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Prvé tohoročné zasadnutie mestského za−
stupiteľstva sa uskutočnilo 17. januára, ktoré
po prerokovaní: 

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Roz−
počet mesta Strážske na roky 2014 − 2015 ako vy−
rovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo
výške 2 675 599,00 eur.
Rok 2014 2 675 599,00 eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu 2 657 299,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            2 570 240,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu             87 059,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu                          0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                18 300,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu − 18 300,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                   18 300,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie           − 68 759,00 eur
Rok 2015 2 652 729,00 eur
Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu 2 642 729,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            2 555 670,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu             87 059,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu 0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                10 000,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu − 10 000,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                   10 000,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie           − 77 059,00 eur
l Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013, viacročného
rozpočtu na roky 2013 − 2015 a k návrhu progra−
mového rozpočtu. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole dodržiavania Zákona č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v
MsPS a rozpočtových organizáciách. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku
2011. l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole hospodárnosti nakladania s majet−
kom mesta v Materskej škole. l Správu hlavného

kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej
položky 633 016 − reprezentačné (primátor). l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrolnej činnosti za rok 2012.

Schvaľuje: l Rozpočet mesta Strážske na rok
2013 po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov ako
vyrovnaný vo výške 3 839 727,00 eur.
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu 2 665 365,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            2 527 617,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu            137 748,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu                 679 396,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            1 225 051,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu    − 545 655,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                 494 966,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie            407 907,00 eur
l Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2012. l Plán preventívnych proti−
požiarnych kontrol na rok 2013. l Zmenu pred−
metu prenájmu v nájomnej zmluve č. 246/07 z Fit−
nes centrum na Denný bar pre Martina  Hajdučka,
Jahodná 518, 072 22 Strážske. l Rozšírenie pred−
metu prenájmu v nájomnej zmluve č. 220/06 o Fit−
nes centrum pre Mgr. Kamila Hajdučka, Jahodná
518, 072 22 Strážske v Broadway clube na ul.
Družstevnej 510. l Jednorazovú sociálnu dávku
pre Annu Vašatkovú vo výške 33,19 eur. l Jed−
norazovú sociálnu dávku pre Annu Šmaťovú vo
výške 33,19 eur.          (Pokračovanie na 2. strane) 

Pohľad na pamiatkové darčeky − Silvester 2012.

Vážení spoluobčania!
Na prelome rokov sme si podávali ruky, vyslovovali želania pre rok, do ktorého sme vstúpili. Nový rok

to nie je len údaj v kalendári. Je to začiatok nových plánov, predsavzatí, nových cieľov, ktoré by sme
počas nastavajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Prvý január je zároveň aj
dňom vzniku Slovenskej republiky, ktorá prechádza zložitým politickým a ekonomickým vývojom. Buďme
hrdí na to, že si môžeme slobodne už druhé desaťročie budovať svoj vlastný zvrchovaný štát a tým naplniť
tisícročné túžby slovenského národa.

Uplynulý rok zostane už iba v našich spomienkach a činoch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť
tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej alebo osobnej. Súčasne je príležitosťou na
bilancovanie a na zamyslenie nad tým, aký bol. Každý z nás sa pozastaví a pouvažuje nad tým, ako sme
splnili stanovené ciele, čo by sme mali vylepšiť a čoho by sme sa mali vyvarovať. Život je sám o sebe
pestrý a každého z nás určite postretli dni dobré, veselé, radostné a šťastné, ale aj dni naplnené
trápením, smútkom, nezdarom. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, napĺňať svoje predstavy a vízie
a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu.

Keď sme pred dvanástimi mesiacmi vstupovali do roku 2012, všetci sme vedeli, že nás čaká ťažký
rok, v ktorom nebude jednoduché napĺňať nielen naše osobné predsavzatia, ale že sa ťažko budú
realizovať aj pracovné zámery.

Pre naše mesto to bol rok náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí a zmien. No musím povedať, že aj
úspešný. Prostredníctvom projektov sa nám podarilo získať finančné prostriedky nielen z eurofondov a
realizovali sme diela z financií, ktoré sme získali už skôr, čo zlepšilo a skvalitnilo život v meste. Ak sa
obzeráme za udalosťami, ktoré sa nám výrazne vpísali do pamäti, premýšľame nad splnenými pred−
savzatiami, rekapitulujeme dosiahnuté ciele, ale aj to, čo sme nestihli urobiť. Aj preto veľmi rád kon−
štatujem, že mesto v roku 2012 nestagnovalo, že plánované úlohy sa nám v ňom podarilo naplniť. Pre
mňa, ako primátora mesta, boli odmenou vaše spokojné pohľady v čase, keď starý rok dával štafetu
novému. Aj preto si azda spoločne želáme odložiť nežičlivosť a závisť, nachádzať pre seba navzájom aj
slová uznania a povzbudenia.

A preto, vážení spoluobčania, ďakujem vám za každý skutok ľudskosti a za všetko, čo ste urobili pre
naše mesto. Ďakujem poslancom, organizáciám zriadených mestom, firmám, podnikateľom, živnostní−
kom, cirkvám a všetkým, ktorí prispeli k rozvoju mesta, k obohateniu kultúrneho i duchovného života.    

Som si vedomý toho, že mnohých z nás trápia problémy. Problémy, ktoré vyplývajú či už z hospo−
dárskej krízy, z choroby, samoty, biedy, či beznádeje. V tejto súvislosti vám želám stabilnú prácu so
stabilným príjmom, chorým uzdravenie a osamoteným lásku a priateľstvo. Osobitne želám pevné zdravie
a veľa lásky našim seniorom.

Úprimne vám želám rok hojnosti i viery vo vlastné sily. Vinšujem vám zdravie, šťastie ale najmä pokoj
v rodinách. Nech je pre nás všetkých nový rok 2013 lepší, dôstojnejší, istejší, než rok predchádzajúci.
Verme, že väčšinu z našich očakávaní sa nám v ňom podarí naplniť − aj napriek neľahkému obdobiu i
napriek iným prekážkam, ktoré život zavše prináša. Nech sa rok 2013 stane zárukou toho, čo má v našich
životoch skutočnú cenu. Nech bude pre náš všetkých úspešný!      

