
Jarmok v znamení nielen folklóru
	 V	dňoch	od	25.	5.	–	26.	5.	2018	sa	uskutočnil	v	našom	meste	už	XXII.	ročník	„Strážčanskeho	jar-
moku“.	Počasie	nám	prialo	a	jarmok	už	tradične	otvoril	primátor	nášho	mesta	–	Ing.	Vladimír	Dunajčák,	
ktorý	zároveň	slovami	uviedol	do	života	novú	publikáciu	o	meste.	Pokračovalo	sa	veselým	progra-

mom,	užili	 si	ho	deti,	mladí,	ale	aj	 starší	až	do	
neskorých	večerných	hodín.	Zaujali	rôzne	vystú-
penia,	tance,	spev,	nechýbali	ani	školy	a	škôlky	
z	mesta,	ktoré	tiež	vystúpili	so	zaujímavým	pro-
gramom.	V	programe	účinkovali	aj	deti	z	CVČ	a	
ZUŠ.	Sme	radi,	že	naši	rodáci	sa	sem	vracajú	s	
láskou	a	nezabúdajú	na	svoje	mesto.	Sobota	sa	
zas	niesla	v	znamení	folklóru	a	programu	nielen	
pre	deti.	Okrem	rôznych	vystúpení	si	ľudia	mohli	
nakúpiť	v	drobných	stánkoch	ako	aj	občerstviť	sa	
a	tradične	nechýbala	ani	výstava	drobných	zvie-
rat.	Tento	jarmok	sa	opäť	vydaril.	A	takto	ho	hod-
notili	deti	zo	ZŠ:	Na	jarmoku	sa	mi	páčili	atrakcie	
i	program	a	veľmi	mi	chutili	špirálkové	zemiaky	
na	paličke...	Veľmi	sa	mi	páčili	stánky	a	výrobky	
i	5D	kino	(hoci	bolo	veľmi	drahé)...	Najlepší	bol	
Lukáš	Adamec	a	Dano	Heriban,	super	boli	i	zaja-
čiky	z	výstavy...	Jarmok	sme	si	užili,	programom	
sa	 zabavili,	 nálada	bola	 super	 a	 speváci	 tiež...	
Jarmok	je	vždy	super,	celý	rok	sa	na	neho	teší-
me...																																																																													V.B.

