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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasadalo

dňa 11.03.2010.  Po prerokovaní: 
A / BERIE NA VEDOMIE
l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Riešenie
pripomienok zo zasadnutí l Rozpočet Mesta
Strážske na roky 2011 až 2012 ako vyrovnaný v
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške:
Rok 2011 2 766 223,00 Eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu               2 764 623,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu            2 589 164,00 Eur
Prebytok bežného rozpočtu            175 459,00 Eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu                    1 600,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu                90 000,00 Eur
Schodok kapitálového rozpočtu       −88 400,00 Eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                          0,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 Eur
Schodok finančné operácie            −87 059,00 Eur
Rok 2012 2 888 427,00 Eur
Bežný rozpočet:  
Príjmová časť rozpočtu               2 887 427,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu            2 706 368,00 Eur
Prebytok bežného rozpočtu            181 059,00 Eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu                    1 000,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu                95 000,00 Eur
Schodok kapitálového rozpočtu       −94 000,00 Eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                          0,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 Eur
Schodok finančné operácie            −87 059,00 Eur
l Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske
k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2010,
viacročného rozpočtu na roky 2010 – 2012 a k
návrhu programového rozpočtu. l Správu hlavné−
ho kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkov
na jednorazové dávky sociálnej pomoci v roku
2009. l Potrebu vyradiť chatky na Zemplínskej
šírave.
B / SCHVAĽUJE 
l Rozpočet Mesta Strážske na rok 2010 ako vy−
rovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a
výdavkovej časti rozpočtu vo výške:
Bežný rozpočet: 344 876,00 Eur
Príjmová časť rozpočtu               2 570 912,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu            2 442 754,00 Eur
Prebytok bežného rozpočtu            128 158,00 Eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu                 655 367,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu               815 063,00 Eur
Schodok kapitálového rozpočtu     −159 696,00 Eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                 118 597,00 Eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 Eur
Prebytok finančné operácie             31 538,00 Eur
l Úhradu záväzkov voči dodávateľovi tepla a
teplej úžitkovej vody – Domspráv s. r. o. byty, teplo
a iné služby za obdobie 12/2007 až 9/2009 v by−
tovom dome Chemik vo výške 74 927,83 Eur z
rezervného fondu l Pristúpenie k nájomnej zmlu−
ve č. 285/09 zo dňa 18.07.2009 pre Ing. Miroslava
Macejka s podmienkou, že v prípade skončenia
nájomnej zmluvy pre Ing. Eugena Kovaľa končí

nájomná zmluva aj pre Ing. Miroslava Macejka, ak
MsZ nerozhodne inak. Obidvaja zodpovedajú za
záväzky vzniknuté v nájomnej zmluve spoločne a
nerozdielne. Ostatné podmienky nájomnej zmluvy
zostávajú nezmenené l Ako prípad hodný osobit−
ného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c ) z dô−
vodu potreby zachovania poskytovaných služieb a
obsadenia predmetného priestoru v OD Laborec
prenajíma sa predmetný priestor o výmere 113,57
m2 pre BIPP s.r.o., Družstevná 504, Strážske za−
stúpenú Beátou Ilčišinovou za účelom prevádzko−
vania „Cukráreň – Pizzéria“ l Zásady odmeňova−
nia poslancov Mestského zastupiteľstva v Stráž−
skom a zástupcu primátora mesta Strážske l

Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Denisu Ber−
nátovú  vo výške 49,79 Eur l Prenájom neby−
tového priestoru pre Tereva spol. s.r.o., Štefan Te−
rebeššy, Brezová 218, Strážske o rozlohe cca 13
m2 v OD Laborec na poschodí za účelom zriade−
nia kancelárie na podnikanie l Prenájom nebyto−
vého priestoru pre Prodom Izol – stavebniny, Tibor
Drotár, Družstevná 785, Strážske v Požiarnej
zbrojnici o rozlohe cca 140,70 m2 za účelom pre−
vádzky stavebniny l Prenájom nebytového
priestoru pre firmu Tibor Drotár BADRO, Nad
Laborcom 1770/6, Michalovce v požiarnej zbrojnici
o rozlohe cca 16 m2 za účelom pokračovania vo
výrobe, inštalácie, opravy elektr. strojov, opravy
mer. a reg. techniky l Za člena komisie výstavby
a ÚP Ing. Miloša Kižíka l Služobnú cestu do
Bulharskej republiky do mesta Dolna Banya v
počte 4 osôb l Dotáciu pre p. Vladislava Lipov−
ského na štart na ME v Maďarskej republike vo
výške 290 Eur l V súlade s VZN č. 2/2005
dotácie pre: Futbalový oddiel             10799 Eur
Volejbalový oddiel                               1765 Eur
Turistický oddiel                                 1650 Eur  
Bežecký oddiel                                   1940 Eur
Kolkársky oddiel                                  1999 Eur  
Cykloturistický oddiel                             301 Eur
Kulturistický oddiel                               1545 Eur
l Pridelenie náhradných priestorov pre Slovenský
zväz chovateľov poštových holubov, ZO Strážske
v priestoroch požiarnej zbrojnice na dobu do
30.09.2010 l Prenájom pozemku pod trafosta−
nicou s predkupným právom na pozemok pod tra−
fostanicou a so zriadením vecného bremena na
trasu káblov pre stavbu „Krivošťany – úprava trafo−
stanice TS 0455−0001“ po skolaudovaní pre Vý−
chodoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice l Finančné prostriedky pre Školskú
jedáleň pri Základnej škole Strážske na zakúpenie
konvektomatu maximálne do výšky 16 000 Eur�v
rámci schváleného rozpočtu.
C / UKLADÁ
l Referentovi školstva, kultúry a športu a predse−
dovi športovej komisie vykonať revíziu športových
oddielov – registráciu členov, financovanie.
D / RUŠÍ
l Zmluvu č. 281/09 o nájme nebytových priesto−
rov zo dňa 01.06.2009 l Zmluvu č. 75/99 o nájme
nebytových priestorov zo dňa 14.09.1999 l Zmlu−
vu č. 124/2001 o nájme nebytových priestorov zo
dňa 29.11.2001 l Zmluvu č. 214/05 o nájme ne−
bytových priestorov zo dňa 11.05.2005 

Na slovíčko, pán primátor

Deň matiek!
Tradičným poďakovaním je kytica
kvetov. A tak sa aj ja pripájam s
poďakovaním všetkým mamičkám,
starým mamám, tetám, ženám... za to, že
sú a prinášajú nám pohodu, smiech a
spokojnosť. Keď im povieme pár
hrejivých viet, urobíme radosť im, ale aj
sebe. Všetko najlepšie k Vášmu sviatku.   