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Rozpočet mesta predstavuje 3 839 727 eur

Silvestrovská rozlúčka
Opäť uplynul starý rok a my sme sa s ním

tradične rozlúčili a zároveň privítali nový rok 2013.
Na Námestí A. Dubčeka pred mestským úradom
vládla dobrá nálada už od 23. hod. vďaka meló−
diám a piesňam na ľudovú nôtu v podaní HS Stop
z Humenného. Tesne pred polnocou sa k prítom−
ným spoluobčanom prihovoril primátor nášho
mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Zhodnotil odchádza−
júci rok, zaželal spoločne hlavne zdravie, šťastie,
pokoj v rodinách.

A nový rok, ktorý je zároveň rokom 20. výročia
Slovenskej republiky, akoby symbolicky začal nie−
len pri jeho slovách, pri znení štátnej hymny, ale aj
v hlahole zvonov, dunení petárd a v krásnej fareb−
nej spŕške ohňostroja. Potešil darček a dobrá ná−
lada pokračovala pri teplom vínku a živej hudbe až
do rána.                                     Marta Karkošiaková
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(Dokončenie z 1. strany) l Predĺženie nájomnej
zmluvy − U3: Ing. Milan Makara do 31.12.2014. l
Predĺženie nájomnej zmluvy − ul. Laborecká: Anna
Šmaťová do 30.11.2013. l Odpredaj pozemku
parc. č.438/9 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 25 m2 na ul. Družstevnej za−
písaný na LV č.1236 pre Štefana Romána, Okružná
449, Strážske, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci, z dô−
vodu hodného osobitného zreteľa za cenu 400,00
eur podľa znaleckého posudku č.10/2012 a náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra. 

Ukladá:
1. Vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové orga−

nizácie a príspevkové organizácie s určením záväz−
ných ukazovateľov. T: do 31.01.2013 − Z: vedúca
ekonomického oddelenia.

2. Zvolať pracovné stretnutie poslancov MsZ a
vedenia MsPS k problematike nakladania s majet−
kom mesta − objekt kolkáreň. T: do 31.01.2013 − Z:
predseda obchodno−podnikateľskej komisie. 

3. Novelizovať vnútorný predpis o zadávaní zá−
kaziek s nízkou hodnotou v organizáciách zriade−
ných mestom (limity pre prieskum trhu: tovary a
služby 200 eur, stavebné práce 1 000 eur). T: do
28.02.2013 − Z: riaditelia organizácií.

4. Vypracovať dodatok k VZN č. 1/2008. T: do
15.02.2013 − Z: MsÚ. 

5. Novelizovať Zásady hospodárenia s majet−
kom mesta v časti uznania zápočtu  nákladov do
platby nájomného (§ 20). T: najbližšieho zasadnutia
MsZ − Z: MsÚ.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Najvyššie ocenenia
Po minuloročnom úspešnom vystúpení DFS Stražčanik v Macedónsku získali členovia záujmových

útvarov Centra voľného času Strážske − tentoraz v oblasti výtvarných prác − významné ocenenie. Kristína
Dankaninová, Katarína Rudincová a
Anna Makarová získali na medziná−
rodnej výtvarnej súťaži pri príležitosti
výročia oslobodenia macedónskeho
hlavného mesta Skopje najvyššie
ocenenia − tri prvé miesta.

Súťaže sa zúčastnili mladí výtvar−
níci z 9 krajín (Macedónsko, Chorvát−
sko, Rumunsko, Bulharsko, Monte−
negro, Slovinsko, Ukrajina, Bosna a
Hercegovina, Slovensko). Práce sú
vystavené v Detskom umeleckom
centre Skojpe. 

Členovia záujmových útvarov
nášho CVČ tak svojím nadaním a
umiestnením významne a už opako−
vane prispeli k šíreniu povedomia a
dobrého mena mesta Strážske a Slo−
venska vo vzdialenej cudzine. Za tie−
to úspechy CVČ Strážske obdržalo i uznanie veľvyslanectva SR v Skopje. Úspechy našich detí nás
úprimne tešia a sú výzvou k ďalšej tvorivej činnosti v oblasti voľnočasových aktivít.  

Mgr. Marta Kordeľová

Z rokovania mestského zastupiteľstva Spoločenská rubrika
December 2012
Narodili sa: 5 dievčatká, 2 chlapci
Sobáše: žiadne neboli
Jubilanti: Ladislav Turay, Ján Švergo, Dušan

Basara, Ľubomír Tovarňak, Miroslav Pešta, Anna
Mitrová, Eva Jenčíková, Jozef Kužma, Peter Lu−
káč, Miroslav Nadanyi, Regina Košudová, Teré−
zia Kinčovská, Mária Dzurková, Božena Kozáro−
vá, Juraj Sabadoš, Magdaléna Koščáková, Anna
Denčáková, Magdaléna Lešková, Mária Balková.

Dievčatkám, chlapcom a jubilantom želáme,
aby v zdraví a šťastí prežili ešte veľa − veľa rokov!

Zomreli: Mária Adamová, Irena Bánová,
Andrej Balog, Ján Beň, Štefan Maškulík, Mária
Tušeková. Venujme im tichú spomienku!

Štatistika za rok 2012
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 4550 
Narodilo sa 43 detí, z toho 23 chlapcov, 20

dievčat
Zomrelo: 52 občanov, 31 mužov, 21 žien
K trvalému pobytu sa prihlásilo 79 občanov
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 72 občanov
Počet obyvateľov k 31.12.2012: 4548, 2275

mužov a 2273 žien.
Manželstvo uzavrelo 17 snúbeneckých pá−

rov.
Mená u dievčat: Sára, Barbora, Ella, Ellin,

Rebecca, Sofia, Riana, Manuela...
Mená u chlapcov: Leo, Tobias, Oliver, Sa−

muel, Sebastián, Adam, Gregor...
Nie je výnimkou, že rodičia dajú svojim deťom

dve krstné mená. To sme zaznamenali v prípade
narodenia dievčat, u chlapcov sme nezazname−
nali ani jeden prípad.                   Mgr. M. Danková

Prisľúbili 
pomocnú ruku

Členovia klubu dôchodcov sa 13. decembra
stretli na predvianočnom posedení, ktoré príhovo−
rom otvorila M. Peťková, vedúca klubu. Privítala
hostí Mgr. E. Lacovú, Mgr. K. Hajdučka − obaja po−
slanci MsZ a J. Balickú z MsÚ.