 Schvaľuje: l	 Predloženie	 Žiadosti	 o	 nená-
vratný	finančný	príspevok	na	SO:
a)	 Názov	projektu:	Výstavba	zberného	dvora	v	
meste	Strážske
b)	 Kód	výzvy	OPKZP-PO1-SC111-2017-33
c)	 Výška	maximálneho	celkového	spolufinanco-
vania	 projektu	 zo	 strany	 žiadateľa	 stanovená	 z	
celkových	oprávnených	výdavkov	376	997,92	€	
predstavuje	čiastku	18	849,90	€.
d)	 Prípadné	neoprávnené	výdavky	l	Predlože-
nie	Žiadosti	o	nenávratný	finančný	príspevok	na	
SO:	a)		Názov	projektu:	Výstavba	kompostoviska	
v	meste	Strážske
b)	 Kód	výzvy	OPKZP-PO1-SC111-2017-33
c)	 Výška	maximálneho	celkového	spolufinanco-
vania	 projektu	 zo	 strany	 žiadateľa	 stanovená	 z	
celkových	oprávnených	výdavkov	434	703,25	€	
predstavuje	čiastku	21	735,16	€.
d)	 Prípadné	neoprávnené	výdavky	l	Prenájom	
pozemku	registra	C	parcelné	č.	465/2	o	výmere	
20	m2	pre	DAMI	KEBAB	Erik	Ciganoc,	Mierová,	
072	22	Strážske,	IČO	459	036	20	z	dôvodu	hod-
ného	osobitného	zreteľa	za	účelom	umiestnenia	
pevnej	 drevenej	 terasy	 za	 cenu	 7	 €	 za	m2/rok.	
Zdôvodnenie:	 predmetný	 pozemok	 je	 priľahlý	
pozemok	k	objektu	budovy	Domu	služieb	súpis-
né	číslo	251,	orientačné	číslo	1C,	na	pozemku	
registra	C	parcelné	číslo	465/4	k.	ú.	Strážske	a	
susedí	 s	priestormi	 v	 tomto	objekte,	 ktoré	 sú	 v	
nájme	prevádzky	DAMI	KEBAB	Erika	Ciganoca.	
l	 Prenájom	 pozemku	 registra	 C	 parcelné	 č.	
1910/115	o	výmere	1	m2	pre	 Ing.	Jozefa	Miklu-
ša	-	JM,	065	46	Malý	Lipník,	IČO	330	808	61	z	
dôvodu	hodného	osobitného	zreteľa	za	účelom	
usadenia	sviečkomatu	v	areáli	cintorína	za	cenu	
3,50	€	za	m2/rok.	Zdôvodnenie:	predmetný	poze-
mok	 je	 pozemkom	 na	 osadenie	 sviečkomatu	 v	
areáli	cintorína.	Sviečkomat	skvalitní	služby	pre	
návštevníkov	cintorína,	bude	slúžiť	na	zakúpenie	
náplní	a	kahancov	počas	otváracej	doby	cintorí-
na.	
	 Ďalšie	zasadnutie	poslancov	sa	uskutoč-
nilo	28.	6.	2018	s	týmto	uznesením	MsZ.
 Berie na vedomie: l	Plnenie	úloh	z	uznese-
ní.	l	Riešenie	pripomienok	zo	zasadnutí	MsZ.	
l	Informáciu	o	vývoji	splácania	dlhov	nájomní-
kov	bloku	Obchodná	440,	Strážske	za	obdobie	
2015,	 2016,	 2017,	 2018.	 l	 Harmonogram	 prí-
pravy	 rozpočtu	 mesta	 Strážske	 na	 roky	 2019	
–	 2021.	l	 Predpokladané	 termíny	 zasadnutí	 a	
plánovaný	program	Mestského	zastupiteľstva	v	
Strážskom	na	II.	polrok	2018.	l	Prenájom	časti	
nehnuteľnosti	bufet	a	súvisiace	priestory	v	ob-
jekte	Kolkárne	v	Strážskom,		Obchodná	ul.,	súp.	
č.	 255,	 pre	 Sojku	 Ľubomíra,	 Nová	 ul.,	 072	 22		
Strážske	za	cenu	260,00	€	mesačne	na	zákla-
de	vyhodnotenia	obchodnej	verejnej	súťaže.	l 
Rozšírenie	predmetu	nájmu	o	miestnosť	 č.	 35	
o	 výmere	 32	m²	 v	 nájomnej	 zmluve	 232/2008	
uzavretej	medzi	Mestom	Strážske	 a	Marekom	
Michlovičom	dňa	1.4.	2008	za	cenu	16,60	€/m2/
rok.	Pôvodná	výmera	197	m2	sa	navýši	na	229	

	 Poslanci	zastupiteľstva	6.	6.	2018	rokovali	aj	o	dôležitej	žiadosti.	Mestské	zastupiteľstvo	po	
prerokovaní	schválilo	toto	uznesenie.
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Budeme voliť jedenásť poslancov

	 Publikáciu	 mesta	 k	 50.	 výročiu	 udelenia	
štatútu	 mesta	 uviedol	 do	 života	 gaštanovými	
listami	 Ing.	 Michal	 Bočko,	 generálny	 riaditeľ	
Chemko,	a.	s.	Slovakia.	
	 Snímka:	P.K.,Text:	G.G.

Zberný dvor
	 Mesto	sa	zapojilo	do	výzvy	vyhlásenej	Minis-
terstvom	životného	prostredia	SR	zameranej	na	
triedený	 zber	 komunálneho	 odpadu,	mechanic-
ko-biologickú	 úpravu	 zmesového	 komunálneho	
odpadu	 a	 zhodnocovanie	 biologicky	 rozložiteľ-
ného	 komunálneho	 odpadu.	Mesto	 žiada	 o	 po-
skytnutie	 nenávratného	 finančného	 príspevku	
na	výstavbu	zberného	dvora,	pričom	výška	ma-
ximálneho	celkového	spolufinancovania	projektu	
bude	5%.																																																																	-red.-