Ing. Vladimír Dunajčák

Oznam pre občanov
V mesiaci máj 2010 Štatistický úrad SR

vykoná na celom území SR zisťovanie o
informačných a komunikačných technoló−
giách v domácnostiach. Zisťovanie sa vyko−
náva vo vybraných obciach a mestách Slo−
venska, náhodne vybraných domácnostiach,
formou osobnej návštevy opytovateľa. Pri
návšteve  domácnosti opytovateľ je povinný
preukázať sa osobitným poverením. Údaje,
ktoré domácnosti a jednotlivci uvedú v do−
tazníku, sú chránené, nezverejňujú sa a slú−
žia výlučne pre potreby Štatistického úradu
SR. Keďže naše mesto bolo zaradené do
tohto zisťovania, preto žiadame občanov o
prípadnú spoluprácu pri náhodnom výbere
domácností.                                   − RR −

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky
Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách

do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
sa voľby budú konať 12. júna 2010 od 07.00 hod do
22.00 hod.
V meste Strážske sú zriadené 4 volebné okrsky:
Okrsok č. 1 – Mestský úrad, Námestie Alexandra
Dubčeka 300
Okrsok č. 2 – Dom kultúry, Družstevná ulica 509
Okrsok č. 3 – Stredná odborná škola, Mierová ulica
727
Okrsok č. 4 – Bývalá škola, Krivošťanská ulica 392
Bližšie informácie na oficiálnej stránke mesta
Strážske: www.strazske.sk
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Spoločenská
rubrika

Február − apríl 2010
Narodili sa: 5 dievčatá, 6 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké páry  
Jubilanti: Marec: Jozef Matis, Igor Michlovič,
Monika Špakovská, Marián Benikovský, Jaroslav
Hic, Mária Fedorová, Mária Kapurová, Helena
Faberová, Jozef Geľatko, Jozef Pehanič, Ján
Juhás, Milan Pec, Milan Kozár, Ladislav Žovnin,
Juraj Tušaj, Anna Suchá, Helena Staruchová,
Helena Miklošová, Mária Kolesárová, Ružena
Ferková, Jozefa Višňovská, Anna Tomovčíková,
Anna Uchaľová, Emil Tkáč, Mária Kočerhová,
Božena Meňovčíková, Vilma Šimkuová, Irena
Baníková
Apríl: Ing. Miroslav Polomčák, Ladislav Kroch−
mal, Milan Ondejko, Ing. Mária Lecáková, Danica
Cibulková, Dušan Dančišin, Marta Slepáková,
Marta Michalíková, Janka Andrejcová, Mgr. Anna
Babjaková, Ján Potocký, Ing. Bohdan Balog, Ján
Sabol, Valéria Onuferová, Anna Bíla, Milan
Mačejný, Ing. Ján Kolesár,  Milan Hudec, Marta
Lukčová, Regina Horochoničová, Irena Koliba−
bová, Anna Rusová, Ján Kobza, Jarmila Daubne−
rová, Ján Mano
Zomreli: Vo februári 2010: Alžbeta Morgová,
Apolónia Pulková,  Ladislav Šimko, Peter Mulik.
V marci 2010: Stanislav Kačmár, Mária Bokom−
lašková, Michal Bodnár. V apríli 2010: Berta Ru−
dašová, František Balla, Antonín Bulka, Andrej
Huraj, Ladislav Tačár                            − RR −

Sociálny poradca
Európa láme rekordy v nezamestnanosti

Slovensko má spomedzi krajín únie piaty najvyšší počet ľudí bez práce. Eurozóna má najviac
nezamestnaných v histórii. V krajinách, ktoré platia eurom bolo vo februári 2010 bez práce 10 percent ľudí.
Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, v rovnakom mesiaci vlani nezamestnanosť dosa−
hovala 8,8 percenta. V porovnaní s minulým rokom nezamestnanosť vzrástla vo všetkých krajinách únie.
Najmenej nezamestnaných má Holandsko (4%) a Rakúsko (5%), naopak s najväčšou nezamestnanosťou
sa borí Lotyšsko (21,7%) a Španielsko (19%). Slovensko má v EÚ piatu najvyššiu nezamestnanosť až
14,2% ľudí. 

V okrese Michalovce počet uchádzačov o zamestnanie k 31.3.2010 dosiahol stav 11 552 osôb. V
meste Strážske evidujeme 387 uchádzačov o zamestnanie, z toho je 135 v hmotnej núdzi. Aj mesto Stráž−
ske sa snaží nejakým spôsobom dopomôcť k čiastočnému vylepšeniu týchto čísel. Od 7. apríla v meste
pracuje 38 ľudí v rámci aktivácie uchádzačov o zamestnanie, ktorí pracujú najmä na úprave zelene a ve−
rejného priestranstva a dotrieďujú separovaný odpad. Tak ako v minulom roku, aj v roku 2010 poskytuje−
me absolventom škôl (obchodná akadémia, gymnázium) absolventskú prax. V máji sme začali realizovať
program podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý do konca roka plánujeme rozšíriť. Je to novin−
ka, pri ktorej mesto dostane príspevok na mzdu pracovníka, ak prijme do pracovného pomeru na 9 mesiacov
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Medzi znevýhodnených uchádzačov patrí: l občan mladší ako
25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi
rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len "absolvent školy") l občan starší ako
50 rokov veku l občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádza−
júcich 16 mesiacov (ďalej len "dlhodobo nezamestnaný občan") l občan, ktorý nevykonával zárobkovú čin−
nosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho
vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o za−
mestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života l rodič alebo
osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu 13aa) alebo osoba, ktorej bolo die−
ťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu13ab) starajúca sa najme−
nej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa
do skončenia povinnej školskej dochádzky l občan so zdravotným postihnutím l občan, ktorý má pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % l občan, ktorý sa stal nezamestnaným
z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povo−
lania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu 13c)
alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie.                  − RR −

Mestské zastupiteľstvo zasadalo dňa 29.04.
2010 v Strážskom. Po prerokovaní:
A / BERIE NA VEDOMIE  
l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Riešenie pripo−
mienok zo zasadnutí l Informáciu o postupe pri
odpredaji 6 ks garáží v objekte „Chemik“, Obchod−
ná,  súp. č. 253,  parc. č. 523/3 l Správu o požiar−
nych zásahoch v meste Strážske s finančným vy−
hodnotením l Stanovisko hlavného kontrolóra
mesta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok
2009 l Informáciu o „Revízii financovania a regi−
strácie členov športových klubov na území mesta
Strážske“ l Správu nezávislého audítora Mest−
skému zastupiteľstvu mesta Strážske k auditu
riadnej účtovnej závierky a rozpočtového hospo−
dárenia účtovnej jednotky – Mesto Strážske za
účtovné obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 l

List audítora zastupiteľstvu mesta Strážske ako
súčasť auditu účtovnej uzávierky zostavenej účtov−
nou jednotkou – Mesto Strážske za účtovné obdo−
bie končiace 31. decembra 2009 l Správu o čin−
nosti Mestskej polície za rok 2009 l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vyba−
vovania sťažností a petícií za II. polrok 2009 l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole uskutočnenej inventarizácie majetku,
rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2009
na MsÚ l Informáciu o možnosti poskytnutia prí−
spevku na podporu regionálnej a miestnej
zamestnanosti podľa § 50i zákona 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti l Rozbor hospodárenia
Mestského podniku služieb mesta Strážske za rok
2009.
B / SCHVAĽUJE 
l Celoročné hospodárenie mesta bez výhrad l

Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo
výške 697 984,55 Eur.
s Úverom zo ŠFRB vo výške 91 482,44 Eur s

Finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo
výške 44 044,92 Eur�s Úverom vo výške 664
000,00 Eur�s Z prebytku bežného rozpočtu vo
výške 449 839,17 Eur�
l Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok
2009 − zostatok zdrojov vo výške 411 363,24 Eur�
ako prídel do rezervného fondu l Použitie
finančných prostriedkov FRaR: s vo výške 40 000
Eur na realizáciu bezpečnostného kamerového
systému na námestí  mesta s vo výške cca 1350
Eur na zneškodnenie kontaminovaných zariadení –

kondenzátorov s obsahom PCB trafostanice pri
zimnom štadióne s vo výške 2 000 Eur na dofi−
nancovanie jarmoku l VZN č. 3/2010 o určení a
zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území mesta Strážske l Ing. Milana Makaru za
riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Stráž−
ske l Zápočet oprávnených nákladov vynalože−
ných na výmenu okien  na prenajatom objekte  OD
Laborec, pre nájomníka REALITY EXPERTS,
s.r.o., Mierová 630,  Strážske,  vo výške  994,09
Eur s DPH v zmysle Zásad hospodárenia s ma−
jetkom mesta (§ 20) l Odpredaj pozemku nachá−
dzajúceho sa na Družstevnej ulici, parc. č. 411/6
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o vý−
mere 19 m2  pre Ing. Stanislava Juhása CSc. a
manž. Magdalénu Juhásovú rod. Gerovú, bytom
Kasárenská 736, 072 22 Strážske, za cenu 4,50
Eur/m2 a náklady spojené s prevodom v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom mesta ( § 31,
ods. 5 písm. b) l Zápočet oprávnených nákladov
vynaložených na výmenu okien a dverí v OD
Laborec pre nájomníka Karmen, veľkoobchod
potravín, s.r.o., Prešov, vo výške 1 845,97 Eur bez
DPH v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
mesta (§ 20) l Zápočet oprávnených nákladov vy−
naložených na výmenu okien a dverí na prena−
jatom objekte jedáleň, pre nájomníka p. Martin
Hajdučko, Jahodná 518, Strážske, vo výške 35
250,76 Eur bez DPH v zmysle Zásad hospo−
dárenia s majetkom mesta (§ 20) l Na základe
predloženej žiadosti Východoslovenská distribuč−
ná, a.s. Košice − zriadenie vecného bremena na
NN prípojku umiestnenú na parcele  E−KN číslo
1521/101 (Nová ulica), ktorou bude napojený ro−
dinný dom stavebníka p. Martina Čoreja, Strážske,
na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie
l Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa na Druž−
stevnej ulici, parc. č. 411/5 druh pozemku zastava−
né plochy a nádvoria o výmere 19 m2  pre Janu
Slivkovú, bytom Komenského 669, 072 22 Stráž−
ske, za cenu 4,50 Eur/m2 a náklady spojené s
prevodom v zmysle Zásad hospodárenia s majet−
kom mesta (§ 31, ods. 5 písm. b) l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Adama Albína vo výške 33,19
Eur l Jednorazovú sociálnu dávku pre Miroslava
Kuchtu vo výške skutočne vynaložených nákladov
na vybavenie občianskeho preukazu, maximálne
do 33,19 Eur, s podmienkou, že občiansky pre−

ukaz bude vybavovať v doprovode terénnych so−
ciálnych pracovníkov l Jednorazovú sociálnu dáv−
ku pre Jána Kuchtu vo výške 500 Eur, na základe
výnimky z VZN 1/2008 podľa čl. 6 ods. 3 na úhra−
du pobytu v charitnom dome l Pridelenie bytu
nižšieho štandardu na dobu určitú pre žiadateľov a
rodinných príslušníkov uvedených v žiadosti s
podmienkou súhlasu na inštitút osobitného prí−
jemcu: Beáta Krištová, B5 na 1 rok a Jozef Tolvaj
ml. A6 do 16.11.2010 l Odpredaj prebytočného
majetku − budova bývalého automotoklubu, súp. č.
785 na parc. č. 458 l Za člena Redakčnej rady
PhDr. Lidušku Bušaničovú l Dotáciu pre Pravo−
slávnu cirkevnú obec Strážskom na dofinancova−
nie úpravy vonkajšej fasády stavby chrámu vo
výške 5 000 Eur.
C / UKLADÁ 
l Doplniť finančnú analýzu škôl a školských zaria−
dení o čerpanie rozpočtu za rok 2008, 2009 a za
I. štvrťrok roku 2010 s komentárom. T: do najbliž−
šieho zasadnutia MsZ. Z: prednosta MsÚ l Nove−
lizovať VZN č. 2/2005 o podmienkach poskytova−
nia dotácií fyzickým a právnickým osobám. T: do
najbližšieho zasadnutia MsZ. Z: prednosta MsÚ l

Vypracovať VZN o podmienkach predaja podáva−
nia a používania alkoholických nápojov na území
mesta Strážske. T: do najbližšieho zasadnutia
MsZ. Z: náčelník MsP l Zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku na budovu bývalého moto−
klubu, súp. č. 785 na parc. č. 458. T: do najbliž−
šieho zasadnutia MsZ. Z: prednosta MsÚ
D / SÚHLASÍ
S investičným zámerom „Fotovoltaická elektráreň“
na pozemku parc. č. E−KN 378/2 katastrálne úze−
mie Strážske.
E / RUŠÍ
l Pridelenie bytu č. A6 pre Jozefa Tolvaja st. na
dobu určitú – 1 rok z uznesenia č. 169/2009 zo
dňa 27.10.2009 v bode C/5.
F/ ROZHODLO
l O prebytočnosti majetku mesta – budova býva−
lého motoklubu, súp. č. 785 na parc. č. 458 v
zmysle § 23 a 24 Zásad hospodárenia s majet−
kom mesta.  
G/ POVERUJE PRIMÁTORA MESTA
l Rokovať o znížení zmluvnej ceny za poskyto−
vanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi so
spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske.   − red.−

Z rokovania mestského zastupiteľstva



Naše mesto                                   21. máj 2010   − 3 −

Mesto Strážske
pozýva všetky deti

na popoludnie plné zábavy, súťaží a prekvapení 
pri príležitosti

Medzinárodného dňa detí   

31.5. 2010 o 15.00 hod.
KDE? nové detské ihrisko v Strážskom 

PROGRAM:
Slávnostné otvorenie detského 
ihriska

Hudobno−zábavná show Majstra “N”

Balloon Art
– moderná atrakcia − modelovanie balónov. 
Balónoví iluzionisti nepoznajú hranice fantázie 
a zo špeciálnych balónov pre vás vytvoria
postavičky a zvieratká od výmyslu sveta 

Maľovanie na tvár
Za pár minút budú vaše
tváričky zdobiť veselé

postavičky zvieratiek či rozprávkových
bytostí 

NEPREMEŠKAJTE TÚTO FANTASTICKÚ PRÍLEŽITOSŤ 

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia koná vo viacúčelovej sále.
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14. ročník „Strážčanský jarmok“
28.−29. máj 2010

