten 

najkrajší, najvoňavejší kvietok stratí svoju hodnotu v blízkosti 

takého nálezu. V tomto mesiaci sa milovníci a ochrancovia 

prírody viac ako inokedy venujú očiste lesa, čistia studničky, 

aby slúţili nám všetkým, čo chodíme do lesa za zdravím. Les 

láka spevom operencov hlavne teraz na jar. Niet nič krajšieho 

ako táto „ţivá hudba“. Stačí zájsť do záhrady, parku či blízkeho 

hája a človek pookreje na duši. 

Chráňme si preto prírodu aj inokedy ako počas  Dňa Zeme, 

aby sme naďalej mohli v jej lone získavať energiu do ďalších 

dní. Ona sa nám za to odmení zeleňou, spevom vtákov 

a voňavými kvetmi. 

Text a foto: Emília Kucharíková 
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Na vonkajšie stanovište vysadzujeme 

predpestovanú sadbu ranných (skorých) 

kapustových zelenín a šalátov. Vysievame 

hrach, kel hlávkový a ruţičkový, kô-

por, vodnicu,  jahodník, cukrový a vodný 

melón, uhorky, patizóny, cukety, paţítku 

a pór na predpestovanie sadeníc.  Na von-

kajšie stanovište vysievame cviklu, hrach a pór.                    

Za priaznivých podmienok môţeme vysievať cukrovú kukuricu 

a fazuľu. Do skleníka vysadzujeme predpestované sadenice 

rajčiakov, papriky, baklaţánu a uhoriek šalátoviek. 

   Všetky výsevy aj novovysadené stromčeky a kry treba 

náleţite polievať. Klíčky totiţ ľahko vyschnú a uţ neoţijú. 

Výsevy teda zalievajte jemným prúdom, kedykoľvek treba.  

Naopak,  vytrvalé rastliny a väčšinu zeleniny, ktorá korení 

hlbšie treba polievať výdatne, aby ste vodu dostali aţ ku 

koreňom. Väčším rastlinám pomôţe udrţať vlahu vhodný 

mulč, čo je 10 cm vrstva drevnej kôry, štiepky, slamy alebo 

rozloţeného kompostu, ktorým rastliny i prihnojíte.  

 

Aktuality v ochrane rastlín na apríl.  

 

Aplikujeme prvý postrek proti moní-

liovému odumieraniu kvetov a výhonkov.  

Za chladného a daţdivého počasia pokra-

čujeme v ošetrovaní broskýň.  Pri dokvita-

ní ošetríme uvedené ovocné druhy proti 

piliarke.  Za chladného a daţdivého poča-

sia urobíme v čase pučania prvý postrek 

proti bakterióze a antraknóze                 

na orechoch. 

 

Ľubomír Krupa 
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Vivien Imreovú           Nina Juhu  

Šarlotu Juhasovú   Teodora Jurča     
 
Rodičom srdečne blahoželáme, nech narodenie dieťatka prinesie 

do ich  rodín veľa lásky, smiechu a nehy.  

 

 

 

80 rokov Helena Kriváková 60 rokov   Rudolf Vavrek 

                                           Ing. Dušan Čorba  

75 rokov Anna Kecerová               Pavol Koţlej 

           Zuzana Pivovarská             Boţena Jaselská 

    

70 rokov Anna Miheličová  55 rokov  Vladimír Michalčík 

            Juraj Kristiňák             Peter Legiň 

                                František Kočiš 

65 rokov   Cecília Valengová  

        Anna Kopasová  50 rokov Helena Fedorová 

         Helena Feňáková            Ján Kendra 

        Jozef Sabol                        Gustav Fedák 

         Ján Sabol                        Mária Mazúrová  

         Mária Mihalčíková 

          Pavel Cibuľka  

      

Vážení jubilanti, pri príležitosti  životného jubilea Vám želáme            

do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia, elánu, Božieho 

požehnania a veľa dobrej nálady do každého dňa.  

 

 

V MARCI NÁS NAVŢDY OPUSTILI: 
 
Meno             Rok narodenia          Dátum úmrtia 

Andrej Štefaník                1930            03.03.2014 

Oľga Mojdisová       1930            08.03.2014 
 
Pozostalým rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť.  
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Mário Surmaj  a  Aneta Šamková 

Radvaň nad Laborcom     Giraltovce 

 

Novomanželom srdečne blahoželáme a prajeme všetko 

najlepšie na spoločnej ceste životom!  

