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PRV ÝCH 10 0 DN Í 
STA ROSTK Y OBCE

Od môjho nástupu do funkcie starostky obce 
uplynulo povestných 100 dní 11. apríla. Aj keď je 
už jún, chcem vás informovať o činnostiach, ktoré 
sme spolu so zastupiteľstvom vykonali. V prvom 
rade bolo nutné zabezpečiť fungovanie obecného úradu, zastupiteľstva, ZŠ 
a MŠ. Prechod na nové vedenie obce bol neštandardný, k odovzdaniu agendy 
obecného úradu zo strany exstarostu vôbec nedošlo. 

V januári obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce. Pokračovali sme 
v tvorbe dokumentu Zmeny a doplnky územného plánu obce začaté v roku 
2013. Úradné hodiny obecného úradu som upravila v prospech občanov, 
nestránkový deň je iba utorok. Kancelárie starostky obce a prvého kontaktu 
obecného úradu sú presťahované opäť na prízemie budovy. Predchádzali tomu 
rokovania s lekárkou MUDr. Jarabákovou, ktorá mala v bezplatnom nájme 
priestory obecného úradu na prízemí KD. Nevýhodný nájom bol vypovedaný 
k 31. januáru 2015.

Spracovala som a príslušnému ministerstvu podala žiadosť o dotáciu 
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce. K tomu bolo uskutoč-
nených niekoľko pracovných stretnutí s občanmi a s dotknutými inštitúciami 
s výkladom spracovateľa. Absolvovala som množstvo rozhovorov na túto tému. 
Po nástupe do funkcie sme spolu s poslancami rozhodli o športových aktivitách 
v obci, t. j. stolný tenis vo vestibule KD. Zaviedli sme pravidelné cvičenia zumby 
aerobicu v sále KD.

Ako štatutárny zástupca obce som uzatvorila zmluvu o pripojení k informač-
nému systému obcí a miest (DCOM) – ide o projekt financovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a z operačného programu Informatizácia spoločnosti. 
Hlavným cieľom je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie elektronických služieb 
občanom regionálnej a miestnej na úrovni samosprávy. Zapojením sa do pro-
jektu získala naša obce nové počítače a možnosť využitia nových informačných 
technológií. 

Spolu s poslancami sme obnovili tradíciu fašiangových plesov. Dovolím si 
vysloviť názor zúčastnených, že ľutovať môžu tí, ktorí neprišli. Napriek krátkej 
22-dňovej dobe od prevzatia úradu sa nám podarilo vďaka spolupráci sponzorov, 
zanietenia a chuti všetkých organizátorov uskutočniť kultúrnu akciu na vysokej 
úrovni. Ďakujem všetkým za pomoc.

Na konci januára bolo do našich domácností doručený obnovený „Život 
Košickej Polianky“. Dúfam, že táto obnovená forma informovanosti a propa-
gácie obce potešila aj Vás. 

Vo februári sa konalo referendum o rodine. Jeho uskutočnenie som zabezpeči-
la v súlade so zákonom. V spolupráci s NTS a Slovenským červeným krížom sme 
zorganizovali Valentínsku kvapku krvi s odberom v našej obci. Túto humánnu 
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70 ROKOV 
OD SKONČE N I A 

VOJ N Y
Od najstrašnejšej udalosti v dejinách 

ľudstva uplynulo 70 rokov. Obludná 
ideológia nemeckého nacizmu a fašizmu 
rozpútala druhú svetovú vojnu. Mala pri-
viesť jej pôvodcov k tisícročnej svetovej 
veľkonemeckej ríši. K podrobeným náro-
dom by patrili aj všetky slovanské národy. 
Svetovú nadvládu hitlerovské Nemecko 
a jeho spojenci nedosiahli. Ich vojskám 
po dvoch rokoch víťazných ťažení začali 
prichádzať porážky v jednotlivých bitkách 
východného frontu. Otvorenie druhého 
frontu prispelo k bezpodmienčnej kapitu-
lácii Nemecka podpísanej 8. mája 1945. 

Pri tejto príležitosti sme aj my, v na-
šej obci, uložili veniec vďaky padlým 
k pamätnej tabuli oslobodenia. Avšak 
predtým sme ju museli „oslobodiť“ spod 
tabule Ekofondu, ktorou bola prekrytá 
pred tromi rokmi po zateplení KD. V deň 
70. výročia tvorilo 120 turistov a milovní-
kov prírody najväčšiu skupinu účastníkov 
pietneho aktu v Dargovskom priesmyku 
(pozri fotoreportáž na str. 8). 

    (kdz)
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akciu podporilo a krv darovalo 8 obča-
nov: Katka Onoferová, Štefánia 
Horváthová, Karol Dzugas, Emil 
Varádi, Matej Szirmay, František 
Horváth ml., Tomáš Horňák a mala 
som tú česť prvýkrát darovať krv aj ja. 
Už teraz sa teším na ďalšie darovanie. 

Spolu s novými poslancami som sa 
zúčastnila školenia k zákonu o obecnom 
zriadení a zákonom o rozpočtových 
pravidlách a majetku obcí. Teší ma, 
že školenia sa zúčastnila väčšina našich 
poslancov, aby všetci kvalifikovane vy-
konávali svoj poslanecký mandát. 

Uskutočnili sme obhliadku mosta 
cez Torysu postaveného v roku 1967. 
Statik potvrdil nevyhnutnosť jeho 
údržby. Most je vlastníctvom obce. 
V stanovenom termíne sme požiadali 
Ministerstvo školstva o dotáciu na roz-
šírenie materskej školy. Predchádzajúce 
vedenie nemalo uzatvorenú tzv. veľkú 
dohodu s úradom práce na tento rok (jej 
platnosť skončila v novembri 2014), 
naši uchádzači o zamestnanie, v hmot-
nej núdzi nemohli od januára praco-
vať pre obec. Bola uzatvorená dohoda 
na  vykonávanie aktivačnej činnosti 
formou menších obecných služieb a tiež 
o vykonaní aktivačných prác. V obci 
vykonávajú 16 uchádzači o zamestnanie 
aktivačnú činnosť a 5 nezamestnaní vy-
konávajú dobrovoľnícku činnosť v rám-
ci aktivačných prác. Všetci sú platení 
z  prostriedkov úradu práce, nie obce. 