PROGRAM :  28.5.2010
10.15 hod − 10.30 hod – slávnostné otvorenie a príhovor primátora mesta 
10.30 hod − 10.40 hod – SZ Rozkvet   
10.40 hod − 11.00 hod – Základná umelecká škola − deti a učitelia
11.00 hod − 11.15 hod – Základná škola Strážske
11.15 hod − 11.52 hod – vystúpenie CVČ Dúha 
11.52 hod − 12.00 hod – Lidwina DSS
12.00 hod − 14.00 hod – reprodukovaná hudba − DJ DODO

II.časť 
14.15 hod – otvorenie II. časti jarmoku
14.20 hod − 14.35 hod – spevokol ROZKVET „Na jarmoku...“
14.45 hod − 15.00 hod – vystúpia deti MŠ Strážske
15.00 hod − 15.20 hod – deti a učitelia ZUŠ Strážske „Na ľudovú nôtu“
15.20 hod − 15.45 hod – „Najlepší športovci mesta Strážske za rok 2009“ 
15.45 hod − 16.15 hod – FS Furmane z Trebišova  
16.15 hod − 17.00 hod – FS Vechcovčanky     
17.00 hod − 17.30 hod – reprodukovaná hudba 
17.30 hod − 18.30 hod – Róbert Kazík
18.30 hod − 18.45 hod – Brušné tanečnice Bellies
18.45 hod − 19.45 hod – II. časť vystúpenia Róberta Kazíka
19.45 hod − 20.30 hod – reprodukovaná hudba 
20.30 hod − 21.45 hod – skupina DRIŠĽAK
22.00 hod − 01.00 hod – nočná disco show s Lenkou Kvakovou a DJ Dodo

29.mája 2010 
10.00 hod − 11.30 hod – 15. ročník obľúbenej detskej súťaže v imitovaní 

spevákov a skupín MINI PLAYBACK SHOW     
11.30 hod − 12.30 hod – predstaví sa nám FS Harčare a FS Harčarik 

z Pozdišovec

Poznámka: Čas vystúpení  je informatívny a môže sa posúvať 
v závislostí na počasí.

Organizačný výbor osláv 90. Výročia futbalu v Strážskom
Vás srdečne pozýva na 

oslavy 90. Výročia futbalu v Strážskom,
ktoré sa uskutočnia 

dňa 4. júna 2010 o 11:00 hod.
na futbalovom ihrisku v Strážskom. 

Tešíme sa na Vašu účasť.      



Vážení rodičia, milé deti!
Čas letných prázdnin, čas zábavy, hier a sladkého nič nerobenia sa blíži.

Staňte sa súčasťou nášho Dúhového letného prázdninového sveta plného
skvelých a jedinečných zážitkov. Vyberte si z ponuky CVČ Dúha:

PRÍMESTSKÉ TÁBORY / pre deti 1.− 6. roč.
I. turnus  6.7.− 9.7.2010 – Tajomstvo ríše AVABÁZ − počas týždňa deti odhalia množstvo prekvapení, tajomstiev a záhad
ríše AVABÁZ. Čakajú ich nezabudnuteľné dobrodružstvá, zážitky, súťaže a výlety do blízkeho okolia. Miesto realizácie:
Strážske a okolie. Poplatok 15 Eur. �
II . turnus 12.7. – 16.7. 2010 – Leto pirátov − pre deti je pripravený týždeň plný napätia a zábavy. Ponúkame bádateľské
výpravy, skúšky odvahy, hľadanie pokladu, prekonávanie prekážok, poznávanie prírody, relax. Miesto realizácie: Strážske a
okolie. Poplatok 15 Eur. V cene sú zahrnuté náklady na stravu (desiata, obed v ZŠ), základné poistenie, pitný režim, materiál
na činnosť, odmeny a ceny do súťaží, prípadne cestovné a vstupné.

ODBORNÉ SÚSTREDENIA / denná dochádzka 9.00 – 12. 00 hod. Strava z vlastných zdrojov. 
Poplatok za sústredenie: 5 Eur.

TENISOVÉ LETO / 12.7. – 16.7. 2010
Tenisový kurz pre záujemcov vo veku 8 – 18 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie
kondičných schopností detí. Denná dochádzka v trvaní 3 hodiny, podľa rozpisu. Možnosť zapožičania rakiet, lôpt a športových
pomôcok.

KAMARÁT POČÍTAČA / 19.7.2010 − 23.7.2010
Určené členom krúžkov a ostatným záujemcom vo veku 8 – 15 rokov. Zamerané na rozvoj počítačovej gramotnosti. Doplnková
činnosť 
– zábavná a relaxačná, športové súťaže, vychádzky, tvorivá činnosť. 

ČAROVNÉ PALIČKY / 19.7.2010 − 23.7.2010
Určené členom krúžkov a ostatným záujemcom vo veku 8 – 15 rokov. Týždeň plný tvorivosti a netradičných aktivít. Pod
odborným vedením deti nahliadnu do tajov netradičného remesla paličkovania. Naučia sa vyrábať náramky, záložky a rôzne
zaujímavé veci z nití. 

TANEČNÁ SHOW / 26.7. – 30.7.2010
Letné tanečné sústredenie pre tanečníkov i netanečníkov. Týždeň plný tanca, hudby a dobrej nálady. Deti sa naučia rôzne
tanečné štýly: hip – hop, disko a iné. 

TAJOMSTVO OBRAZU / 2.8. – 6.8.2010
Kreatívna činnosť pre malých umelcov. Hľadanie krásy, tvorivá činnosť pre milovníkov tajomstiev a umenia. 

LETNÁ FUTBALOVÁ ŠKOLA / 2.8. – 6.8.2010
Pre chlapcov vo veku 7 až 15 rokov, ktorí chcú byť objavení a rovnako chcú objaviť v sebe futbalový talent. Pre chlapcov, ktorí
túžia zlepšiť svoju techniku a futbalové zručnosti, bažia po nových skúsenostiach a sú odhodlaní popasovať sa so svojou
kondíciou. 

JAZYKOVÁ FANTÁZIA / 9.8. – 13.8. 2010
Pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickom a nemeckom jazyku. Prostredníctvom zaujímavých aktivít spoznávať jazykovú
fantáziu. Vek: 8 − 18 rokov. 

SUPER ŠPORT / 9.8. – 13.8. 2010
Určené členom krúžkov a ostatným záujemcom vo veku 8 – 15 rokov. Denná dochádzka 9.00 – 12. 00 hod. Každý deň iný
druh športu napr. futbal, kolky, minifutbal, basketbal, kolieskové korčule, bude ukončený športovou olympiádou. 

STRAŤME SA V LESE / 16.8. – 20.8.2010
Mládežníci DEKA klubu budú objavovať krásu prírody a zvelebovať ju odstraňovaním všetkého, čo nepekné tam ľudia „stratili“.
Každý deň si hľadanie „stratených“ vecí spríjemnia vlastným „stratením sa“ na turistických miestach s rôznymi prospešnými i
relaxačnými aktivitami. Určené členom DEKA klubu a ostatným záujemcom vo veku 15 – 30 rokov. Bez poplatku.