K prítomným sa veľmi pekne prihovorila E.
Lacová, ktorá v mene primátora Ing. V. Dunajčáka
vyslovila uznanie za peknú činnosť dôchodcov,
prisľúbila aj naďalej pomocnú ruku nielen od mest−
ského zastupiteľstva, ale aj primátora.

Predvianočnú náladu priniesla pesničkami a
básničkami mládež z DSS Lidwina. Po nej sa
svojím programom predstavila spevácka skupina
Rozmarín s harmonikárom E. Balkom. V úvode re−
citovala verše k Vianociam G. Grmolcová zo Zrkad−
lenia. Všetkým účinkujúcim tlieskalo 84 dôchodcov.

Prítomní poslanci potom blahoželali a odovzdali
kvety jubilujúcim dôchodcom Magde Bartkovej,
Anne Bodnárovej, Michalovi Čajkovi a Michalovi
Kočerhovi.

V závere programu všetci spoločne zaspievali
pieseň Tichá noc. Slávnostný prípitok s pohárom
vína urobil V. Duranik, člen výboru KD.       − ová −

O protipožiarnych kontrolách
Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v

zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V súlade s § 23 a 24 tohto
zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností
vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi: v objektoch právnických osôb a fyzických osôb −
podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru Michalovce; v rodinných domoch okrem bytov, v obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách
vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb, majetku a kontroluje
plnenie týchto opatrení. 

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu
života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje VZN č. 2/2010 Požiarny
poriadok Mesta Strážske, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 174/2010 dňa 18. 2. 2010.

Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste pre rok 2012 vymenoval primátor mesta
dve kontrolné skupiny: skupina 1: Anton Balog, vedúci skupiny, Ján Misár a Marek Balog, členovia, skupina
2: Marek Barláš, vedúci skupiny, Marek Ruščanský a Juraj Stach, členovia.

V priebehu roka boli vykonané kontroly v 10−tich prevádzkach právnických a fyzických osôb − podni−
kateľov, v dvoch bytových domoch v správe spoločenstva vlastníkov bytov a v Materskej škole v Strážskom.
Kontrola u fyzickej osoby − podnikateľa Bača Viktor, Rokytov pri Humennom, ktorý prevádzkoval kveti−
nárstvo v OD Laborec, nebola vykonaná z dôvodu ukončenia činnosti.

Členovia kontrolných skupín oboznamovali majiteľov resp. užívateľov objektov s požiadavkami na
ochranu pred požiarmi a poskytovali odbornú pomoc. Pri kontrolách boli zistené nedostatky v dodržiavaní
povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi u SVB Smrek, ktoré spravuje bytový dom na
Ulici 1. mája. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov mu boli uložené rozhodnutím v správnom
konaní. 

Ostatní prevádzkovatelia dodržiavajú povinnosti vyplývajúce pre právnické a fyzické osoby − podnika−
teľov zo zákona o ochrane pred požiarmi a neboli zistené závažné nedostatky. 

V II. polroku 2012 vykonali kontrolné skupiny kontrolu v 95−tich rodinných domoch na uliciach  Mierovej,
1. mája a Družstevnej, pričom zistili, že 6 domov je neobývaných. Pri týchto kontrolách sa zamerali hlavne
na osvetovú činnosť: rozšírené povinnosti fyzických osôb po novele zákona o ochrane pred požiarmi, rady
požiarnej prevencie pre domácnosti, pri inštalovaní a používaní vykurovacích telies − so zameraním hlavne
na tuhé palivo, povinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod. V
rodinných domoch nezistili také nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť formou uloženia opatrení
rozhodnutím. Drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.                                 Marta Bočková

V bulletine uverejnili zo Slovenska prácu K. Dankaninovej.

Spevácka skupina Rozmarín a ich vianočné
pesničky.                          Text a foto: G. G.
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Na sklonku roka sa vytvorila spolupráca na medzinárodnom projekte medzi
Strednou odbornou školou sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Základnou
umeleckou školou v Strážskom.

Hosťovanie zahraničných študentov v našom útulnom kúte východného
Slovenska nám prinieslo priestor na utuženie nielen miestnych kontaktov, ale
aj na vytvorenie medzinárodných partnerstiev. Našu ľudovú hudbu a spev sme
mali možnosť prezentovať v kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil 10. 12.
2012 v Michalovciach v rámci programu COMENIUS multilaterálne školské
partnerstvá. Hlavnou témou projektu je Život minorít s nami alebo vedľa nás.
Obsahom projektu je budovanie kultúrnej tolerancie, kultúrneho dialógu a

spoznávanie nielen národnostných špecifík, ale aj špecifík minoritných skupín
daného národa. Tento projekt bol podporený Národnou agentúrou Programu
celoživotného vzdelávania a Európskou komisiou.

Sme radi, že aj takto nepriamo máme možnosť participovať na medzi−
národnom projekte a šíriť slovanskú ľudovú kultúru ďalej. A sme radi, že máme
medzi sebou talentovaných žiakov, ktorí nezabúdajú na bohatstvo našich otcov
a praotcov a odovzdávajú ho z generácie na generáciu. Je veľmi dôležité, aby
si naše deti uvedomovali a preciťovali hĺbku kultúrnej identity a už od raného
detstva ju v sebe pestovali a rozvíjali.

Tento projekt nám poskytuje priestor na to, aby sme si uvedomovali význam
a hĺbku pôsobenia ZUŠ v meste. Účastníci z Turecka, Grécka, Nemecka,
Česka, Maďarska a Poľska nám popriali veľa šťastia v rozvíjaní hudobného
talentu detí. Zároveň vyjadrili poďakovanie mestu Strážske za to, že podporuje
rozvoj hudobného nadania detí na profesionálnej úrovni.              

Mgr. art. Peter Kralik, Mgr. Slávka Rudačková, PhD.