V rámci Národného projektu „Pod-
pora zamestnanosti uchádzačov o za-
mestnanie“ som vytvorila v obci dve 
pracovné miesta – Ing. Miloš Hudák je 
administratívnym pracovníkom, ktorý 
má okrem inej agendy obce na starosti 
aj administratívne zabezpečenie chodu 
aktivačných nezamestnaných občanov, 

má pracovnú zmluvu na 9 mesiacov, 
pričom 85 % nákladov jeho mzdy a od-
vodov je refundovaných z úradu prá-
ce. Emília Cibuľová je zamestnaná 
na 6 mesiacov ako sociálna pracovníčka, 
je k dispozícii občanom, ktorí potrebujú 
pomoc pri vybavení občianskeho preu-
kazu, pasu, rodného listu, sociálnych 
dávok a pod. Jej kanceláriu sme vytvorili 
v knižnici obce, takže je nápomocná aj 
pri tejto práci. Jej mzda je v plnej výške 
preplácaná z úradu práce.

Peter Mrásko je koordinátorom 
aktivačných prác našich uchádzačov 
o zamestnanie a jeho mzda je v plnej 
výške refundovaná zo štátneho roz-
počtu, prostredníctvom úradu práce, 
je zamestnaný na 6 mesiacov, po dobu 
trvania aktivačných prác.

Najdôležitejšie z môjho pohľadu 
je skonsolidovanie verejných financií, 
postupné splatenie neuhradených fak-
túr z roku 2014, ktoré sme prebrali 
vo výške 28.000 €. K 11. 4. mala obec 
neuhradené „zdedené“ záväzky vo výš-
ke 11 818,42 €.

Dosť času som venovala riešeniam 
týkajúcich sa odpadov. Uvažujeme 
o zakúpení fotopascí, ktoré zachytia 
nezodpovedných občanov vytvárajúcich 
skládky odpadov. Do tejto oblasti spadá 
aj vážna problematika vývozu žúmp. 
Máme veľkú skupinu zodpovedných 
občanov, ktorí si pravidelne nechávajú 
vyvážať svoje žumpy, bohužiaľ, je mno-
ho tých, ktorí túto službu nevyužívajú 
a svoje žumpy pravidelne vyprázdňujú 
„zázračným spôsobom“. Sami si znečis-
ťujeme prostredie a tým ničíme zdravie 
sebe a našim deťom. Tento nepriaznivý 
stav sa podarí odstrániť len vybudo-
vaním kanalizácie obce, čo je mojou 
prioritou vo volebnom období.

Verejné osvetlenia nám od nového 
roka svieti všetkými svietidlami. Usku-
točnili sme obnovu verejného rozhlasu. 

Prvých mojich sto dní vo funkcii 
ubehlo veľmi rýchlo. Mám dobrý pocit 
zo svojej činnosti. Prácu starostky 
robím so srdcom a chcem ukázať svoj 
potenciál a sily, ktoré smerujem pre 
dobro celej našej obce.

 Mgr. Marta Petrilová
 starostka obce

PRV ÝCH 10 0 DN Í STA ROSTK Y OBCE
Dokončenie zo str. 1

Nedor uči l i  vá m 
ŽIVOT?

Prvé tohtoročné číslo ŽIVOTA Košic-
kej Polianky vyšlo hneď v januári, 27.1., 
lebo s jeho prípravou bolo začaté hneď 
po novembrových komunálnych voľbách. 
Do domácností ho doručovali zamestnanci 
aktivačných prác. Niektorí z nich boli pri do-
ručovaní aktívni nesprávnym spôsobom – 
chceli mať výtlačky ŽKP doručené čo naj-
skôr. Preto ste niektorí našli vo svojich 
schránkach dva i tri kusy namiesto jedného. 
K tým, čo bývajú od centra obce najďalej sa 
„aktívni“ doručovatelia už nedostali, lebo 
nemali s čím.

Za tento organizačný nedostatok sa vám 
všetkým, ktorí ste prvé číslo ŽKP nedostali, 
náš obecný úrad vedený starostkou ospra-
vedlňuje. Pri druhom čísle si to ustrážime! 
Dotlač chýbajúcich exemplárov nie je mož-
ná a po 5-mesačnom odstupe už ani nie 
celkom aktuálna. Niektoré údaje sú a budú 
platné aj o rok i dva (napr. výsledky volieb, 
uznesenia prvých zasadnutí obecného 
zastupiteľstva a pod.), preto vám dávame 
dve odporúčania: 

1.ak máte možnosť, naklikajte si ŽKP č. 1/ 
2015 na webstránke obce 

 www.kosickapolianka.sk

 alebo: 

2. ŽKP si môžete prečítať v obecnej knižnici 
(aj oxeroxovať).   (kdz)
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Ď A K U J E M ! 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi vyjadriť 
poďakovanie všetkým voličom, ktorí ste 
prišli v sobotu 15.11.2014 voliť a dali hlas 
svojim kandidátom. Teší ma zvýšený záujem 
o voľby v našej obci, účasť 67 % oprávnených 
voličov svedčí o vašom záujme o veci verejné 
a dianie v našej obci. 

Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, dali mi hlas 
a tým mi vyjadrili dôveru. Ubezpečujem Vás, že som tu pre Vás. 
Chcem byť starostkou pre všetkých občanov, bez ohľadu na to, či mi 
dali svoje hlasy. Chcem byť starostkou, na ktorú sa môžete plne spo-
ľahnúť. Chcem Vás ubezpečiť, že moje úsilie v tejto neľahkej práci 
bude smerovať pre ďalší rozvoj a napredovanie Košickej Polianky. 
Som presvedčená, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení 
na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v pro-
spech ľudí. Verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele 
a predsavzatia. 

Svoju vďaku chcem vyjadriť aj všetkým kandidátom na poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktorí nezískali potrebný počet hlasov, ale svo-
jím záujmom a iniciatívou prispeli k výsledku volieb v našej obci. 

 Mgr. Marta Petrilová
 starostka obce

AKO SME 
VOLILI

V čase konania komunálnych volieb v roku 
2014 mala Košická Polianka 805 voličov, čiže 
obyvateľov s vekom 18 rokov a viac až po našu 
najstaršiu občianku, čoskoro 101-ročnú Máriu 
Horňákovú. Právo voliť hlavu obce a poslan-
cov obecného zastupiteľstvay využilo 532 vo-
ličov (67 %), nevolilo 273 občanov (33 %).

AKÉ BOLI V ÝSLEDKY ?