OZNAM
	 Mesto	Strážske,	mestský	úrad	oznamuje	
občanom,	že	v	dňoch	1.	júla	až	31.	augusta	
2018	 je	na	mestskom	úrade	upravená	pra-
covná	doba	denne	od	6.00	do	14.00	hod.
	 Matričný	 úrad,	 sekretariát	 a	 pokladňa	
pracuje	v	nezmenených	stránkových	hodi-
nách.																																																																	MsÚ

Pozvánka
 Oslavy	 výročia	 SNP	 -	 súťaž	 v	 aranžo-
vaní	kvetov,	pásmo	Zrkadlenia	a	pietny	akt	
kladenia	vencov	k	pamätníku	-	sa	uskutoč-
nia	28.	8.	2018.
	 Ukončenie	leta	bude	na	Námestí	A.	Dub-
čeka	7.	9.	2018.	

Bude MsZ
	 Najbližšie	zasadnutie	MsZ	sa	uskutoční	
dňa	27.	septembra	o	13.00	hod.	Redakčná	
uzávierka	bude	17.	septembra.																			-red.-

m2.	K	rozšíreniu	sú	potrebné	stavebné	úpravy,	
ktoré	nájomca	urobí	na	 vlastné	náklady	podľa	
projektovej	 dokumentácie	 odsúhlasenej	 sta-
vebným	 úradom.	 l	 Návrh	 na	 odpredaj	 majet-
ku	mesta	Strážske	 –	 cenné	 papiere	 (akcie).	l 
Dohodu	o	urovnaní	medzi	Mestským	podnikom	
služieb	mesta	Strážske	a	REZA	Project	s.	r.	o.	
l	 Správu	 hlavného	 kontrolóra	mesta	Strážske	
o	 kontrole	 vybavovania	 sťažností	 a	 petícií	 za	
rok	2017	v	RO	a	PO.	l	Správu	hlavného	kont-
rolóra	mesta	Strážske	o	kontrole	pokladničných	
operácií	 v	 Mestskom	 podniku	 služieb	 mesta	
Strážske.	l	Správu	hlavného	kontrolóra	mesta	
Strážske	o	kontrole	poistenia	majetku	mesta.	l 
Informácie	zo	zasadnutí	komisií.
 Schvaľuje: l	V	súlade	s	ods.	2	písmenom		
a),	b)	§	14	Zákona	č.	583/2004	z.	z.	o	rozpočto-
vých	pravidlách	územnej	samosprávy	a	o	zme-
ne	a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 zmenu	 roz-
počtu	mesta	Strážske	 rozpočtovým	opatrením	
č.	3/2018:
a)	 povolené	prekročenie	výdavkov	pri	dosiah-
nutí	vyšších	príjmov,	a	to	o	401	324,00	€
b)	 presun	 rozpočtových	 prostriedkov	 na	 pod-
položkách	rozpočtu	uvedených	v	prílohách	bez	
celkovej	zmeny	príjmov	a	výdavkov	upravený	v	
bode	a).																								(Pokračovanie	na	2.	strane)

V masmédiách
	 Nedávno	uverejnil	Nový	čas	články	týkajúce	
sa	projektu	biorafinérie	v	Chemku	 (10.	marca),	
ďalší	k	minioceliarni	(2.	júna)	a	Ing.	V.	Dunajčák,	
primátor	mesta,	odpovedal	na	otázky	novinárov	
v	 denníku	 i	 na	 televíznej	 obrazovke.	 V	 ankete	
pred	kamerou	bola	i	Z.	Molnárová.	
	 V	 relácii	RTVS	Veľký	 balík	 bola	G.	Meňov-
číková	z	nášho	mesta.	Získala	nielen	základnú	
odmenu,	ale	aj	zaujímavé	zážitky	z	televízneho	
prostredia.																																																					G.	G.
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XXII. Strážčanský jarmok - 25. a 26. 5. 2018