Spolupracujú na medzinárodnom projekte

V zmysle novely zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších zmien a doplnkov s použi−
tím zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (da−
ňový poriadok) a o zmene a doplnení niekto−
rých zákonov, na základe ktorých bolo dňa
29.11.2012 schválené všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta
Strážske bola ustanovená výška:

Daň z nehnuteľností:
− Daň z pozemkov
hodnota pozemku na účely určenia základu

dane z pozemkov:
− orná pôda 0,4806 eur/m2,
− trvalé trávnaté porasty 0,0385 eur/m2,
− záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné
plochy 1,85 eur/m2,
− stavebné pozemky 18,58 eur/m2,
− lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy                       0,48 eur/m2
ročná sadzba dane:
− orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty 0,25%
− záhrady 0,25%
− zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     

0,50%
− lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy                                 0,30% 
− stavebné pozemky 0,50%

− Daň zo stavieb
ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj

začatý m2 zastavanej plochy
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu       0,058 eur
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, sklení−
ky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodár−
skej produkcie vrátane stavieb na vlastnú admini−
stratívu 0,099 eur 
c/ stavby rekreačných, záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu        0,149 eur

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby
hromadných garáži a stavby určené alebo použí−
vané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov 0,199 eur
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu 2,320 eur
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 

2,320 eur
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/

0,298 eur
− Daň z bytov a nebytových priestorov
− ročnú sadzbu dane z bytov 0,058 eur za kaž−

dý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu v bytovom
dome.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný
účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona pova−
žuje za nebytový priestor.

− ročnú sadzbu dane za nebytové priestory 
a/ ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárob−
kovú činnosť 2,320 eur za každý aj začatý m2, 
b/ ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú
činnosť 0,298 eur za každý aj začatý m2, 
c/ ktoré slúžia ako garáž 0,199 eur za každý aj
začatý m2.

− Vznik daňovej povinnosti
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozho−

dujúci stav k 1. januáru zdaňovacie obdobia. V prí−
pade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v
priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schvá−
lenia príklepu súdom.

Daň za psa
Správca dane určil sadzbu dane 30 eur za jed−

ného psa a kalendárny rok. 
Daň za psa v rodinnom dome, na pozemkoch

fyzických osôb a v objektoch a na pozemkoch
firiem a organizácií je znížená na 5 eur.

− Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalen−

dárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v kto−
rom sa pes stal predmetom dane. Zaniká posled−
ným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť pred−
metom dane.

− Podávania daňového priznania
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,

k dani za predajné automaty a k dani za nevý−
herné hracie prístroje je daňovník povinný podať
správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

− Vyrubenie dane
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za pre−

dajné automaty a daň za nevýherné hracie prí−
stroje vyrubuje správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho ob−
dobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhod−
nutím.

− Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Správca dane určil sadzba poplatku pre poplat−
níka − fyzickú osobu: za  osobu  a  kalendárny deň
0,02739 eur/10 eur za rok. 

− Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho

obdobia oznámiť správcovi poplatku vznik poplat−
kovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je poplatník povinný ozná−
miť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď tieto
nastali.

Mesto poplatok odpustí pre poplatníka, ktorý sa
nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní na
základe žiadosti, ktorého vzor tvorí prílohu č. 8
tohto VZN.

Ako podklady na odpustenie poplatku určil
správca poplatku najmä doklad o zaplatení v inej
obci, nájomnú zmluvu, v ktorej je zahrnutý po−
platok, zmluvu o ubytovaní v ubytovacom zaria−
dení, čestné prehlásenie (ktorého vzor tvorí prílohu
č. 9 tohto VZN) s osvedčeným podpisom pre po−
platníkov, ktorí sa nachádzajú mimo územia Slo−
venskej republiky. 

− Vyrubenie poplatku
Poplatok správca dane vyrubuje každoročne

rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  − MsÚ −

Výška daní a poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

Snímka zo spomínaného vystúpenia ZUŠ v Strážskom. Foto: archív ZUŠ.
Text: redakcia

Potešili klientov
Vianoce sú obdobím, ktoré trávime v kruhu svojej rodiny. Aj obyvatelia

zariadenia Harmonia v Strážskom tvoria jednu veľkú rodinu. Mnohí z nich
prežívali tieto najkrajšie sviatky v roku práve v našom zariadení. Aj tento rok
sme im vytvorili tú pravú predvianočnú atmosféru, ktorá nespočíva len v
krásnej výzdobe a darčekoch, ale najmä v peknej piesni, básni či krásnom
vinši. A práve tie priniesli do nášho zariadenia ľudia, ktorí k nám prichádzajú
pravidelne a nezabudli na našich klientov ani tento rok. Patria medzi nich
spevácky zbor Rozkvet, súbory Zrkadlenie, Rozmarín, Soľanka z obce Zbu−
dza a tiež deti z CVČ. Všetci vyčarili nejeden úsmev na tvárach našich
klientov. Práve títo ľudia obetujú svoj voľný čas i svoju energiu na to, aby
urobili našich obyvateľov šťastnejšími, za čo im patrí naša veľká vďaka.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj v novom roku.            Mgr. Beáta Danková
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Veselé prázdniny v centre
Počas vianočných prázdnin sme v CVČ pre deti

a mládež mesta pripravili zaujímavé podujatia. Do−
poludnia boli tvorivé a deti maľovali, vyrábali ná−
ramky. Najväčší záujem bol o športové aktivity, in−
ternet a X box.

3. januára sa v mestskej telocvični uskutočnil
novoročný turnaj vo futbale, ktorého sa zúčastnilo
15 chlapcov z rôznych záujmových útvarov v troch
družstvách: 1. družstvo − Matuch, Remecký, Sidor
Samo, Štefančík, Kužma, 2. − Meňovčík, Miško,
Džado, Čurma, Šalacha, 3. − Sidor Dávid, Dunca,
Matočo, Koťo, Pilník. Zvíťazilo 2. družstvo pred 1. a
3. družstvom. Rozhodovali J. Štafura a Ing. M. Šte−
fančík. Najlepším strelcom bol E. Meňovčík (3 góly),
najlepším hráčom M. Matuch. Všetci účastníci boli
ocenení.

Novoročný turnaj v stolnom tenise bol tiež
napínavý. Chlapci súťažili v dvoch kategóriách pod
dohľadom rozhodcu Š. Olšava. Mladší žiaci: 1. M.
Kmec, 2. D. Koťo, 3. M. Zápotočný. V kategórii star−
ších žiakov o prvenstvo hrali rozhodujúci zápas E.
Meňovčík a M. Matuch. Za víťazstvo si futbalovú
loptu odniesol M. Matuch, 2. bol E. Meňovčík, 3. L.
Šalacha. Aj tu všetci získali pekné ceny. Spoločne
s deťmi športovali aj otcovia − Matuch a Kmec.