 

Prosíme obyvateľov ak si neprajú zverejnenie v spoločenskej 

rubrike, oznámili  svoju vôľu  telefonicky alebo písomne na MsÚ, 

odd. kultúry - Mgr. Mária Osifová, tel. kontakt: 054/4863909,        

e-mail: maria.osifova@giraltovce.sk 
 

Vypracovala: Ing. Tatiana Mitaľová, referent evidencie obyvateľstva 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po dlhej zimnej prestávke sa priaznivci futbalu dočkali. Jarné 

zápolenia dostali zelenú a „infarktová" IV. liga sa rozbehla        

na plné obrátky. Futbalistom MFK Slovan Giraltovce ţreb 

prisúdil súpera ako hrom - lídra z Plavnice. Aj keď je tento klub 

nováčikom, kvalitné výkony a dobré výsledky ho vyniesli na čelo 

súťaţe. Giraltovčania sa na zvyšných 13 odvetných zápasov 

pripravovali veľmi zodpovedne uţ pod vedením nového 

kormidelníka Vladimíra Rusnáka. Tento skúsený tréner si 

pochvaľoval prístup svojich zverencov počas prípravy a tak sa       

s napätím očakával jarný vstup Slovana s takmer nezmeneným 

kádrom. Odchod Lukáša Vojtu do Vranova na hosťovanie bol pre 

nezainteresovaných prekvapením, avšak tento dlhoročný hráč 

Slovana uţ v lete koketoval s odchodom do vyššej súťaţe 

(Ruţiná,  Bardejovská  Nová  Ves)  a   v   zime   mu   funkcionári 
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umoţnili prechod do III. ligy. Do akej miery bude „Pipo " Slovanu 

chýbať, sa ukáţe aţ po poslednom kole. Prvý jarný zápas bol 

poznamenaný obojstrannou opatrnosťou. Pokojný priebeh utrpel 

v polovici prvého polčasu poriadnu trhlinu, keď hlavný rozhodca 

v 21.minúte nariadil proti domácim priamy kop pred hranicou 

šestnástky za neexistujúci faul. Hráč hostí z tejto štandardky 

doslova zostrelil v múre Verčimáka, pričom mu nastrelil ruku. 

Nasledovala penalta a domáci hráči a funkcionári si mysleli, ţe 

sa im to iba sníva. Vzkypenú ţlč bolo počuť „vrieť " aţ v Brezove. 

Peter Štefánik sa stal hrdinom duelu, keď pokutový kop 

zneškodnil. Ktovie, ako by sa to celé skončilo, keby tú penaltu 

hostia premenili... Mladému giraltovskému muţstvu však slúţi 

ku cti, ţe aj po tomto nepríjemnom momente bojovali a najmä          

v druhom polčase svojho súpera prevýšili a škoda 

nepremenených šancí... Veď Jakubovia Verčimák a Fiľakovský 

mali brankára Plavnice uţ na „lopate“. Súper bol skúsenejší, ale 

Petra Štefánika váţne ohrozil len raz. Keď pri obrannom zákroku 

jeden zo zadákov hostí zahral v tiesni pri bránke rukou a 

penalta sa tentoraz nepískala, nemohol tento zápas skončiť inak 

ako remízou. Tréner Slovana Vladimír Rusnák sa zamyslel nad 

výkonom svojich zverencov: „V prvom polčase hrali chlapci           

v kŕči, prehrávali osobné súboje a tým umoţnili súperovi dostať 

sa na koňa. V týchto momentoch bola Plavnica futbalovejšia.           

V druhom polčase sme prevzali iniciatívu a polhodina bola          

z našej strany naozaj dobrá. vytvorili sme si štyri vyloţené šance, 

ale na víťazstvo to nestačilo. Bohuţiaľ,  veľmi dobrých 30 minút 

bolo proti lídrovi súťaţe asi málo. Nakoniec je dobré, ţe sme 

neprehrali. Vzhľadom na  známe nepríjemné skutočnosti sa 

mohol zápas vyvíjať úplne inak." Pred giraltovskými futbalistami 

teraz stojí veľmi váţna úloha - prebojovať sa do prvej osmičky. 

Dôleţité budú víťazstvá na domácej tráve,   v hre bude ešte 18 

bodov a to by mohlo stačiť. Netreba však zabúdať, ţe Slovan uţ    

v štyroch domácich zápasoch v rade nezvíťazil a tak budú 

bonusové body, privezené od súperov.  