Na funkciu starostu obce boli v septembri 
zaregistrovaní traja kandidáti vo veku 26, 47 
a 59 rokov. Podľa abecedy (a zhodou okol-
ností aj podľa veku) to boli: Ing. Marek Čigaš, 
Mgr. Marta Petrilová a František Smrčo. Ich 
mená boli uvedené na hlasovacom lístku, 
ale zakrúžkovať sme mohli len poradové 
čísla dvoch z nich. Najmladší kandidát sa 
v zákonom stanovenej lehote pred voľbami 
kandidatúry vzdal. Mali sme teda možnosť 
potvrdiť doterajší stav alebo voliť zmenu. 
Doterajší stav bol odmietnutý. Prvýkrát 
v histórii Košickej Polianky bola za hlavu obce 
zvolená žena. Mgr. Marte Petrilovej vyjadrilo 
podporu 343 voličov (65 %), Františka Smrča 
chcelo mať naďalej vo vedení obce 187 voli-
čov (35 %). Za zmenu boli takmer dve tretiny 
zúčastnených voličov. 

Pri volebnej urne p. Marta Horváthová
Foto: Ing. Marcela Kundráthová

Pokračovanie na str. 3



 Ž I V O T  K O Š I C K E J  P O L I A N K Y  I  3

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
       informuje

Obecné zastupitestvo prijalo od 30. 1 do 11. 6. najmä tieto uznesenia:

• vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce (ďalej len „HK“) na 11. marca 2015,
• určilo dĺžku pracovného času HK v rozsahu 3,5 hodiny týždenne,
• súhlasilo so spolufinancovaním min. 20 % oprávnených nákladov na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce,
• schválilo cenník multifunkčného ihriska,
• odvolalo z Rady školy pri ZŠ Ing. Mareka Čigáša a z Rady školy pri MŠ  

Danu Horváthovú,
• delegovalo zástupcov obce za členov Rady školy MŠ Košická Polianka  

Adriánu Behúnovú a Jozefa Košča,
• konštatovalo, že kandidáti na voľbu HK obce splnili podmienky pre voľbu HK, 

že voľba HK bola v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
• zvolilo do funkcie HK obce Ing. Ľudovíta Priestera na dobu od 12. marca 2015  

do 11. marca 2021,
• poverilo starostku obce prerokovať podmienky nájomnej zmluvy s Rímskokato-

líckou cirkvou, Farnosťou Košická Polianka (pozemok pod futbalovým ihriskom,
• schválilo v súlade s uloženým racionalizačným opatrením Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – ukončenie vzdelávania na druhom 
stupni Základnej školy v Košickej Polianke 148 od školského roku 2015/2016, 
teda k 31.08.2015,

• schválilo činnosť ZŠ Košická Polianka v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. 
o  výchove a vzdelávaní (školský zákon), na základe § 29 ods. 3 ako základnú 
školu, ktorá nemá všetky ročníky („neplnoorganizovaná základná škola“),

• požiadalo starostku obce zabezpečiť uzatvorenie dohody medzi mestom Košice 
a obcou Košická Polianka o určení školského obvodu pre žiakov II. stupňa zák-
ladnej školy, ročníky 5.-9., s trvalým pobytom v obci Košická Polianka, 

• uložilo riaditeľke ZŠ vykonať potrebné úkony, ktoré sú spojené s ukončením 
pracovno-právnych vzťahov zamestnancov a ukončenia výučby na II. stupni 
základnej školy k 31.08.2015 podľa pokynov zriaďovateľa,

• schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 Obce Košická Polianka a rozpočtové 
opatrenie č. 1/2015 ZŠ Košická Polianka,

• schválilo návrh podnetov na tvorbu dokumentu Zmeny a doplnky územného 
plánu obce Košická Polianka,

• schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košická Polianka,

• schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2015 o úhradách a poplatkoch 
za služby poskytované Obcou Košická Polianka,

• schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o podmienkach poskyto-
vania dotácií z prostriedkov Obce Košická Polianka

• schválilo Plán kultúrno-športových aktivít na rok 2015,
• schválilo projekt Modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce,
• schválilo projekt Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území 

obce Košická Polianka,
• schválilo návrh na vyradenie kníh obecnej knižnice podľa zoznamu z dôvodu 

ich morálnej a fyzickej opotrebovanosti.

OD SEPTE MBR A 
UŽ LEN S I. STUPŇOM

Počet žiakov ZŠ v našej obci po odchode 
tohtoročných deviatakov by so  zapísanými 
prvákmi klesol zo 67 na 42 žiakov. Plne or-
ganizovaná škola s ročníkmi 1 až 9 a desiatou 
špeciálnou triedou s takýmto počtom žiakov 
je pre obecný rozpočet neudržateľná. Preto na 
aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
museli poslanci pristúpiť k hlasovaniu o zru-
šení II. stupňa, t. j. ročníkov 5 až 9. Od sep-
tembra v novom školskom roku 2015/16 bude 
ZŠ fungovať len ročníkmi 1 až 4. Očakávaný 
počet žiakov je 24. 

S riaditeľkou školy PaedDr. Martou Mráz-
kovou bol zo strany zriaďovateľa ZŠ, teda obce, 
rozviazaný pracovný pomer ku dňu 7. 5. 2015. 
Vedením školy bola poverená jedna z dote-
rajších učiteliek, Mgr. Eva Cirnerová, a  to 
do  doby uskutočnenia výberového konania 
na novú riaditeľku školy.

Základnú školu s ročníkmi 1 až 4 v Zdobe 
si Obec Sady nad Torysou ponecháva, takže 
prísun týchto žiakov do našej školy nateraz 
„nehrozí“. Ich dochádzka do  súčasnej školy 
v  Zdobe nie je najlepšia; aká by bola v prípade, 
keby mali dochádzať autobusom do Polianky ? 

Je potrebné dodať, že táto situácia v  ZŠ 
nevznikla zo dňa na deň. Obec ako zriaďovateľ 
ZŠ mal povinnosť v rámci racionalizačných 
opatrení zaslaných z ministerstva v máji 
2013 naplniť opatrenie zrušiť vyučovanie 
na II. stupni už v školskom roku 2013/2014. 
Obec sa touto záležitosťou nezaoberala 
a  počet žiakov sa rapídne znižoval s každým 
mesiacom.