A. Fedáková

...aj srdce spieva
Mesto a spevácky zbor Rozkvet pozvali 18. decembra do viacúčelovej sály všetkých, ktorí majú radi

piesne.
Predvianočné vystúpenie nazvali S láskou aj srdce spieva. Zostali verní názvu, pretože ich koncert

takto vyznel. Prítomným zaspievali piesne, ktoré sa viažu k Vianociam, veľmi citlivo, zo srdca a viac−
hlasne. Viedla ich dirigentka Mgr. Anna Makuchová, na elektronickom klavíri sprevádzal Gabriel Uličný.
Všetky piesne zožali potlesk, zvlášť sólo Kataríny Hubcejovej. Programom ich slovom a veršami uvádzala
Mgr. Alena Jurečková. Pôsobivý bol záver koncertu s tradičnou piesňou, v prítmí s farebnými svetielkami
rozkveťáčok v rukách. Veľkú zásluhu na príjemnom vyznení koncertu mala Jarmila Daubnerová, ktorá s
kolektívom dobre zvládla celú organizáciu podujatia.

Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák sa prihovoril v úvode a neskôr kyticou kvetov blahoželal aj
Anne Zabloudilovej, členke Rozkvetu, k morálnemu oceneniu žien VSK za rok 2012.               − grm −

CVČ − podujatia − február
Polročné prázdniny
1. február, piatok 10.00 hod. − Benátske masky −
zhotovenie odliatkov masiek

13.00 hod. − Prázdninová súťaž v hode šípok
5. február, utorok 9.30 hod. a 10.30 hod. − Detská 

autoškola − beseda s dopravným inžinierom
7. február, štvrtok 14.30 hod. − Fašiangy, fašiangy −

účinkovanie DFS Stražčanik
9. február, sobota  14.00 hod. − Návraty − účasť 

členiek ZÚ Mažoretky na stretnutí mažoretiek
11. február, pondelok 10.00 hod. − Naši rodáci − 

beseda so známou osobnosťou nášho regiónu
14. február, štvrtok 14.00 hod. − Súťaž o Valentín−

ske srdce − zábavné popoludnie pre deti
26. február, utorok 10.00 hod. − Patologické 

závislosti − ako im predchádzať, beseda 
s psychológom

27. február, streda 10.00 hod. − Následky užívania
omamných látok − beseda s lekárkou

Jarné prázdniny
18. február, pondelok 10.00 hod. − Krása ľudových

remesiel − ukážky paličkovania a tkania
13.00 hod. − Prázdninový turnaj vo florbale

19. február, utorok 10.00 hod. − Tajomstvo 
hrnčiarstva a keramika − točenie na kruhu
13.00 hod. − Biliard pre všetkých, súťaž v biliarde

20. február, streda 10.00 hod. − Vosková krása 
− tvorenie obrázkov technikou encaustika
13.00 hod. − Jarný stolnotenisový turnaj  
pre rodičov s deťmi

21. február, štvrtok 8.00 hod. − Poznávame 
hviezdnu oblohu − návšteva Planetária 
v Prešove

22. február, piatok 10.00 hod. − Jarné premeny 
prírody − vychádzka do prírody
13.00 hod. − Karaoke show − zábavné 
popoludnie so známymi hitovkami Zneli zvony domova

Na predvianočnom stretnutí v Bánovciach nad Ondavou malo svoje zastúpenie aj Strážske. Dva krúžky
pozval na podujatie obecný úrad a ďalšie inštitúcie.
V Literárnom múzeu P. Horova krúžok Zrkadlenie vystúpil s pásmom Zvony domova. Recitovali M.

Karkošiaková, J. Rauchová, G.
Grmolcová a A. Zabloudilová, na
gitare hrala a spievala D. Mihal−
činová aj dve básne, ktoré pre
nás zhudobnil P. Tomko. V pás−
me odznel výber z tvorby autoriek
M. Dományovej a A. Garbinskej aj
s vianočnou tematikou. S nimi a
R. Hladovou vytvorili prítomní
príjemnú atmosféru a neskôr
zaujímavú besedu so spomien−
kami na vianočné zvyky kedysi.
To už pri čaji a zákuskoch. Zo
stretnutia si každý odniesol via−
nočnú medovníkovú dobrotu od
R. Hladovej. 

M. Dományová − jedna z auto−
riek − do  kroniky Zrkadlenia napí−
sala:"Ďakujeme za vytvorenie
nádhernej atmosféry, za všetok
cit, ktorý ste vložili do veršov, za ten úžasný pocit spolupatričnosti našich žien. Ste fantastické! Ďakujeme,
že ste...". So smajlíkom starostka obce dopísala: "Ďakujeme, bolo to krásne."

Sprievodnou akciou bola výstava prác − aj s vianočnými motívmi − krúžku paličkovanej čipky a šikovných
rúk, ktorý tiež pracuje pri referáte kultúry MsÚ v Strážskom... Bol 7. december 2012.                     − olc −

Vianočný dar
Vianoce sú o otvorenosti, štedrosti radosti,

šťastí, pokoji, požehnaní a ochote obetovať sa. Túto
radosť prežívali aj naši klienti, ktorí  sa mohli tieto
Vianoce tešiť z nového LCD televízora, ktorý im ako
osobný dar venoval podpredseda Košického samo−
správneho kraja Ing. Emil Ďurovčík. Dar z jeho rúk
prevzala riaditeľka zariadenia sociálnych služieb
Harmonia Ing. Mária Dunajová na vianočnom be−
nefičnom koncerte v MsKS v Michalovciach pod
názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme
vám ... Záštitu nad týmto podujatím prevzal práve
Ing. E. Ďurovčík a výťažok z koncertu bol venovaný
zdravotne postihnutým deťom. Znova sme sa pre−
svedčili, že dobrí a štedrí ľudia sú stále medzi nami.