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie	z	1.	strany)		Rozpočet	po	navrho-
vanej	zmene	ako	prebytkový	vo	výške	prebytku	
18	600,00	€.
Príjmy	vo	výške:	 	 4	395	088,35	€
Výdavky	vo	výške:	 	 4	376	488,35	€
Príjmy:	
Bežný	rozpočet	 	 	3	355	550,95	€
Kapitálový	rozpočet			 				537	339,40	€
Finančné	operácie		 	 				502	198,00	€
Rozpočet	mesta	 	 	4	395	088,35	€
Výdavky:
Bežný	rozpočet	 	 	3	223	500,95	€
Kapitálový	rozpočet			 	1	020	879,40	€
Finančné	operácie	 	 				132	108,00	€
Rozpočet	mesta	 	 	4	376	488,35	€
l	Dodatok	č.	1	 ku	Komunitnému	plánu	sociál-
nych	 služieb	 mesta	 Strážske	 na	 obdobie	 ro-
kov	2016	–	2022.	l	Dodatok	 č.	 4	 k	Zmluve	 č.	
289/2009	 o	 nájme	 nehnuteľnosti	 Mestská	 je-
dáleň	 uzatvorenej	 dňa	 31.12.2009.	 l	 Dodatok	
č.	 2	 k	 Zmluve	 o	 nájme	 nehnuteľností	 a	 tech-
nologických	 zariadení.	 l	 Plán	 kontrolnej	 čin-
nosti	 hlavného	 kontrolóra	 mesta	 Strážske	 na	
II.	 polrok	 2018.	 l	 Zrušenie	 vecného	 bremena	
-	predkupného	práva	medzi	Mestom	Strážske	a	
manželmi	Ján	Vajda	a	manž.	 Ing.	Adela	r.	Bo-
čáková	v	Kúpnej	zmluve	č.	4/1993	sa	dohodli,	
že	na	pôvodný	pozemok	registra	KNC	parcela	
číslo	 545/8,	 druh	 pozemku:	 zastavané	 plochy	
a	nádvoria,	výmera	598	m2,	zapísanú	na	LV	č.	
1287	 pre	 katastrálne	 územie:	 Strážske,	 obec:	
Strážske,	 okres:	 Michalovce	 bude	 zriadené	
vecné	 bremeno,	 ktorého	 obsahom	 bolo	 zria-
denie	 predkupného	 práva	 k	 uvedenej	 parcele	
v	prospech	Mesta	Strážske	za	cenu	uvedenú	v	
tejto	kúpnej	zmluve.	Predkupné	právo	pre	Mes-
to	Strážske	bolo	zapísané	pod	č.	j.	V	54/93-VZ	
60/93	pôvodne	dojednaného	v	prospech	Mesta	
Strážske	k	pozemku	zapísaný	na	LV	č.	1287	pre	
katastrálne	 územie:	 Strážske,	 obec:	 Strážske,	
okres:	Michalovce:	pozemok	registra	KNC	par-
cela	číslo	545/8,	druh	pozemku:	zastavané	plo-
chy	a	nádvoria,	výmera	598	m2,	Nakoľko	bol	na-
plnený	pôvodný	účel	Kúpnej	zmluvy	č.	4/1993,	
t.	 j.	výstavba	rodinného	domu,	Mesto	Strážske	
nemá	 záujem	 predkupné	 právo	 využiť.	 l	 Zru-
šenie	 vecného	 bremena	 -	 predkupného	 práva	
medzi	Mestom	Strážske	a	manželmi	Vladislav	
Šuľ	 a	 manž.	 Monika	 r.	 Dančišinová	 v	 Kúpnej	
zmluve	č.	2/1993	sa	dohodli,	že	na	pôvodný	po-
zemok	 registra	KNC	parcela	číslo	545/9,	druh	
pozemku:	zastavané	plochy	a	nádvoria,	výmera	
600	m2,	zapísanú	na	LV	č.	1280	pre	katastrálne	
územie:	 Strážske,	 obec:	 Strážske,	 okres:	 Mi-
chalovce	bude	zriadené	vecné	bremeno,	ktoré-
ho	obsahom	bolo	zriadenie	predkupného	práva	
k	uvedenej	parcele	v	prospech	Mesta	Strážske	
za	cenu	uvedenú	v	 tejto	kúpnej	zmluve.	Pred-
kupné	právo	pre	Mesto	Strážske	bolo	zapísané	
pod	 č.	 j.	 V	 52/93-VZ	 49/93	 pôvodne	 dojedna-
ného	v	prospech	Mesta	Strážske	k	pozemkom	
zapísaným	na	LV	č.	1280	pre	katastrálne	úze-
mie:	Strážske,	obec:	Strážske,	okres:	Michalov-
ce:	pozemok	registra	KNC	parcela	číslo	545/9,	
druh	 pozemku:	 zastavané	 plochy	 a	 nádvoria,	
výmera	600	m2,	pozemok	registra	KNC	parcela	
číslo	545/20,	druh	pozemku:	zastavané	plochy	
a	nádvoria,	výmera	124	m2.	Nakoľko	bol	napl-	
nený	 pôvodný	 účel	 Kúpnej	 zmluvy	 č.	 2/1993,	
t.	 j.	výstavba	rodinného	domu,	Mesto	Strážske	
nemá	 záujem	 predkupné	 právo	 využiť.	 l	 Zru-
šenie	 vecného	 bremena	 -	 predkupného	 práva	
medzi	Mestom	Strážske	a	manželmi	Anton	Kosť	
a	manž.	Anna	r.	Ečéryová	v	Kúpnej	zmluve	sa	
dohodli,	že	na	pôvodný	pozemok	registra	KNC	
parcela	číslo	545/10,	druh	pozemku:	zastavané	
plochy	a	nádvoria,	výmera	600	m2,	zapísanú	na	
LV	 č.	 1283	 pre	 katastrálne	 územie:	 Strážske,	
obec:	 Strážske,	 okres:	 Michalovce	 bude	 zria-
dené	 vecné	 bremeno,	 ktorého	 obsahom	 bolo	
zriadenie	 predkupného	 práva	 k	 uvedenej	 par-
cele	v	prospech	Mesta	Strážske	za	cenu	uve-
denú	 v	 tejto	 kúpnej	 zmluve.	 Predkupné	 právo	
pre	Mesto	Strážske	 bolo	 zapísané	 pod	 č.	 j.	 V	