Materská škola v Košickej Polianke nemá 
v súčasnosti dostatok miest pre  všetky deti 
v predškolskom veku žijúce v obci. Z  tohto 
dôvodu sa naše vedenie obce intenzívne 
zaoberá riešením rozšírenia MŠ alebo zria-
dením jednej triedy s najstaršími deťmi (tzv. 
prípravkármi) v uvoľnených priestoroch ZŠ. 
Nie sú to stavebno-technicky, organizačne 
i  prevádzkovo jednoduché riešenia. Preto 
si na  ich konečnú podobu budeme musieť 
počkať.     (kdz)
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H L AV N Ý  KON T ROL ÓR 
A  J E HO  PRV É  Z I S T E N I A

Neodmysliteľnou súčasťou každej obec-
nej samosprávy je podľa zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a súvisiacich pred-
pisov okrem starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór. 
O  starostovi obce a  poslancoch rozhodu-
jú voliči v priamych voľbách. Na rozdiel 
od toho hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“) 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo na  zákla-
de výberového konania a obec (starosta) 
s ním uzatvára pracovnú zmluvu, spravidla 
na 6-ročné funkčné obdobie. 

V roku 2010 uplynulo 6-ročné obdobie 
pôsobenia vtedajšieho hlavného kontrolóra 
Ing. Ladislava Nyulásziho (2004 – 2010). 
Preto obecná samospráva na začiatku roku 
2011 prijala nového HK  – Ing. Ľudovíta 
Priestera. Jeho funkčné obdobie malo tr-
vať do roku 2016, lenže vo februári 2014 
sa funkcie kontrolóra vzdal bez uvedenia 
dôvodu. Ako neskôr sám vysvetlil, príčiny 
predčasného skončenia neboli na jeho stra-
ne. Vtedajšie vedenie obce sa o neodkladné 
obsadenie uvoľnej pozície HK neusilovalo, 
práve naopak, oddiaľovalo. A tak po niekoľ-
komesačných prieťahoch a následnom pro-
teste prokurátora k spôsobu výberu nového 
HK (ktorým sa v auguste 2014 prekvapivo 
stal Ing. Nyulászi) sa tento v januári 2015 
funkcie vzdal. Urobil to preto, aby mohlo 
byť uskutočnené nové výberové konanie 
pri dodržaní všetkých zákonných ustanovení 
o voľbe HK, na ktoré poukázal prokurátor. 
Do takto vyhláseného výberového konania 
v prvom štvrťroku t. r. sa prihlásili traja záu-
jemcovia: Ing. Ladislav Nyulászi, Mgr. Karol 
Kačala a Ing. Ľudovít Priester. Na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva 11. marca všetci traja 
prezentovali svoju predstavu o svojom pôso-
bení v našej obci. Poslancov najviac presved-
čil Ing. Priester (6 hlasov) pred Ing. Nyulá szim 
(jeden hlas) a  Mgr.  Kačalom (žiadny hlas). 
Pracovná zmluva s úspešným uchádzačom 
Ing. Priesterom bola uzatvorená s účinnosťou 
od 12. marca 2015. Odvtedy uskutočnil sta-
ronový HK viacero kontrol. Dospel ku nie-
koľkým zisteniam, ktoré sú pre  starostku 
a poslancov smerodajné pre ďalšie fungovanie 
obce. Po preskúmaní úverov obce uzavretých 
v rokoch 2011 až  2014 dospel HK k záveru, 

ktoré nie sú pre nás potešiteľné. V písomnej 
správe „Kontrola úverového zaťaženia obce 
Košická Polianka“ uvádza, že „…ku koncu 
roku 2014 mala obec 6 úverov v Slovenskej 
sporiteľni nasledovne:

Z uvedeného vidieť, že všetky úvery sú pre 
obec nevýhodné. Bude potrebné ich skonsolidovať 
do jedného celku a dá sa uvažovať aj o zmene 
banky.“ 

Okrem toho vyčíslil škodu, ktorá obci 
vznikla nezákonným vyplácaním mzdových 
prostriedkov pri skončení predchádzajúceho 
volebného obdobia. Nateraz to nebudeme 
publikovať kvôli prebiehajúcemu súdnemu 
konaniu. O definitívnych výsledkoch kontrol 
HK vás budeme informovať v ďalších číslach. 

úver č.
mesačná 
splátka

ročná 
splátka

mesačný 
úrok

ročný 
úrok

zostatok

1 412 4944 78,10 937,20 19740,71

2 848 10176 214,05 2568,60 71224,36

3 78 936 21,08 252,96 897,58

4 208 2496 59,79 717,48 16880,63

5 189 2268 55,85 670,20 15821,51

6 40 480 10,46 125,52 369,33

spolu 1775 21300 438,33 5271,96 124934,12

O (N E)OPR ÁV N ENOSTI  
ROZHODU JE SÚ D

Uznesenia č. 15, 16 a 17 prijaté novým 
obecným zastupiteľstvom v januári t. r. sú 
smerované na nápravu neoprávnených prevo-
dov majetku a finančných prostriedkov obce, 
ktoré uskutočnilo predchádzajúce vedenie obce 
po komunálnych voľbách minulého roku. Išlo 
o predaj notebooku (osobného služobného 
počítača starostu obce) pracovníčke obecného 
úradu za 5 eur, preplatenie nevyčerpanej do-
volenky starostovi obce, spätné zvýšenie platu 
starostu obce a vyplatenie odstupného vypo-
čítaného z výšky platu, ktorá nebola starostovi 
schválená obecným zastupiteľstvom. 

Obec vyzvala predchádzajúceho starostu 
obce Františka Smrča vrátiť obci neoprávnene 
vyplatené finančné prostriedky. V stanovenom 
termíne k vráteniu nedošlo, preto si obec uplat-
ňuje vzniknutú škodu súdnou cestou. F. Smrčo 
na výzvu obce písomne reagoval odôvodnením, 
že predaj notebooku a vyplatené mzdové 
prostriedky „…boli oprávnené v súlade s dikciou 
zákona.“ Jeho jednostranový list nemôžeme 
publikovať, lebo exstarostove odôvodnenia 
nie sú súlade s  predpismi, ktoré túto oblasť 
upravujú, nehovoria pravdu. Neboli k nim 
prijaté schvaľujúce uznesenia. Navyše, ŽIVOT 
Košickej Polianky, ako sme to uviedli v prvom 