− db −

Na zábere P. Kičinku spieva spevácky zbor Rozkvet na svojom koncerte vo VÚS. Text: redakcia

Literárne múzeum P. Horova a vystúpenie Zrkadlenia v decembri
2012.                                                Snímka a text: − gg −

Budúci žiaci našej ZŠ
Pri príležitosti roku aktívneho starnutia a tiež mesiaca úcty k starším, si starianski žiaci vrámci

regionálnej výchovy pozvali do školy ďalších pamätníkov čias minulých. Opäť sa dozvedeli niečo nové z
bohatej histórie obce Staré, napríklad to, že Starému bol kedysi udelený štatút mesta s výročnými trhmi,
ktoré sa konali vždy vo štvrtok. Deti sa tak ako aj dnes rady hrali. Na zábavu im slúžila napríklad
vlastnoručne vyrobená lopta z kravskej srsti zabalenej do handry. Okrem iných zaujímavostí sa dozvedeli,
že v tunajšom kaštieli sa narodil významný hudobný skladateľ Geza Zichy, alebo aj to, že na území obce
sa vyskytuje vzácny strom − oskoruša. Všetky informácie si starostlivo zaznamenali a zhotovia z nich
projekty, ktoré budú prezentovať na hodinách regionálnej výchovy. A čím žili starianski školáci doteraz?
Najprv pasovali nových prvákov. Zúčastnili sa aj na historicky prvom česko − slovenskom koncerte
Integrácia v Košiciach, zameranom na inklúziu handicapovaných detí, kde vystúpili také hviezdy ako Ego,
Elán, Katka Knechtová, Laci Strike či dokonca Alexandra Stan. Tajomstvá slnečnej sústavy odhaľovali
priamo v michalovskej hvezdárni. Zábavnú i poučnú hudobnú rozprávku Vlk a kozliatka s protidrogovou
tematikou budúcim žiakom ZŠ v Strážskom predviedol výborný hudobník i zabávač Ján Hrubovčák. To ale
určite nie je všetko. Už teraz sa deti tešia na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré ich v tomto roku ešte čakajú.

Mgr. Tatiana Dutková
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Slovenská ľudová pieseň
18. 1. 2013 sa vo VÚS domu kultúry uskutočnilo fašiangové stretnutie speváckej skupiny Tarnavčan pod

záštitou primátora mesta Ing. V. Dunajčáka. Primátor, jeden z krstných otcov CD nosičov Tarnavčanu, sa
na začiatku podujatia prihovoril a priblížil ľudové zvyky a obyčaje fašiangového obdobia. Okrem domácich
hostí sme s radosťou privítali RNDr. Ľ. Roškovú, poslankyňu NR SR za Smer−SD, Ing. E. Ďurovčíka,
podpredsedu KSK, Ing. I. Šimka, asistenta poslanca NR SR za Smer−SD, JUDr. O. Brixiho. V programe
vystúpil aj SZ Rozkvet pod vedením Mgr. A. Makuchovej s hudobným sprievodom G. Uličného, M. Mazár,
deti z CVČ − členovia DFS Stražčanik pod vedením umeleckého vedúceho Ing. M. Ťaska. Stretnutie sa
vydarilo. Vďaka účinkujúcim sme si opäť uvedomili, že slovenská ľudová pieseň je nevyčerpateľným zdrojom
poézie a schopnosť vyjadriť svoje pocity ornamentálnou kresbou, vyzdobiť odev krásnymi výšivkami je božím
darom slovenského ľudu. Malo by byť našou povinnosťou toto dedičstvo zveľaďovať a zachovať pre ďalšie
generácie. Manželia Schudichovci, vedúci speváckej skupiny Tarnavčan, patria medzi takých vzácnych ľudí,
ktorým osud slovenskej kultúry nie je ľahostajný. Želajú si, aby mohli kultúru šíriť aj pre obyvateľov
Strážskeho. Marta Karkošiaková

Aktívne starnutie
a solidarita

Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami. Konfe−
rencia k nemu sa uskutočnila v Košiciach na
pozvanie europoslankyne Mgr. Moniky Smolko−
vej. Narastajúci počet starších osôb je vnímaný
ako príťaž pre mladých ľudí. Dnešní seniori sú
však na tom v porovnaní s minulosťou zdravotne
oveľa lepšie, majú cenné zručnosti a skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladým. Ing. J. Burian,
štátny tajomník MPSVaR SR, hovoril o úlohách
pri uplatňovaní medzigeneračnej solidarity v
praxi, JUDr. Z. Trebuľa, predseda KSK, o uplat−
ňovaní konkrétnych aktivít v rámci samospráv−
neho kraja. RNDr. K. Vajnorský sa prihovoril ako
predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Veľmi sympatické boli vystúpenia študentov ako
vyznania k starým rodičom pre ich trpezlivosť,
skúsenosti a múdrosť. 

Aj v našom meste máme aktívnych seniorov,
ktorí svoj voľný čas venujú na prípravu kultúrnych
programov pre občanov mesta Strážske. Je to
spevácky zbor Rozkvet, spevácka skupina Roz−
marín pri klube dôchodcov, krúžok poézie
Zrkadlenie, krúžok paličkovanej čipky a šikovných
rúk. V klube slovenských turistov je tiež dosť
aktívnych seniorov. Aj naďalej sa skupina senio−
rov aktívne zapojí do spoločenského života a to aj
prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného
vzdelávania, kultúry a športu. Dúfame, že pri−
mátor mesta a poslanci nám pomôžu v aktivitách,
aby sme sa cítili ešte užitoční.   

Anna Zabloudilová

Festival Asaben 2012
Občianke združenie Asaben Strážčanský

Úsmev usporiadalo 9. ročník festivalu Asaben
2012. Dňa 9. decembra do Broadway clubu
rómske piesne a tance plné temperamentu priniesli
rómske súbory z Malčíč, Vranova
nad Topľou, Sečoviec a Trebi−
šova. Svojou návštevou nás poc−
tili hostia − starostka obce Mar−
kovce Mgr. Valéria Eľková, rím−
skokatolícki kňazi Jozef Herma−
novský, František Barna, splno−
mocnenec vlády SR pre rómske
komunity Mgr. Marián Fečo s ro−
dinou. Po krásnom programe,
ktorý moderovala  pracovníčka
referátu kultúry Marta Karkošia−
ková, sa hostia s účinkujúcimi
presunuli do reštaurácie. Veľké
uznanie patrí spoluorganizátorom
festivalu a taktiež  Mgr. Kamilovi
Hajdučkovi za poskytnutie prie−
storov na zorganizovanie festi−
valu. Dúfame, že festival Asaben

2012 nebude pre nás posledný a rómska hudba a
spev do Strážskeho zavítajú aj v roku 2013.          