51/93	pôvodne	dojednaného	v	prospech	Mesta	
Strážske	k	pozemkom	zapísaným	na	LV	č.	1284	
pre	katastrálne	územie:	Strážske,	obec:	Stráž-
ske,	okres:	Michalovce:	pozemok	registra	KNC	
parcela	číslo	545/10,	druh	pozemku:	zastavané	
plochy	a	nádvoria,	výmera	600	m2,	pozemok	re-
gistra	KNC	parcela	číslo	545/21,	druh	pozem-
ku:	 zastavané	 plochy	 a	 nádvoria,	 výmera	 135	
m2.	Nakoľko	bol	naplnený	pôvodný	účel	Kúpnej	
zmluvy,	 t.	 j.	 výstavba	 rodinného	 domu,	Mesto	
Strážske	 nemá	 záujem	predkupné	 právo	 vyu-
žiť.	l	Opakované	uzatvorenie	zmluvy	o	nájme	
bytu:	A)	Nájomné	byty	–	Nižší	štandard	(Ul.	La-
borecká):	Hrnčiarová	Monika	do	31.	12.	2018.	
Goroľová	Miroslava	 do	 31.12.2018.	B)	Nájom-
né	 byty	 –	 Obytný	 dom	 U-3	 (Ul.	 obchodná):	
Erik	Dančišin	do	31.12.2018.	Pavol	Mikolaj	 do	
31.12.2018.	 Pridelenie	 nízkoštandardných	 ná-
jomných	bytov	(na	základe	výmeny	bytov):	Beá-
ta	Ridajová	do	31.12.2018.	Miroslava	Goroľová	
do	31.12.2018.	l	Predĺženie	termínu	úlohy	C/8	
Uznesenia	č.	236/2018	zo	dňa	19.	4.	2018	do	
31.7.2018.	
 Určuje: l	V	súlade	s	v	súlade	s	§	11	ods.	3	