tohtoročnom čísle po 4-ročnej pauze, „…bude 
spoľahlivým a verným sprostredkovateľom prav-
divých informácií medzi vedením obce a  vami 
všetkými.“ Zavádzajúce a nesprávne informácie 
nemajú na stránkach novín miesto. Hlavný 
kontrolór vykonal kontrolu (ne)oprávnenosti 
zvýšeného platu a odstupného vypočítaného 
zo zvýšeného platu a vyčíslil pre obec škodu 
vo výške 2 248,01 €. Okrem toho je vo veci 
neukončené súdne konanie, preto si počkáme 
na rozsudok súdu a ten po nadobudnutí prá-
voplatnosti zverejníme. V prípade notebooku, 
služobného prenosného počítača starostu 
obce, ide minimálne o nekorektnosť, ak nie 
zlomyseľnosť po prehratých voľbách. Osobný 
počítač prevzal v roku 2010 od svojho pred-
chodcu s množstvom dát, ktoré sú pre prácu 
starostu nevyhnutné (legislatíva, vzory roz-
hodnutí a  úradných listov, VZN, uznesenia, 
zápisnice a rôzne dokumenty a symboly obce, 
štatistiky, mailová a klasická korešpondencia, 
projekty a ich fotodokumentácia z realizácie 
a množstvo ďalších súborov v aplikáciách 
WORD, EXCEL a PDF). Takto „vybielený“ 
počítač odovzdal nastupujúcej hlave obce 
na Slovensku len zlomok končiacich starostov 
a starostiek. V prípade Košickej Polianky nebol 
novej starostke obce, žiaľ, odovzdaný žiadny 
počítač a vlastne ani žiadne odovzdanie sa 
neuskutočnilo.  

  Stranu pripravil: K. Dzugas



Pre ženy dosť lásk y za lásku, pre ženy kvety namiesto fráz. 
Pre matk y bozk na každú vrásku, pre matk y úctu od všetk ých nás.

D eň  m at i ek  2015



Me d zi ná r odn ý  deň  det í  201 5



Me d zi ná r odn ý  deň  det í  201 5
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Ku l t ú r n o - s p o l o č e n s k ý  s p r a v o d a j 

Do Košickej Polianky prišiel v roku 
1992 ako 26-ročný mladý kňaz. S du-
chovným a ľudským nasadením pri-
slúchajúcim jeho veku sa ujal farnosti 
s dvomi filiálkami – Bysterom a Vyšnou 
Hutkou. Po svojom predchodcovi, ktorý 
tu prežíval jeseň svojho kňazského života, 
nastala akoby duchovná jar v celej farnos-
ti. Rodákovi z neďalekej Svinice nebolo 
nijak ťažké porozumieť vidieckej men-
talite nášho prostredia a stať sa dobrým 
pastierom zverených duší. V Hutke na ta-
kéhoto duchovného otca doslova už ne-
trpezlivo čakali. V maličkom kostolíku 
v strede obce sa za takého modlili. A on 
prišiel. Sršal energiou ducha i tela, otvore-
nosťou i vtipom. A tak nečudo, že po pár 
mesiacoch začala s viditeľnou duchovnou 
obnovou aj hmotná obnova vo všetkých 
troch obciach farnosti. Vo Vyšnej Hutke 
s novým duchovným pastierom dotvorili 
svoje predstavy i projekty nového kostola 
a  pod jeho vedením sa horlivo pustili 
do  výstavby. Onedlho nastal stavebný 
ruch aj na kostoloch v Polianke a Bysteri. 
On sám to zaznamenal v kronikárskych 
záznamoch, z nich vyberáme:

„Po Veľkej noci 1993 sme začali s obnovou 
kostola v Košickej Polianke. Rozhodli sme 
sa opraviť aj bočný oltár, či ľudovo,jas-
kynku Lurdskej Panny Márie‘, a rozhodli 
sme sa vybudovať ho z kameňa z lesného 
lomu v  Rákoši. Práce mal robiť miestny 
človek. Keďže kameň bol trochu iný, ako 
očakával, sklamaný sa práce vzdal. A tak 
som sa práce ujal ja a snažil som sa získať 
skúsenosť z práce s kameňom. Obliekol som 
si montérky,,otvoril fľašu piva‘ a poďme do 
toho ! Nebudem neskromný a poviem, že 
nám to šlo. Výsledok je aj dnes viditeľný. 
Ale najkrajšie sa nám podaril,Boží hrob‘. 
Ten je skutočne pekne urobený. Táto osobná 
skúsenosť s prácou s kameňom sa mi veľmi 
osvedčila o čosi neskôr, keď som bol schopný 
chápať náročnosť tejto práce, ale aj ohodnotiť 
jej kvalitu a množstvo urobené za jeden 
deň…“ 

Toľko úryvok z kroniky, ktorý dosta-
točne vyjadruje osobnosť Martina Uháľa, 
správcu farnosti v rokoch 1992 až 1999. 

Zostala po ňom hlboká brázda v pasto-
račnej, duchovnej, spoločenskej, ale aj 
v stavebnej a  stavebno-rekonštrukčnej 
práci. Za sedem plodných rokov bol pod 
jeho vedením postavený a posvätený 
kostol Božského srdca vo Vyšnej Hutke 
a zrekonštruované kostoly v Polianke 
a Bysteri. Vysadil desiatky stromov, nie-
koľko aj v našom katastri. Za jeho „dieťa“ 
možno obrazne považovať založenie 
mužského speváckeho zboru pre posledné 
rozlúčky so  zosnulými. V oných 90-tych 
rokoch si pozval na faru vytipovaných 

S L ÁV NOSŤ DŇA M AT I E K  má 
v   našej obci mnohoročnú tradíciu. V  naj-

krajšom mesiaci roka bolo jedno nedeľné odpo-
ludnie venované mamám, starým mamám i pra-
babkám. Deti z MŠ, žiaci ZŠ a folklórny súbor 
Vánok z Veľkých Kapušian pripravili kultúrny 
program z básní, piesní, scénok a tancov. Do-
plnili ho aj piesne v sprievode akustickej gitary. 
Po slávnostnom príhovore starostky obce poslanci 
obecného zastupiteľstva odovzdali všetkým mat-
kám kvety a malý darček ako upomienku na milé 
a  príjemné odpoludnie. 