JEDNORAZOVÉ PODUJATIA
1.7.2010 – Detská herňa – deň plný hier a zábavy
2.7.2010 – Kúzla okolo nás – kúzelné tvorivé aktivity
30.8.2010 – Maľované prázdniny – tvorivá činnosť 
31.8.2010 – Cestovaním za poznaním – hravé dopoludnie s kvízom
Začiatok podujatí je o 10.00 hod. V prípade záujmu nahláste svoje dieťa v CVČ Dúha Strážske do 12.6.2010.
Od 16.8.2010 do 28.8.2010 celozávodná dovolenka
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W Súťaž W Futbal W Súťaž W Futbal W
1.Kedy sa začali písať začiatky futbalu v Strážskom?  A − 1919          B − 1925          C − 1930
2.Kto bol prvým predsedom futbalového klubu?          A − Farár Ján Lukáč B − Ján Bojko  C − Ján Dubjak
3.Akú najvyššiu futbalovú súťaž hral futbalový klub Strážske? A − V. liga B − I. trieda C − IV.liga 

Správne odpovede zasielajte do schránky Mestského úradu. /vestibul pri vchodových dverách MsÚ/.
Žrebovanie zo správnych odpovedí sa uskutoční na oslavách 90.výročia futbalu v Strážskom dňa 4. júna 2010 
na futbalovom ihrisku v Strážskom.
Na vyžrebovaných šťastlivcov čakajú zaujímavé vecné ceny ! 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................................................................
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Plán podujatí na mesiac apríl 2010
Týždeň 17.− 23. máj 2010 zbierka v spolupráci 

s UNICEF − Týždeň modrého gombíka 
− účelom zbierky je vyzbierať peňažné 
prostriedky na dopravu vakcín proti 
novorodeneckému tetanu do Laosu 
a ich zaočkovanie

21. máj 2010 piatok 10.00 hod. − Závislosť užívania
alkoholu a drog, správny životný štýl – beseda
s lekárkou pre deti

22. máj 2010 sobota 9.00 hod. − Zemplínsky 
majáles – vystúpenie členov DĽS Stražčanik 
v Košiciach

23. máj 2010 nedeľa 15.00 hod. − Deň v múzeu 
− návšteva múzea v Humennom

25. máj 2010 utorok 15.30 hod. − Generálka 
15. ročník Mini playback show

28. máj 2010 piatok − Vystúpenie členov krúžkov 
CVČ na jarmoku

29. máj 2010 sobota o 10.00 hod. − Finále detskej
obľúbenej súťaže v imitovaní spevákov 
a skupín MINI PLAYBACK SHOW

ZEM NEPATRÍ ĽUĎOM..., ĽUDIA PATRIA ZEMI
Každoročne patrí 22.apríl oslavám Dňa Zeme na celom svete. Na príprave a realizácii celomestského

podujatia určeného tomuto dňu sa spolupodieľalo aj CVČ Dúha Strážske. 
Svojimi aktivitami sa snažilo zviditeľniť tento deň, vyzdvihnúť myšlienku ochrany životného prostredia a

viesť deti, mládež i dospelých k tomu, aby vyjadrili svojim konaním úctu človeka k prírode a jej bohatstvu. 
Počas mesiaca apríl sa členovia viacerých
záujmových útvarov CVČ zapojili do príprav
osláv Dňa Zeme: Tvorivé dielne – deti z DSS
vyrobili eko−kvety z odpadového materiálu,
ktoré v deň „D“ zdobili námestie. Mladí mo−
derátori prostredníctvom relácie v mestskom
rozhlase vyzývali na ochranu našej planéty a
pozvali občanov mesta na námestie. Mladí
priatelia poľovníctva sa zaoberali praktickou
činnosťou zameranou na vyčistenie okolia
kŕmnych zariadení pre zvieratká. Deti z kera−
mickej dielničky zhotovili upomienkové dar−
čeky, ktoré boli odmenou za odpoveď na
otázku, ktorou na Deň Zeme oslovovali živé
reklamy prítomných a okoloidúcich: „Ako po−
môcť nášmu mestu, aby bolo krajšie a čis−
tejšie?“ Nápady zapísané občanmi nášho
mesta zdobili strom nápadov. Nechýbala ani obľúbená kresba na chodník. Deti tvorivými výtvarnými
aktivitami stvárnili svoj vzťah k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú Zem. 

Aktivizovať záujem mladých ľudí o životné prostredie v ktorom žijú má za cieľ i pripravované letné
sústredenie STRAŤME SA V LESE, ktoré plánujeme uskutočniť v dňoch 16.8. – 20.8.2010. Mládežníci
DEKA klubu budú objavovať krásu prírody a zveľaďovať ju odstraňovaním všetkého, čo nepekné tam ľudia
„stratili“. Každý deň si hľadanie „stratených“ vecí spríjemnia vlastným „stratením sa“ na turistických miestach
s rôznymi prospešnými i relaxačnými aktivitami. Touto cestou chceme pozvať i ďalších záujemcov vo
veku 15 – 30 rokov, ktorým záleží na čistote životného prostredia v ktorom žijú. 

Naša Zem si náš záujem zaslúži, preto príďte medzi nás.                  Mgr. Marta Kordeľová, riad. CVČ

Stavanie mája
Už tradične patrí v kalendári 30. apríl k dňom,

kedy si viac uvedomujeme staré zvyky akými
nepochybne je stavanie mája. Aj tohto roku sa
vysoko nad budovou mestského úradu majestátne
pýši náš  „strážčanský máj“. Zásluhu na  tom majú
zamestnanci mestského podniku služieb, ktorí sa
aj tento rok rozhodli skrášliť naše mesto v podobe
bohato vyzdobeného mája. O dobrú náladu a
zábavu sa nám postarali účinkujúci z materskej
školy, súbor Strážčanik a deti z Lidwina − DSS, za
čo im všetkým patrí úprimná vďaka.           − RR −

SSM a. s. Strážske Vás srdečne
pozýva do svojho stánku, kde sa

budú môcť občania dozvedieť
informácie o pracovných miestach

v Slovakia Steel Mills a. s.
Stánok bude zriadený v dňoch 

28 −29. mája 2010 v čase trvania
Strážčanského jarmoku.

Úspechy spevákov, tanečníkov
i malých remeselníkov

Členovia DFS Stražčanik reprezentovali CVČ
na okresnej súťaži Detský hudobný folklór v Mi−
chalovciach. V kategórií sólistov sa S. Dankani−
nová umiestnila v striebornom pásme, K. Goroľová
v bronzovom pásme. V kategórií skupín N. Barví−
řová a M. Paľo  obsadili bronzové pásmo.

Dievčatá z rómskeho súboru ASABEN sa v
Humennom zúčastnili Festivalu rómskej mládeže.
Za svoje temperamentné vystúpenie zožali veľký
obdiv a potlesk. 

V činnosti nezaostávajú ani  malí remeselníci.
Do regionálneho kola výtvarnej súťaže „Vesmír
očami detí 2010“ pripravili 18 prác (zo záujmového
útvaru Keramická dielnička a Čarovanie s texti−
lom). V silnej konkurencii v kategórii žiakov ZUŠ
bolo veľkým úspechom 1. miesto iba 4− ročnej Kat−
ky Rudincovej. Jej práca „Vesmírna mačka“ postú−
pila do celoslovenského kola v Hurbanove. Súťaže
sa zúčastnilo 41 škôl s celkovým počtom prác 438. 

Tieto úspechy, ale aj tie, ktoré prídu, tešia deti
i všetkých zamestnancov. Je to výsledok trpezlivej
celoročnej  práce a výsledok stojí za to. 