zákona	Slovenskej	 národnej	 rady	č.	 369/1990	
Zb.	 o	 obecnom	 zriadení	 v	 znení	 neskorších	
predpisov	 na	 celé	 nasledujúce	 volebné	 obdo-
bie:	 2018	 -	 2022	 počet	 poslancov	Mestského	
zastupiteľstva	mesta	11.	l	V	súlade	s	§	11	ods.	
4	písm.	 i)	zákona	Slovenskej	národnej	 rady	č.	
369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	znení	ne-	
skorších	predpisov	na	celé	nasledujúce	voleb-
né	obdobie:	2018	-	2022	rozsah	výkonu	funkcie	
primátora	mesta	Strážske	takto:	plný	pracovný	
úväzok	(pracovný	úväzok	1,0).	l	Jeden	volebný	
obvod	pre	voľby	poslancov	mestského	zastupi-
teľstva	pre	funkčné	obdobie	2018	–	2022.
 Poveruje: l	 Hlavného	 kontrolóra	 mes-
ta	 Strážske	 na	 výkon	 kontrolnej	 činnosti	 od	
1.7.2018	–	31.12.2018	v	súlade	so	schváleným	
Plánom	kontrolnej	činnosti	na	II.	polrok	2018.
 Ukladá: l	Predložiť	 správu	o	poistení	ma-
jetku	mesta	a	rozsahu	krytia.	T:	31.	8.	2018.	Z:	
MsÚ.	l	Vypracovať	štatút	novín	Naše	mesto	a	
návrh	kompetencií	redakčnej	rady.	T:	31.8.2018.	
Z:	MsÚ.	l	Vypracovať	návrh	VZN	o	určení	ná-
zvu	ulice	za	cintorínom	k	záhradkárskej	oblasti	
Sihoť.	T:	31.8.2018.	Z:	MsÚ.

Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta

l Plné	 Námestie	A.	 Dubčeka	 pri	 otvorení	
jarmoku. l V	sobotu	bola	na	námestí	svätá	
omša	–	záber	 je	 zo	sv.	prijímania.	l Žiaci		
ZUŠ	 predviedli	 svoje	 hudobné	 nadanie	 v	
prvý	 jarmočný	 deň.	 l V	 programe	 jarmo-
ku	sa	predstavili	 žiačky	ZŠ	 	aj	moderným	
tancom.	 l Gaštanka	 a	 mladé	 speváčky,	
ktorých	 sprevádzal	 P.	 Schudich.	 l Deti	 z	
MŠ	sa	roztancovali	na		celom	pódiu.	l Náš	
folklórny	 súbor	 Strážčan	 priniesol	 publiku	
ľudový	tanec.	l 					Snímky:	P.	K.		Text:	-red.-
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Pohotovostná služba v okrese
	 Od	1.7.2018	dochádza	k	zrušeniu	Lekárskej	služby	prvej	pomoci	(LSPP),	ktorú	nahradí	Am-
bulantná	 pohotovostná	 služba	 (APS).	 Zabezpečená	 bude	 prostredníctvom	 nových	 pevných	
bodov,	ktoré	sa	budú	nachádzať	v	tzv.	Spádových	územiach,	pričom	jedno	územie	bude	tvoriť	
najmenej	jeden	okres.	Košický	samosprávny	kraj	(KSK)	vyvinul	maximálne	úsilie,	aby	pacienti	
neprišli	o	svoje	pohotovosti.
	 Poskytovatelia	tejto	pohotovostne	jslužby	v	okrese	Michalovce	–	Nové	pevné	body	APS	pre	dospe-
lých:	Michalovce	(TRIGOD	s.r.o.,	Námestie	osloboditeľov	25,	Michalovce).	Nové	pevné	body	APS	pre	
deti	a	dorast:	Michalovce	(KOMPROMIS	spol.	s.r.o.,	Námestie	slobody	1,	Michalovce).	
	 Pohotovosti	budú	po	novom	fungovať	v	skrátenom	režime,	teda	nie	od	16.00	hod.	do	7.00	hod.	
rána,	ale	len	do	22.00	hod.	v	pracovné	dni.	Cez	víkendy	a	sviatky	budú	otvorené	od	7.00	hod.	do	22.00	
hod.		Chorým	tak	budú	po	tomto	čase	k	dispozícii	už	len	urgentné	príjmy	v	nemocniciach.	Zmeny	sa	
nedotknú	zubno-lekárskych	pohotovostných	služieb,	fungovať	budú	rovnako,	ako	doteraz.	
	 Poplatok	za	APS	sa	zvýši	z	1,99	eur	na	sumu	2	eurá,	ústavná	pohotovostná	služba	bude	stáť	10	
eur,	pričom	doteraz	za	ňu	pacient	platil	1,99	eur.
	 Aj	v	oblasti	lekárenskej	starostlivosti	dochádza	k	zmenám.	V	každom	okrese,	kde	bude	fungovať	
APS,	bude	minimálne	jedna	pohotovostná	lekáreň	otvorená	do	22.30	hod.	Snahou	KSK	bude	zabez-
pečiť,	aby	táto	lekáreň	bola	čo	najbližšie	k	ambulantnej	pohotovosti.	