 A potom je tu ešte jedna  dôleţitá vec. Hrať sa musí na zisk 

bodov, lebo na konci sa nebude nikto pýtať, či ste hrali dobre, 

ale koľko bodov ste získali a na to by sme v Giraltovciach nemali 

zabúdať! 

Miroslav Deutsch 
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CVČ v Giraltovciach zorganizovalo 

pre svojich partnerov tradičný 

volejbalový turnaj  O pohár riaditeľa 

CVČ. Turnaja sa zúčastnilo 10 

druţstiev, ktoré boli rozdelené do 

troch skupín. V skupinách sa hralo 

systémom kaţdý s kaţdým. Hralo sa v 

telocvični ZŠ v Giraltovciach a v Špor-

tovej hale I. Nováka. 

Jednotlivé skupiny: 

 A -sk.: ZŠ Giraltovce, MsÚ, Spojená škola kpt. Nálepku a DSS. 

 B-sk.: VVaK, ZŠ Krajná Poľana a Mosczynica ( Poľsko). C-sk.: 

MŠ,SZŠ + SSOŠ a HZZ .  

Víťazi skupín zohrali zápasy medzi sebou, a tak výber 

Krajnej Poľany obhájil, za neúčasti VUC,  prvé miesto, druhí 

skončili učitelia zo ZŠ Giraltovce, tretí bol HHZ. 

Ceny súťaţiacim odovzdali poslanci za VÚC p. MUDr. Mihaľ, 

PhDr. J. Vook a ing. J.  Čabala. 

Stanislav Tomko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ladislav Lukáč 
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V piatok 14. marca 2014 sa uskutočnil druhý ročník 
volejbalového turnaja zamestnancov a priateľov špeciálnych škôl, 
ktorý organizovala Spojená škola Kpt. Nálepku 122 v Giraltovciach.  

Turnaja sa zúčastnili druţstvá z Lipian, Sabinova, Prešova, 
Jarovníc, Zborova a Giraltoviec. Celý turnaj sa niesol v znamení 
príjemnej atmosféry a dobrej nálady. Súťaţné tímy si okrem 
merania síl vo volejbale v neformálnych rozhovoroch vymieňali svoje 
pracovné skúsenosti. 

Víťazom turnaja sa stalo, uţ tradične,  druţstvo Zborova, ktoré  
výborným výkonom obhájilo svoje víťazstvo z roku 2013. Na druhom 
mieste skončili kolegovia z Jarovníc, tretie miesto obsadilo druţstvo 
z Prešova. 

Sme veľmi radi, ţe sa nám ako hostiteľskej škole podarilo 
zorganizovať  akciu, kde sa stretli nielen pedagógovia, ale aj 
nepedagogickí pracovníci a priatelia špeciálnych škôl. Veríme, ţe sa 
u nás cítili dobre a o rok sa v Giraltovciach opäť stretneme. 

Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom turnaja za výbornú 
atmosféru i fair – play, Centru voľného času v Giraltovciach             
za pomoc pri organizačnom zabezpečení turnaja, všetkým 
zamestnancom Spojenej školy, ktorí sa podieľali na príprave 
a realizácii turnaja a sponzorom turnaja – p. Plančárovej (MAGIC 
club) a MIRAD-u Prešov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Text: Mgr. Janka Lechmanová, foto: Mgr. Mária Kačmárová  
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Gril v areáli CVČ, ktorý slúžil mladým rodinkám doslúžil pod rukami 

mladých vandalov.                                             Foto: Mária Osifová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca bobrov pri brehu rieky Topľa.                                       Foto: Ján Tkáč 
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POZÝVAME VÁS 
do novootvorenej prevádzky 

AUTOSERVISU TA-MI v Giraltovciach, 

pri čerpacej stanici. 
Našou prioritu je Vaša spokojnosť. 

Tešíme sa na Vás. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTOMATICKÉ PRÁČKY, 
  CHLADNIČKY, 

   MRAZNIČKY, 
   KUCHYNSKÉ ZARIADENIA, 

  KLIMATIZÁCIU, 
 PLYNOVÉ SPOTREBIČE. 

 
  Adresa: Štefan Oráč, Dukelská 67/70 Giraltovce 

Kontakt: 0908/452497 