A. Fedáková, vedúca oddelenia Zápis budúcich prváčikov
Dňa 21. apríla sa v ZŠ konal Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Školská jedáleň sa razom pre−

menila na triedu predškolákov, do ktorej zavítali kamaráti UFO−ni z vesmírnej UFO−školy. Vo veselom
programe nám všetkým predstavili život škôlkarov. 

V druhej časti programu sme sa ocitli v lesnej škole, kde múdra pani sova vyučuje lesné zvieratká.
Prváci predviedli svojim kamarátom ako poznajú abecedu a čísla. Aj predškoláci sa aktívne zapojili do úloh,
ktoré im zvieratká pripravili. 

V závere žiaci zaspievali prvácku hymnu a pani sova pochválila budúcich prvákov, že zvládli svoj deň
v škole na jednotku.

Program sa všetkým prítomným páčil, o čom svedčil aj záverečný potlesk. Aby predškoláci na tento
slávnostný deň nezabudli, každý si odniesol malý darček. M. Feňková

Pýtame sa kompetentných
SCHVÁLILI NÁM NOVÉ PROJEKTY

1. Názov projektu: Rozšírenie stokovej siete
mesta Strážske
Operačný program: Životné prostredie.
Prioritná os: 1 − 1 − Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd.
Opatrenie: 1.1 Integrovaná ochrana a racionálne
využívanie vôd.
Mesto Strážske ako žiadateľ projektu z fondov EÚ
bolo opäť úspešné a získalo nenávratný finančný
príspevok vo výške 2 816 548,36 Eur na realizáciu
projektu „Rozšírenie stokovej siete mesta Stráž−
ske“. Mesto prispeje spolufinancovaním projektu vo
výške 148 239,39�Eur.
Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov
žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizá−
ciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a
čisteniu komunálnych odpadových vôd. Rozšírenie
stokovej siete rieši odvádzanie odpadových vôd z
časti katastra mesta Strážske na Zámočníckej ulici
a časť Novej ulice a odkanalizovanie Krivoštianskej
ulice a rómskej osady. Projekt vychádza z nutnosti
ochrany podzemných a povrchových vôd ako aj
štandardného vybavenia obyvateľov mesta Stráž−
ske.

2. Názov projektu:  Strážske − modernizácia
verejného osvetlenia 
Operačný program: Konkurencieschopnosť a Ho−
spodársky rast.
Spolufinancovaný z: ERDF, štátny rozpočet SR a
Mesto Strážske.
Prioritná os: 2 – Energetika.
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejné−
ho osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie po−

radenstva v oblasti energetiky.
Mesto Strážske bolo úspešné pri získavaní zdrojov
z fondov EÚ. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia
bol mestu schválený nenávratný finančný príspevok
vo výške 196 729,23 Eur. Celkove oprávnené
výdavky na realizáciu projektu sú vo výške 207
083,40 Eur.�
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v meste Strážske za účelom
zníženia energetickej náročnosti nákladov a ne−
priaznivých vplyvov na životné prostredie. Projekt je
zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu siete
verejného osvetlenia na Mierovej, Osloboditeľov a
Vihorlatskej ulici.

3. Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdu−
šia v Strážskom
Operačný program: Životné prostredie.
Spolufinancovaný z: ERDF, štátny rozpočet SR a
Mesto Strážske.
Prioritná os: č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia.
Mestu Strážske bol schválený nenávratný finančný
príspevok vo výške 1 303 158,28 Eur. Celkové
oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vo
výške 1 371 745,56 Eur.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality ovzdušia v
meste Strážske prostredníctvom nákupu novej
čistiacej techniky. Hlavnou aktivitou je obstaranie
čistiacej a zametacej techniky v počte 5 vozidiel pre
potreby Mesta Strážske. 

Ing. Anna Zamborová 
referent pre projekty a granty
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Noc s Andersenom
MsK v Strážskom sa pripojila do medziná−

rodného projektu "Noc s Andersenom". Myšlienka
trávenia detí v knižnici pri príležitosti Medzinárod−
ného dňa detskej knihy, ktorý každoročne pripadá
na 2. apríla, deň narodenia dánskeho rozprávkara
H. Ch. Andersena, sa zrodila v knižnici v Uher−
skom Hradišti na podporu čítania detí a mládeže.
Naša knižnica tak ako minulý rok, tak aj tento
pripravila Deň s Andersenom. A to aj preto, aby sa
tejto peknej akcie zúčastnilo čo najviac našich
čitateľov, detí i dospelých. Počas dňa sa v MsK
striedali rôzne skupiny, ktoré si prezreli zaujímavú
výstavu výtvarných prác všetkých účastníkov, ab−
solvovali exkurzie MsK, využívali bezplatne inter−
netovú miestnosť a popoludní sme usporiadali
maratón v čítaní Andersenových rozprávok. Bol to
deň plný zážitkov a emócií.

B. Apjárová, MsK Strážske

NOVÉ MOŽNOSTI BÝVANIA V STRÁŽSKOMNOVÉ MOŽNOSTI BÝVANIA V STRÁŽSKOM
Ponúkame záujemcom zrekonštruované byty priamo v centre mesta. Jedná sa o polyfunkčný bytový dom, v ktorom je k dispozícii 36 dvojizbových bytov

a 9 garsóniek. Byty sú vybavené plastovými oknami, plávajúcimi podlahami, novou sanitou a kuchynskou linkou. Každý byt má samostatné meranie médií.
V blízkej budúcnosti rátame so zateplením objektu. Zároveň ponúkame do prenájmu priestory na podnikateľskú činnosť. 

S úctou a vďakou...S úctou a vďakou...
V tomto hesle sa niesla pietna spomienka na vojakov z 1. svetovej vojny, ktorým sme v nedeľu 2.

mája 2010 vysvätili náhrobný kameň a hrob. Je to už vyše 90 rokov, čo sa rozpadla rakúsko−uhorská
monarchia, pre ktorú padlo množstvo ľudí. Veľa ich ostalo ranených, zmrzačených, ostalo množstvo vdov
a sirôt. Vďaka hrdinstvu vojakov, ktorým sme odhalili hrob s pamätnou tabuľou sme sa stali slobodnými
občanmi. Oni však za našu slobodu položili to najcennejšie, čo človek má – vlastný život. Je preto veľmi
dôležité, aby sme na nich a ich hrdinstvo v 1. svetovej vojne nikdy nezabudli, aby si ľudstvo stále
pripomínalo nezmyselnosť vojnových konfliktov. Chcem sa Vám poďakovať, vážení spoluobčania, ktorí ste
si v prvú májovú nedeľu prišli uctiť pamiatku
zajatých ruských vojakov a padlých rakúsko−
uhorských vojakov v 1. svetovej vojne. Veľké po−
ďakovanie patrí aj Mgr. Jurajovi Sitarčíkovi – kapla−
novi rímskokatolíckej cirkvi v Strážskom za po−
žehnanie pomníka padlým hrdinom.       

Bc. Alena Jurečková

Hodina vlastivedy
v múzeu

Všetci žiaci  ZŠ Staré vedeli, že v utorok sa
ide do múzea. No nie všetkým bolo celkom jasné
– načo.