* * *

D E Ň DET Í  Písať o tohtoročnom Medzi-
národnom dni detí v Košickej Polianke by 

zabralo mnoho miesta. S takým pestrým obsahom 
ho pre všetky deti obce pripravila obec v úzkej 
spolupráci so svojím zariadením – materskou 
školou. Areál multifunkčného ihriska (MFI) 
a  školského dvora sa zmenil na detské kráľovstvo 
s množstvom súťažných a zábavných stanovíšť 
pre oslávencov z  celej obce. Podujatie umocnila 
nádherná farebná výzdoba, ozvučenie a príjemné 
slnečné počasie. Na svoje si mohli prísť aj rodičia 
pri stánkoch s  kozmetikou. Podujatiu nechýbal 
poslanecký guľášik, cukrová vata a  nealko ob-
čerstvenie. To všetko za symbolické jedno euro. 
V chládku sály KD „bežal“ niekoľko hodín zumba 
maratón dievčat a  žien, ktoré sa chcú svojimi 
postavami všetkým páčiť. No, ale už dosť slov  – 
všetko si to môžete prehliadnuť na  vnútornej 
dvojstrane tohto čísla.   (kdz)

chlapov s dobrou intonáciou a hlasom 
a po niekoľkých celovečerných nácvikoch 
pohrebných piesní a  spevov bol zbor 
na svete. Je tu s nami doposiaľ, po čase 
sa pridali speváčky. 

Máme byť svojmu niekdajšiemu fa-
rárovi a  duchovnému otcovi Martinovi 
za  čo vďační. Rok 2015 je rokom jeho 
50. narodenín a  rokom 25. výročia jeho 
kňazskej vysviacky. Doc. ThDr. Martin 
Uháľ, PhD. je jediným čestným obča-
nom Košickej Polianky, ktorému obecná 
samospráva v  roku 1999 s čestným ob-
čianstvom odovzdala aj symbolický kľúč 
od obce. Majme ho naďalej v spomien-
kach, srdciach a  modlitbách, aby jeho 
život zasvätený práci vo vinici Pánovej 
priniesol ešte mnoho, mnoho duchovného 
ovocia preňho samotného a pre mnohých 
veriacich.                          Karol Dzugas 

POSTAV DOM, Z ASA Ď STROM…
Každý z nás by mal počas života urobiť niečo trvácne, čo by po ňom zo-
stalo, keď už tu nebude. Výstižne to vyjadruje známe ľudové porekadlo 
uvedené v nadpise.

Aj malý kostolík dokáže urobiť veľkú radosť
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S p o l o č e n s k á k r o n i k a

NAŠI NAJMENŠÍ
marec 2015 

Ema Koščová, č. d. 239

máj 2015
Nina Kuročková, č. d. 147 

Martin Mrázko, č. d. 119 
  a Lucia Tkáčová, č. d. 142

SVOJE „ÁNO“
SI PRED SVEDKAMI POVEDALI

NAVŽDY NÁS 
OPUSTILI

Alžbeta Helfenová, č. d. 15 (1929–2015)
František Horváth, č. d. 89 (1936–2015)
Agnesa Horváthová, č. d. 123 (1934–2015)
Margita Labancová, č. d. 188 (1926–2015)
Ladislav Peko, č. d. 206 (1952–2015)

Nenáv rat ne od išiel 
predseda DHZ

Vo veku 62 rokov opustil 14. mája t. r. 
svoju rodinu, Košickú Polianku a obec-
ný Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
Ladislav Peko. Nemilosrdná nemoc mu 
nedožičila dožiť sa 63. narodenín (25. 8.) 
a ďalších rokov. 

Ladislav Peko bol aktívnym a obeta-
vým dobrovoľným hasičom a  od  roku 
1992 predsedom nášho DHZ v hodnosti 
Technik. Za dlhoročnú prácu v požiar-
nej ochrane od svojej mladosti obdŕžal 
zväzové vyznamenania „Za  vernosť“, 
„Za  príkladnú prácu“, „Za zásluhy“, 
„Za mimoriadne zásluhy“. Do tejto práce 
zapojil celú svoju rodinu. Na poslednej 
ceste ho vyprevadila široká rodina najbliž-
ších, obyvateľov obce a početná skupina 
hasičov obce a okresu. Odišiel navždy, ale 
výsledky jeho práce v DHZ, jeho ľudská 
osobitosť a svojrázny humor s vlastnými 
slovnými zvratmi budú v nás veľmi dlho 
rezonovať.

Česť jeho pamiatke! 
  Mgr. Jozef Beňa 

Rád svätého Floriána je 
jedným z najvyšších po-
žiarnických vyznamena-
ní. Udeľujú ho ústredné 
orgány Dobrovoľnej po-

žiarnej ochrany (ďalej len „DPO“) SR na návrh 
Krajských výborov DPO za dlhoročnú prácu 
na úseku ochrany pred požiarmi dobrovoľným 
hasičov, funkcionárom alebo členom.

Na tohtoročnom udeľovaní rádu patróna 
hasičov bol medzi vyznamenanými aj Zaslú-
žilý člen DPO SR Mgr. Jozef Beňa z našej 
obce. Hasičstvu na miestnej a okresnej úrovni 
sa venuje už celých 40 rokov od samého za-
čiatku svojho príchodu do Košickej Polianky. 
Vyznamenanie prevzal z rúk prezidenta DPO 

SR Ladislava Pethöho, generálneho sekretára 
DPO SR Vendelína Horvátha a prezidenta 
Hasičského a záchranného zboru SR generála 
Alexandra Nejedlého. Stalo sa tak na celoslo-
venskej výstave FirEco na výstavisku v Trenčí-
ne. K vysokému vyznamenaniu Mgr. Jozefovi 
Beňovi blahoželáme a prajeme pevné zdravie 
a mnoho hasičskej výdrže do ďalších aktívnych 
rokov.     (ŽKP)

Latinské slovo feudum znamená pôda, 
tak sme sa učili v dejepise. Bohatý bol ten, 
kto mal viac pôdy.

Myslím si, že v dnešnej dobe to platí ešte 
viac, ako v minulosti. Honba za prinavráte-
ním pôdy a majetkom z minulosti spôsobuje, 
že sa v súčasnosti v rodinách trhajú všetky 
putá, narúšajú sa susedské vzťahy, vládne 
zloba, závisť a nenávisť, preklínanie. Kam 
to spejeme ?!

Dejiny sú ako špirála, točia sa smerom 
nahor a opäť sa vracajú na tie isté miesta.

Teda aj u nás po kapitalizme a socializme 
sa vracia feudalizmus.

Máme tu feudálov – vlastníkov pôdy, 
lenníkov – to sú tí, ktorí si pôdu prenajímajú 

a dokonca aj poddaných, ktorí na nej pracujú 
za nejaké naturálie, prípadne peniaze.

Kto nemá žiadnu pôdu, je dodnes priše-
lec, ako vraví sváko Ragan. 