Klaudia Goroľová

Fašiangy a slovenská ľudová pieseň patria k sebe. Dokumentoval to aj Tarnavčan. 
Snímka a text: G. Grmolcová

Asaben − Veselo tancovali naši aj na ostatnom festivale v
Strážskom.                      Snímka: archív súboru. Text: redakcia

Z hodnotenia èinnosti
Svoju činnosť za rok 2012 zhodnotil Smer−SD

na výročnej členskej schôdzi 14.1.2013. Klubová
rada zorganizovala kolkársky turnaj, oslavy MDŽ,
oslavy MDD s plážovým volejbalom, slávnosť v
mesiaci úcty k starším, k Mikulášovi doručila balíčky
do 37 domácností. Členovia sa zúčastnili na
oslavách v meste, predstavitelia položili kvety k
pamätníku padlých na námestí. Dobré výsledky
dosiahli aj na športových súťažiach Smeru mimo
mesta.

V tomto roku podľa plánu práce pripravuje
organizácia okresný kolkársky turnaj, oslavy MDŽ a
MDD, opekačku a pripraví balíčky na Mikuláša.

V správe o činnosti zaznelo uznanie celej
klubovej rade za dobrú prácu, ako aj členom za
aktívnu pomoc a účasť na podujatiach.          − gr −

Slovenská asociácia silového trojboja bola poctená svetovou
profesionálnou organizáciou GPC, keď bola poverená usporiadaním
majstrovstiev sveta v silovom trojboji. SAST sa úlohy  perfektne zhostila
a v minulom roku usporiadala v športovej hale v Bardejove 2012 World
championships. 

V Bardejove medzi 536 pretekármi z 25 krajín sveta nechýbali ani
zástupcovia nášho oddielu Elena Šimová−Šťastná a mladučký, ešte len
dorastenec, Arnold Gavaj. Obaja si reprezentačný dres vybojovali v priebehu
sezóny 2012 kvalitnými výkonmi po splnení reprezentačných limitov.  Štartovali
v kategórii RAW, čo znamená, že pretekali bez špeciálneho vybavenia. Arnold
zápolil v kategórii do 90 kg, Elena so ženami v kategórii do 67,5 kg.  

Prvá štartovala skúsená pretekárka Elena, ktorá sa po materskej dovolenke
dokázala za krátky čas dostať do dobrej formy. Naša pretekárka si zaspomínala
na svoje najlepšie roky a s Češkou Martinou Daher predviedli divákom
napínavé divadlo. Po dvoch disciplínach viedla Elena pred súperkou o 5 kg.
Víťazstvo v poslednej disciplíne však strhla na svoju stranu česká
reprezentantka  a zaslúžene sa tešila zo zlatej medaily. Z bronzovej priečky
gratulovala kvalitnejším súperkám Lotyška Staneviča. 

Arnold Gavaj (na snímke vedľa) nastúpil na úvodnú disciplínu v drepe mi−
moriadne nervózny. Na činke mal naložených 200 kg, ktoré zvládol, ale drep

nebol uznaný kvôli
technickým nedostat−
kom. V druhom pokuse
išiel na tej istej váhe
mimoriadne sústredene
a veľmi pomaly, avšak
nemecký rozhodca ho
nepochopiteľne v polo−
vici pokusu zastavil.
Na tretí sa už nedoká−
zal pripraviť a tak bola preňho prvá reprezentačná súťaž veľkým sklamaním a
obrovskou skúsenosťou do budúcnosti. Podľa výsledkov v sezóne sme počítali
s medailovým umiestnením v kategórii dorastencov a s umiestnením do 7. − 8.
miesta v kategórii open.

Rozhodcovia boli na tejto súťaži mimoriadne prísni, pretože len v jednom
súťažnom dni sa muselo porúčať z majstrovstiev sveta 17 pretekárov. Perličkou
týchto majstrovstiev ostane, že po neúspešnom základnom pokuse ukončil
súťaž aj najsilnejší človek planéty, 137 kg vážiaci Jonas Rantanen z Fínska,
ktorý taktiež nezvládol základný pokus v drepe na váhe 555 kg.   

Štefan Roman

Dvaja reprezentanti SR z nášho mesta
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Drobné zvieratá a králiky
"Pre radosť, krásu a úžitok" − to bola ústredná

myšlienka 25. Ročníka Zemplínskej výstavy
drobných zvierat. Výbor ZO SZCH Strážske a
okresný výbor Michalovce  ju uskutočnili v minulom
roku v priestoroch budovy zimného štadióna v
Strážskom.

Návštevníkov vítal hlas kohútov už zvonku. V
nie veľkom priestore dokázali organizátori umiest−
niť expozície králikov (bolo ich 293), holubov (98) a
hydiny (82), ktorými sa predstavilo 55 vystavova−
teľov. Finančnú a materiálnu pomoc poskytlo 10
subjektov. Výstava dokumentovala výsledok práce
mnohých chovateľov z celého regiónu Zemplína
nielen v súčasnosti, ale aj skúsenosti pred−
chádzajúcich generácií. Bola jubilejná a súbežne
spojená so špciálkou zemplínskch králikov.

Riaditeľ výstavy Milan Mikolaj povedal, že s
priebehom výstavy sú všetci veľmi spokojní,

pretože na výstavu sa prišlo pozrieť vyše 350
návštevníkov. Milá bola návšteva žiakov dvoch
tried 1. ročníka ZŠ. Bolo udelených 35 čestných
cien, 5 pohárov primátora mesta Ing. Vladimíra
Dunajčáka a 5 čestných cien mladým chovateľom.
Najviac cien putovalo do expozície králikov, kde
zaujalo nové plemeno Liptovský lysko. K celkovej
dobrej úrovni výstavy prispeli organizačnou prácou
aj Mgr. Július Sabo, Marián Uhrín (výstavný výbor).
Veľkú zásluhu na dobrom priebehu majú aj Vladi−
mír Kušej, Ing. Ondrej Drutár, Ing. Štefan Čegiň,
Martin Krivý a ďalší členovia.   

Gabriela Grmolcová

VIII. ročník MMN
Dňa 8. 11. 2012 si v ZŠ na VIII. ročníku

Memoriálu Michala Nistora v stolnom tenise
zmeralo svoje sily 26 chlapcov a 5 dievčat.

V kategórii mladších žiakov zvíťazil Juraj Hakoš
(6.a) pred Róbertom Koscelníkom (7.a) a Filipom
Miškom (7.a). V kategórii starších žiakov na 1.
mieste skončil Martin Demčák  (9.b) pred Marošom
Kmecom (9.c) a Dominikom Kislánom (9.b). V
súťaži dievčat prvenstvo získala Terézia Misárová
(8.a) pred Simonou Polákovou (8.a) a Alexandrou
Pavolkovou (7.a). Na ďalších miestach: M. Kmec a
D. Kislán, R. Koscelník a F. Miško, S. Poláková a
A. Pavolková. 