Pani učiteľky školy, ktorá sa chce zamerať na
environmentálnu, etickú a regionálnu výchovu, po
úspešnej besede so starou mamou pani Bere−
šovou, babkou jedného zo žiakov našej školy, s
ukážkami ľudového odievania a textilu, ktorý si
žiaci i pani učiteľky mohli vyskúšať i „na vlastnej
koži“, usporiadali túto nezvyčajnú formu vyučo−
vania priamo v priestoroch  Zemplínskeho múzea
v Michalovciach. Po tom ako nás príjemne privítali
jeho pracovníci, mohla sa začať tajomná cesta
pátrania po minulosti obce Staré. Žiakov zaviedli
do dôb dávno minulých, kedy na dedine žil ešte
významný rod Sztárayovcov. Z tých čias sa v
dedine zachovali historické pamiatky  ako kaštieľ,
kostol a sýpka, ktoré sú charakteristické aj pre
dnešnú tvár obce Staré. Úlohou žiakov bolo odkryť
aspoň časť tajomstiev, ktoré skrývajú. Získané
informácie uplatnia pri zhotovovaní projektu a
histórii Starého, ktorý si v rámci rozvíjania kľúčo−
vých kompetencií, aj samy odprezentujú tak, ako
sa to stalo bežné každý školský rok. Ďakujeme
pracovníkom Zemplínskeho múzea za túto vyda−
renú hodinu a tešíme sa na podobné stretnutie v
týchto historických priestoroch.

Mgr.Tatiana Dutková, riaditeľka školy

VEDELI STE ŽE...
u V apríli 1941 zasiahlo Strážske zeme−
trasenie, ktoré poškodilo Gréckokatolícky chrám,
úrady ho preto museli až do opravy zatvoriť.
u V apríli 1978 bol schválený erb mesta Stráž−
ske − červený štít s dvoma skríženými strie−
bornými halapartňami.
u Dňa 22.4.1990 ochrancovia prírody a krajiny
prvýkrát zorganizovali Deň Zeme. Vysadili 500
stromčekov.
u V máji 1973 bola odhalená pamätná tabuľa
vojakovi Jozefovi Begénimu, ktorý padol v 2. sv.
vojne.                                               − RR −

Človek a oheň, mesto a požiarna ochrana,
hasiči a svätý Florián to sú spojenia, nad ktorými
sa možno nikto ani nezamyslí. 

Dňa 4. 5. 2010, ktorý je Medzinárodným
dňom hasičov a dňom ich patróna svätého
Floriána, sa uskutočnila spoločná akcia pre deti
Materskej školy a žiakov Základnej školy v
Strážskom. Hasiči závodného hasičského útvaru
spoločnosti Prvá hasičská, a.s. Strážske pripravili
prehliadku hasičskej techniky a vybavenia na
hasenie požiarov a protichemický zásah. 

Marta Bočková, referent mestského úradu



Galéria osobností OKaST
V minulosti patril, ale aj v súčasnosti patrí oddiel kulturistiky a silového trojboja Strážske medzi

najúspešnejšie športy v našom meste. V tomto a ďalších vydaniach vám prinesieme rozhovory s
osobnosťami, ktoré mali akúkoľvek spätosť s naším oddielom a ktoré ovplyvnili a pritiahli do posilňovní
nielen v našom meste, ale aj v celej republike množstvo mladých ľudí a pre ktorých boli neprekonateľnou
inšpiráciou pri ich tréningových snaženiach. 

Pôvodne sme ako prvého chceli v galérii uviesť  majstra sveta v kulturistike Jána Kusa. Začneme však
stále aktívnou pretekárkou, reprezentantkou Slovenskej republiky a nášho oddielu. V minulosti sme v
oddieli registrovali niekoľko žien, z ktorých najvyššie sa v rámci Slovenskej republiky umiestnila Ingrid
Drotárová, ktorá si na majstrovstvách Slovenska v kulturistike v nebývalej konkurencii vybojovala 3.
miesto. Potom sa však v dverách posilňovne spolu s prvým trénerom objavila nenápadná útla žienka,
ktorá túžila skúsiť preteky v silovom trojboji. Po nesmelých začiatkoch sa však vypracovala na jednu z
najlepších silových trojbojárok súčasnosti.

PaedDr. Elena Šťastná 
Skúste v krátkosti popísať svoje začiatky. 
Vždy som inklinovala k pohybovým aktivitám.

Už ako dieťa som robila takmer každý šport. Ne−
skôr na vysokej škole som začala s posilňovaním.
Činky mi učarovali. Po vysokej škole som sa
zamestnala ako učiteľka a začala navštevovať
jedno z michalovských fitnescentier. Trénoval tam
Ľubo Holej, ktorý pretekal za náš klub. Všimol si,
že mám pre tento šport dispozície a tak sme začali
trénovať spolu. Začala som sa rýchlo rozvíjať a to
už bol iba krok k mojej prvej súťaži, kde som
splnila limit pre majstrovstvá SR. 

Prečo ste si vybrali OKaST Strážske?
Moja cesta do tohto oddielu bola logickým

vyústením spolupráce s mojím vtedajším trénerom.
Vedela som, že ide o oddiel s dlhou tradíciou,
kvalitným zázemím, solídnou pretekárskou a
funkcionárskou základňou. Vám ako Strážanom
nemusím spomínať, aké mená z tohto oddielu
vzišli. Náš oddiel mal a má vynikajúce meno v
republike na poli silových športov. V mojich
začiatkoch sa v posilňovni schádzalo aj 15−20
cvičencov, takže funkcionári museli riešiť situáciu
poradovníkom. Schádzala sa tam vždy vynikajúca
partia, ktorá dokázala skvelo vyburcovať a
podporovať jeden druhého. V dnešných moder−
ných fitnescentrách to už nevidno. Každý sa hrá
iba na svojom piesočku a po cvičení rýchlo
odchádza. Chýbajú kvalitní tréneri, ktorí sú zárukou
napredovania a ktorí navedú začiatočníka na
bezpečné cvičenie, vysvetlia životosprávu a
regeneráciu. Mladých nádejných športovcov nemá
kto podchytiť. Všetko je to už iba komercia. Škoda.
Ja som našla v našom oddieli vynikajúce zázemie
a skvelých ľudí, ktorí mi najmä v začiatkoch veľmi
pomohli a pomáhajú ďalej. Nikdy som nezatúžila
po zmene dresu, aj keď som mohla pretekať za
bohatšie kluby. Nie všetko je iba o peniazoch, i
keď bez nich sa pripraviť nedá. 

Ktoré zo svojich úspechov si najviac ceníte
a prečo?

Samozrejme 2 tituly majsterky Európy a 2.
miesto z MS v Anglicku. Každá súťaž má však
niečo do seba, aj tá na ktorej prehrám, pretože mi
napovie, ako mám pokračovať ďalej, kde sa zlepšiť. 

Ako to vyzerá s Vašou pretekárskou
budúcnosťou? 