Je takéto nazeranie a triedenie ľudí správ-
ne ? Nie sú naše každodenné medziľudské 
vzťahy a kvalita života viac než novoveké 
feudum ?    Mgr. Valéria Beňová

FEU DU M K EDYSI A DN E S

R Á D SVÄTÉHO FLOR IÁ NA 
JOZEFOV I BEŇOV I 

V tejto rubrike uverejňujeme tých, ktorí majú trvalý pobyt v Košickej Polianke.
Matrikárkou Matričného úradu Košická Polianka je od 1. júna 2015 Mgr. Eva Matiová.

Najstaršou občiankou obce 
je 101-ročná Mária Horňáková.
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O ČOM SA PÍSALO 
V ŽKP 
PRED 30 ROKMI

V máji 1985 vyšlo v našej obci 5. číslo 
ŽIVOTA KOŠICKEJ POLIANKY 4. roč-
níka jeho existencie. Vo  svojich počiat-
koch (1982–1987) bol ŽKP mesačníkom. 
Vydávalo ho Miestne kultúrne stredisko, 
ktoré bolo kultúrno-osvetovým zariade-
ním vtedajšieho Miestneho národného 
výboru Košická Polianka. Počítače vtedy 
ešte neboli, preto bol ŽKP písaný na písa-
cích strojoch. 

ŠTVRŤROK V N.P. 
AGROKOMPLEX REČOU ČÍSEL

Plnenie plánu zabezpečené 
v každom závode podniku 

Štvrtým rokom tejto päť-
ročnice boli ukázané výrobné  
a ekonomické možnosti nášho 
podniku a zjavne sa ukázala 
možnosť splnenia úloh 7. päť- 
ročnice. S týmto cieľom a vedo-
mím sme nastúpili do roku 1985. 
Zamerali sme sa na ďalší rast 
intenzifikácie výroby, rast 
ekonomiky podniku cez kvalitu 
a na zníženie úverov v pre-
vádzkovej a investičnej sfére.
Za obdobie I. štvrťroka sa 

uplatňovanie týchto zámerov 
prejavilo sľubne. Plánovanú 
hrubú poľnohospodársku pro-
dukciu 21.415.000 Kčs podnik  
k splnil na 100,5 %. Tento vý-
sledok bol dosiahnutý vyššou 
úžitkovosťou u ošípaných a 
hydiny. V každom závode plá-
novanú HPP prekročili. Hospo-
dárstvo dosiahlo HPP 734.000 
Kčs oproti plánovaným 704.000 
Kčs, ale pri medziročnom ná-
raste indexom iba 94,4.
Veľkochov ošípaných dosia-

hol v hrubej poľnohospodár-
skej výrobe 10.529.000 Kčs 
oproti plánu 10.730.000 Kčs 
pri medziročnom náraste in-
dexom 100,01. 
Priemerný stav pracovníkov 
v počte 335 osôb podľa plá-

nu bol dodržaný, rovnako aj 
limit technicko-hospodár-
skych pracovníkov v počte 
70 osôb. Z celkového objemu 

Pri povodniach v roku 2010 došlo 
k  zosuvu veľkej časti ľavého brehu To-
rysy a priliehajúcich rolí poniže miesta, 
kde rieka opúšťa intravilán (zastavanú 
časť obce). Blízo voľakedajšej „Hľibo-
kej dzeri“, uzavretej a zrekultivovanej 
v roku 1997, tak vznikla nová „dzera“ 
s priemerom kráteru vyše 20  metrov 
vo výške zhruba dvojpodlažnej budovy. 
Zeminu zosunutú do koryta rieky Torysa 
odplavila a našinci sa okamžite pustili 
do jej zaplňovania. Nie však zeminou 
alebo kameňmi, ale všetkým iným, naj-
mä stavebným a komunálnym odpadom. 
V  malom i veľkom rozsahu, neriadeným 
i riadeným spôsobom. Trvá to už piaty 
rok. Výsledkom je „Hľiboka dzera II“ 

zaplnená odpadom všetkého druhu, aj 
nebezpečného eternitu, plastov a ropných 
látok. Okolie už zasypaného kráteru 
v rozlohe asi tretiny hektára je lemované 
odpadom vysypaných z fúrikov, talíg, prí-
vesných vozíkov, ale aj malých a veľkých 
nákladiakov. Údajne nejde len o našich 
občanov, ale aj cezpoľných, evidenčné čís-
la vozidiel začínajú písmenami KS a KE. 
Takýmto vstupom do obce poľnou cestou 
z juhu „vítame“ peších, motorizovaných či 
cykloturistov prichádzajúcich od Vyšnej 
Hutky. Pohľadmi na rozsiahle smetisko 
vyprevádzame cyklistov, ktorí si zvolia 
opačný smer po cyklotrase Hornád  – 
Torysa – Hornád a smerujú do oboch 
Hutiek k sútoku Torysy a Hornádu. 

Možno sa s určitosťou nazdávať, že ak 
by niekdajší nežijúci vlastníci tamojších 
rolí teraz ožili, tak pohľad na súčasný stav 
svojich rolí by určite neprežili. 

    ŽKP

ČO SA NÁ M
 N E PÁČI

zala možnosť splnenia úloh 
7. päťročnice. S týmto cieľom 
sme vypracovali plán na rok 
1985, aby sa v ukazovateľoch, 
kde je rest, zvýšili pláno-
vané výrobné úlohy a vyššou 
efektívnosťou dospelo aj  
k splneniu ekonomických uka-
zovateľov.
 Ružena Kopčová, 
 ekonómka Agrokomplexu

***
Vysvetlivky:
HPP = hrubá poľnohospodárska 
 produkcia
Kčs = koruna československá
n. p. = národný podnik

miezd 2.680.000 Kčs sme čer-
pali 2.346.000 Kčs pri úspore 
334.000 Kčs. Priemerná mzda 
na jedného pracovníka dosiah-
la úroveň 2.671 Kčs oproti 
plánu 2.666 Kčs. 
V tomto roku sme vydali 

aj prémiové ukazovatele pre 
technicko-hospodárskych pra-
covníkov so zameraním hlavne 
na kvalitu výrobkov a odstrá-
nenie nekvalitnej výroby. 
Očakávame ďalšie prehĺbenie 
vzťahu miezd k dosiahnutému 
výsledku podniku.
Po zhodnotení výsledkov 

roku 1984 sa rukolapne uká-

PR ER ÁSTLI VÁ M 
CEZ H L AV U ?