Najlepší boli odmenení kvalitnými raketami,
puzdrami na rakety a súpravami loptičiek, každý
účastník sladkosťou. 

Výsledky: Dievčatá − 1. Terézia Misárová 8.a,
2. Simona Poláková 8.a, 3. Alexandra Pavolková
7.a. Starší chlapci − 1. Martin Demčák 9.b, 2.
Maroš Kmec 9.c, 3. Dominik Kislán 9.b. Mladší
chlapci − 1. Juraj Hakoš 6.a, 2. Róbert Koscelník
7.a, 3. Filip Miško 7.a.                       Mgr. F. Müller

Na čele tabuľky

Volejbalový klub Strážske už tradične koncom
roka usporiadal vianočný turnaj vo volejbale. Tur−
naja sa zúčastnili štyri družstvá. Víťazom sa stalo
družstvo v zložení: M. Beň, J. Mižik, T. Varšo, D.
Vaňko, T. Volčko.

Volejbalové družstvo VK Strážske aj v ročníku
2012/2013 nadviazalo na dobré výsledky z minu−
lého ročníka a po úvodnej časti majstrovstiev
Zemplínskeho regiónu je na čele tabuľky.     −Š.B.− 

Tradičné kolkárske súťaže
Športový kolkársky klub v Strážskom zorganizoval v závere roka 2012 pre širšiu kolkársku verejnosť 2

tradičné kolkárske súťaže: Memoriál Mariána Baníka a vianočný turnaj.
Memoriál Mariána Baníka sa uskutočnil v sobotu 8. decembra 2012 a bol to jeho 11. ročník. Je to súťaž

kolkárskych dvojíc, ktoré sa tvoria žrebovaním a hrá sa systémom 2 x 60 hodov združených. Súčasťou akcie
je vždy aj  pietna spomienka na tragicky zosnulého M. Baníka, ktorý bol nielen výborným kolkárom, ale aj
veselým a skvelým kamarátom.

Z vyše 30 účastníkov turnaja súťažilo 9 dvojíc a všetci podali veľmi pekné športové výkony. Medailou,
diplomom a malou finančnou odmenou boli ocenené 3 dvojice s najlepším spoločným výkonom, čo je vidieť
z nasledujúcich údajov:

1. Ján Cibulka (232), Vlado Šandor (230), 462 ZK, 2. Jarka Knapová (237), Pavol Meňovčík (216), 453
ZK, 3. Danka Cimprichová (207), Miro Štefan (235), 442 ZK, 4. Rado Lipovský (224), Jozef Kucan (214),
438 ZK, 5. Danka Baánová (209), Vraťo Lipovský (225), 434 ZK, 6. Marián Konečný (247), Ján Kucan (173),
420 ZK, 7. Vlado Lipovský (208), Michal Knap (201), 409 ZK, 8. Miro Cimprich (204), Ľubo Cimprich (198),
402 ZK, 9. Katka Lipovská (193), Vlado Sabo (185), 378 ZK. Aj napriek tomu, že sa nehodnotili výkony
jednotlivcov, pozornosť a obdiv si zaslúži osobný výkon Mariána Konečného (247 ZK). 

Vianočný turnaj je tradičnou súťažou a teraz sa uskutočnil jej 10. ročník. Ide o  súťaž jednotlivcov, v
ktorej sa od roku  2009 hrá už v dvoch kategóriách  (muži a ženy) a v ostatnej súťaži (2012) dostali príle−
žitosť oficiálne aj deti, samozrejme, za modifikovaných podmienok.

Turnaj sa konal v sobotu 29. decembra 2012 v príjemnej sviatočnej a priateľskej atmosfére. Prišli aj
minuloroční "náhodní" hráči zo Šale (Karol Tóth) a Žalobína (Ján Tomáš) aj so svojimi sympatickými
manželkami. S celou rodinkou si prišiel zasúťažiť aj Ing. Ľubo Capík, ktorý teraz žije v Bratislave, ale
vianočné sviatky trávil s príbuznými v Strážskom. V detskej kategórii súťažili aj jeho tri deti. 

Vianočný turnaj odštartovali deti. Po nich nasledovala súťaž dospelých. Nakoniec v každej kategórii boli
vyhodnotené 3 najlepšie výkony a ich držitelia odmenení diplomom a symbolickou finančnou čiastkou,
všetky deti diplomom a sladkosťami. Z 35 účastníkov akcie súťažilo 18 dospelých a 7 detí. Stratené kalórie
doplnili všetci chutnou pizzou, teplým čajom a niektorí aj "štartovačkou".

Poradie najlepších: Deti − 1. Ján Cibulka ml., 2. Kristián Knap, 3. Marko Šandor, 4. Martin Capík, 5.
Michaela Capíková, 6. Vladko Šandor, 7. Mirka Capíková. Ženy − 1. Jarka Knapová (233), 2. Danka
Cimprichová (227), 3. Danka Baánová (218). Muži −  1. Marián Konečný (246),  2. Pavol Meňovčík (241),
3. Miroslav Štefan (240). V kolkárni sme sa cítili príjemne aj vďaka chápavému prístupu pracovníkov a
vedenia MsPS pri oboch akciách.   Ing. Eva Búciová

záp. v  p body

1. VK Strážske 14  13 1 39
2. 1. VKM Michalovce 16 9 7 29
3. 1. VK Trebišov 12 9 3 27
4. Šport. Akadémia Košice B 12 8 4 23
5. VK Sokol Kobahor Humenné 10 7 3 21
6. VK Veľké Kapušany A 14 6 8 17
7. VK Štart Odeta Michalovce 14 5 9 15
8. Šport. Akadémia Košice juniori 14 3  11 7
9. VK Veľké Kapušany B 14 0  14 2

Ceny od vedenia ZŠ prevzali z rúk Mgr. F.
Müllera aj traja najlepší v kategórii mladších
žiakov.             Snímka: Ľ. Marek. Text: − gg −

M. Mikolaj, M. Uhrín a M. Krivý s králikmi −
Francúzsky baran divoký a biely, Slovenský
sivomodrý rex.

Mgr. J. Sabo s králikom mladého chovateľa,
ktorým je D. Koťo.

Ing. O. Drutár a V. Kušej s kolekciou − Velsumka
zdrobnelá.