V minulom roku som sa vydala a presťahovala
do Košíc, kde aj pracujem. Učím na gymnáziu
matematiku a telesnú výchovu.  Začiatkom roka
som mala problémy v osobnom živote, ktoré moje
plány na chvíľu pribrzdili. Otvorili sme však túto
tému na stretnutí so šéfom nášho oddielu
Štefanom Románom, ktorý ma do ničoho nehnal.
Všetko bude závisieť od viacerých faktorov, najmä
však od toho, ako a kedy sa dokážem znova
dostať do formy. Všetko sme nechali zatiaľ otvo−
rené.

Ako som už povedala, nie všetko je len o
peniazoch, ale  otázka financií je dôležitá, pretože
ide o extrémne finančne náročný šport. V príprave
na sezónu niekedy miniem aj 100.000.− Sk. Bez
vlastnej účasti, účasti sponzorov, či materského
oddielu by to nešlo. Na tejto úrovni už nie.  

Nájdete si čas aj na sledovanie iných
športov v našom meste?

Zaujímam sa o všetko, čo sa v našom meste
deje a to nielen o šport. Snažím sa sledovať noviny
a internet, kde často zablúdim aj na stránku mesta

Strážske. Vždy si rada prečítam noviny Naše
mesto, alebo aj Korzár či iné médiá. Takto som sa
dozvedela o úspechoch našich futbalistov, ktorým
blahoželám k postupu do vyššej súťaže. Dúfam,
len že tam vydržia. Tiež viem o výstavbe novej
tribúny a taktiež som ju aj osobne obdivovala.
Pozorne sledujem aj skvelú prácu učiteľov základ−
nej školy, ktorí sú najmä s volejbalovými druž−
stvami pravidelne úspešní. Sama vediem na škole
volejbalový krúžok, takže sa môžeme niekedy ako
súperi s ich odchovancami stretnúť. O našich
bežcoch a kolkároch ani nemusím hovoriť. Šport
má v našom meste veľmi silnú tradíciu a občiansku
podporu. To žiaľ neplatí vo všetkých mestách.

Môžete nám prezradiť niečo aj z osobného
života?

Ako som už povedala som učiteľkou. Som
vydatá za skvelého človeka, bez ktorého podpory
by som tento šport nemohla robiť. Chodí so mnou
ako na tréningy tak aj na každú súťaž. 

Čo poviete našim čitateľom na záver? 
Čitateľov Nášho mesta na záver pozdravujem a

prajem im veľa pevného zdravia, lásky a spokoj−
nosti. Tiež redakcii množstvo skvelých nápadov pri
tvorbe novín Naše mesto. 

Ďakujem za rozhovor.                        − RR −
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12. kolo: Parchovany – Strážske 2:3 G: Hirjak 2,
Potuček. 13. kolo: Strážske – V. Kapušany 8:0 G:
Hirjak 2, Meňovčík 2, Hardik, Krivý, Michaliv, Mitro.
14. kolo: Strážske – Geča 1:2 G:Krivý, 15. kolo:
Sečovce – Strážske 1:1, G: Michaliv, 16. kolo:
Strážske – Turňa 1:4 G: Michaliv, 17. kolo: Krom−
pachy – Strážske 3:0 (kont.), 18. kolo:  Strážske –
Bidovce 1:3 G: Krpenský, 19. kolo: Poproč – Stráž−
ske 5:2 G: Michaliv, Ovšonka                   − RR −

17. kolo: Moldava ,,B´´ – Strážske 3:0, 18. kolo:
Strážske − Kr. Chlmec 2:0 G: vl., Kužma, 19. kolo:
V. Kapušany – Strážske 3:0, 20. kolo: Strážske –
Buzica 1:0 G: Pavúk F., 21. kolo: V. Folkmar –
Strážske 3:1 G:Hirjak, 22. kolo: Strážske – Turňa
3:2 G: Kurták 2, Kutny, 23. kolo: Strážske – voľno
24. kolo: Strážske – Helcmanovce 3:0

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W 

Tabuľka IV. LIGA sk. Juh − dospelí
záp.  v    r    p skóre body

1 Moldava n/B (B)  21 14 5 2 57:27 47
2 Haniska  21 13 0 8 52:28 39
3 Buzica  22 12 2 8 50:30 38
4 Turňa n/B  22 12 2 8 51:36 38
5 Krompachy  21 11 2 8 41:23 35
6 Veľké Revištia 22 10 4 8 42:35 34
7 Štítnik 22 10 3 9 36:28 33
8 Čaňa  22 10 2 10 39:40 32
9 MFK Rožňava 21 9 5 7 36:36 32
10 Veľký Folkmar 21 8 3 10 30:39 27
11 Rudňany  22 8 3 11 22:46 27
12 Veľké Kapušany 21 8 1  12 25:31 25
13 Kráľ. Chlmec  22 8 1 13 37:51 25
14 Strážske  21 6 2 13 19:50 20
15 Helcmanovce  21 4 1 16 17:51 13

Tabuľka IV. LIGA sk. Juh − dorast
záp.   v r p skóre  body

1 Geča 19 16 0 3 62:17 48
2 Krompachy 19 13 1 5 43:20 40
3 Gelnica 19 11 4 4 43:21 37
4 Sobrance 19 10 4 5 41:20 34
5 Smižany 19 10 3 6 47:34 33
6 V. Opátske 19 8 6 5 39:20 30
7 Bidovce 19 9 3 7 49:32 30
8 Spiš. Vlachy 19 8 1 10 36:47 25
9 Parchovany 19 6 3 10 22:28 21
10 Strážske 19 6 3 10 37:44 21
11 Poproč 19 6 2 11 41:52 20
12 Turňa n/B 19 6 1 12 30:52 19
13 V. Kapušany 19 5 2 12 18:59 17
14 Sečovce 19 2 1 16 16:78 7

Majstrovstvá Slovenska 
vo volejbale chlapcov ZŠ

V dňoch 20.4. a 21.4.2010 sa v Spišskej Novej
Vsi organizovali Majstrovstvá Slovenska vo volej−
bale chlapcov ZŠ. V športovej hale si svoje sily
zmerali chlapci zo všetkých 8 krajov. Víťazi kraj−
ských súťaží sa stretli v dvoch skupinách. Na druhý
deň sa hrali zápasy o celkové umiestnenie. 

Naši chlapci začali svoje boje v B−skupine, kde
si svoje sily zmerali s mužstvami Prievidze, Lovi−
nobane a Bratislavy. 

V základnej B−skupine sme obsadili celkové
tretie miesto, čo nás posunulo ďalší deň do bojov
o celkové 5.−6. miesto. 

ZŠ Strážske – ZŠ Trstín   2:0 (17,14)
Celkové poradie Majstrovstiev SR:    
1.ZŠ Karpatská Svidník (Prešovský)
2.Gymnázium Biliková Bratislava (Bratislavský)
3.ZŠ Žilina (Žilinský)
4.ZŠ Lovinobaňa (Banskobystrický)
5.ZŠ Strážske (Košický)
6.ZŠ Trstín  (Trnavský)
7.ZŠ Prievidza  (Trenčianský)
8.ZŠ Komjatice (Nitrianský)
Reprezentovali: Viktor Adam, Michal Tokár,
Marián Soltész, Dominik Kanči, Branislav
Bartko, Ladislav Tokár, Dávid Šipoš, Peter Tur−
čík, Samuel Hudák, Patrik Šumila.    

Mgr. Peter Müller