Máte vo svojich domácnostiach 
v črepníkoch veľkých rozmerov kvety 
a dreviny, ktoré zaberajú veľký priestor 
v obývačkách či chodbách a ich výhony 
sa tlačia pod stropom, jednoducho  
„prerástli vám cez hlavu ? Neviete, 
čo s nimi ? Máme pre vás návrh: 
Nevyhadzujte ich, ale venujte obci. 
Vo vestibule i na poschodí KD môžeme 
z nich vytvoriť malú „botanickú záhradu“. 
Nebude vám vďačná len starostka obce, 
ale – verte – aj všetci návštevníci KD. 
Chceme týmto urobiť kultúrny dom  
ešte kultúrnejším. 

Vopred všetkým darcom ďakujeme. 
      mp/kdz 
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Š P O R T
SÚ ŤA ŽILO 
16 PI NG -PONGISTOV 

Po trojročnej pauze v rokoch 2012–2015 sme v našej obci nadviazali 
na prerušenú tradíciu stolnotenisových turnajov založenú v roku 1981. 
V ostatnú nedeľu pred Veľkou nocou sa uskutočnil v sále kultúrne-
ho domu 26. ročník turnaja „O ceny starostky obce“. Zúčastnilo sa 
ho 16 amatérskych stolných tenistov. Rozdelili sa do dvoch vekových 
kategórií: do 20 a nad 20 rokov. Hralo sa systémom každý s každým 
v  danej kategórii, aby si všetci po takom dlhom „ping-pongovom 
pôste“ dostatočne zahrali. Turnaj trval niekoľko hodín, lebo sa hralo 
len na dvoch stoloch (tretí z ping-pongových stolov v predchádzajúcich 
rokoch údajne skončil u kohosi v privátnych podmienkach; ak je to tak, 
žiada sa vrátiť ho obci).

V kategórii do 20 rokov zvíťazil Martin Vodarčík pred Milanom Šim-
čákom a tretím Tomášom Čigášom. Štvrtým semifinalistom bol Dávid 
Bota. U mužov nad 20 rokov nedal nikomu šancu vziať si prvenstvo Mi-
roslav Ondo, s ktorým hral finálový nervák poslanec Jozef Košč. V  dueli 
o tretie miesto sa stretli dvaja inžinieri: Radko Boda a Michal Kuročka. 
Úspešnejším bol prvý z menovaných. Súťažiaci na 1. až 3. mieste si 
z  turnaja odniesli ceny, ktoré – akože ináč – úzko súvisia s týmto 
pekným športom. A ešte jeden zaujímavý údaj: vekový rozdiel medzi 
najmladším účastníkom turnaja Viktorom Šimcom a najskôr narode-
ným z kategórie mužov nad 20 rokov Karolom Dzugasom bol 44 rokov.

Ďalší, 27. ročník turnaja sa uskutoční na budúci rok na sklonku zimy 
v termíne, ktorý vám včas oznámime. Poteší nás, ak budeme mať aj 
kategóriu dievčat a žien.     (red.)

V R ÁTILI SA S  POH Á ROM
V prvú júnovú sobotu sa za priaznivého slnečného počasia uskutoč-

nilo v Novom Salaši jedno z troch obvodových kôl súťaže priprave-
nosti Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) okresu Košice-okolie. 
Zúčastnili sa ho aj naši hasiči – muži i dorastenci z Košickej Polianky 
v sprievode čerstvého nositeľa Rádu sv. Floriána Mgr. Jozefa Beňu. 
Mnohoročnú tradíciu nášho DHZ, ktorou je nepopulárne „zemiakové“ 
umiestnenie v týchto a podobných súťažiach, naši dorastenci prelomili. 
V Novom Salaši sa na ne neusmievalo len slnko a tamojšia sympatická 
starostka, ale aj športové šťastie. Domov sa vrátili s diplomom a pohá-
rom za 3. miesto.  

   Gratulujeme ! 

Za účasti 120 turistov a mi-
lovníkov prírody z Košickej Po-
lianky, Sečovskej Polianky a ich 
okolia sa za slnečného jarného 
počasia uskutočnil 32. ročník pre-
chodu Slanskými vrchmi Z Po-
lianky do Polianky. Bol venovaný 
70. výročiu skončenia druhej sve-
tovej vojny, konal sa presne v deň 
výročia, 8. mája 2015. V Dargov-
skom priesmyku sa uskutočnil 
neobyčajne slávnostný pietny akt 
kladenia vencov predstaviteľov 
Kancelárie prezidenta SR, štátnej 
správy, obecných samospráv, po-
litických strán a združení okresu 
Košice-okolie, i zástupcov Klubu 
vojenskej histórie Čapajev. Piet-
ny akt umocnili salvy zo zbraní 
prítomnej jednotky Ozbrojených 
síl SR.

Pešia trasa 32. ročníka nášho 
prechodu mala 19 kilometrov 
a viedla červenou značkou hre-
beňom pohoria na výhľadový 
vrchol Lazy (859 m n. m.) s po-
kračovaním na vrchol Mazolín 
(649 m n. m.) v bočnom hrebeni 

32 .  ROČN ÍK PR ECHODU 
SLANSKÝMI VRCHMI 
Z POLIANKY DO POLIANKY

so  zostupom do obce Cabov 
a  Sečovskej Polianky. Potešujú-
cou bola skutočnosť, že tohoto 
tradičného turistického podujatia 
sa začínajú zúčastňovať mladé 
rodiny z našej obce i  Sečovskej 
Polianky. Najmladším účast-
níkom 32.  ročníka bol 5-ročný 
Matej Vandžura, ktorý sa precho-
du zúčastnil so  svojimi rodičmi 
i  súrodencami a  tetou Terkou, 
ďalšími rodinami boli Galdunovci 
a  Botovci. Najstarším účastní-
kom bol 74-ročný Ladislav Ivan 
zo Sadov nad Torysou. Obaja si 
od   starostu Sečovskej Polianky 
prevzali vecné upomienky na ten-
to ročník. V kultúrnom dome 
v Sečovskej Polianke nechýbal 
tradičný guľášik a turistická tom-
bola. V závere si všetci minútkou 
ticha ešte uctili pamiatku tých, 
ktorí v boji o našu slobodu polo-
žili svoje životy a na tých turistov 
a usporiadateľov prechodu, ktorí 
už nie sú medzi nami a výrazne 
sa podieľali na predchádzajúcich 
ročníkoch podujatia.   (kdz)