Ing.	Rastislav	Trnka,	predseda	KSK

Upozornenie	odberateľom	zemného	plynu
	 Naša	spoločnosť	SPP	-	distribúcia,	a.	s.,	je	prevádzkovateľom	distribučnej	siete	zemného	
plynu	na	Slovensku.	Cez	naše	plynové	potrubia	Vám	zabezpečujeme	bezpečnú	a	spoľahlivú	
distribúciu	zemného	plynu	od	Vašich	dodávateľov,	s	ktorými	máte	uzatvorené	zmluvy	o	jeho	
dodávke,	až	do	Vašich	odberných	miest.

Prečo?
	 Každý	človek	si	veľmi	často	kladie	otázku	so	
slovíčkom	 PREČO?	 Je	 to	 zvlášť	 v	 situáciách,	
keď	si	nevie	vysvetliť	 javy,	 skutočnosti	a	súvis-
losti	 odohrávajúce	 so	 okolo	 neho.	 Niekedy	 sa	
odpovede	dočká	od	priateľov,	známych	a	nieke-
dy	 z	médií,	 ktoré	 nás	 nemilosrdne	 obklopujú	 a	
vnucujú		nám	svoje	vlastné	odpovede.	A	mnohí	z	
nás	sa	už	radšej	ani	nepýtajú.	Aj	ja,	tak	ako	mno-
hí	občania	mesta,	som	si	položil	niekoľko	otázok	
Prečo?	Napríklad:	
 Prečo	 pán	 Jozef,	 Ján,	Miroslav	 a	 ďalší	 ko-
sia	 mestské	 trávniky	 za	 svoje	 peniaze	 a	 čas	
pred	 svojimi	 bytmi	 na	 starom	 sídlisku?	 Prečo 
si	občania	Krivoštian,	pán	Emil,	Ladislav,	Milan,	
vlastne	všetci,	kosia	mestské	trávniky	pred	svo-
jimi	 domami?	 Samozrejme,	 za	 svoje.	Prečo	 je	
časť	Ulice	Krivoštianskej	na	záhradkársku	osadu	
doteraz	neosvetlená?	Prečo	občania	Krivoštian	
nemajú	mestský	rozhlas	od	Laborca	popri	kosto-
le	hore?	Prečo	 je	na	cintoríne	dňa	18.	6.	2018	
medzi	hrobmi	burina	po	kolená?	Prečo	 je	všet-
ko	krásne	pokosené	a	upravené	pred	mestským	
úradom?	 Prečo	 nový	 chodník	 na	 cintorín	 po	
štyroch	rokoch	prerastá	burinou?	Prečo	je	nový	
chodník	 na	 Vihorlatskej	 ulici	 po	 daždi	 schodný	
len	v	čižmách?	Prečo	je	chodník	po	rekonštrukcii	
na	Ulici	Pod	hradom	v	hroznom	stave?	Prečo	sú	
chodníky	a	plochy	v	meste	neupravené,	rozbité,	
zalepené	asfaltom?	Prečo	ľudia	parkujú	na	tráv-
natých	plochách	a	nikoho	to	netrápi?	Prečo	po	
rekonštrukcii	kina	za	stá	tisíce	eur	pri	daždi	tečie	
voda	na	účinkujúcich	na	pódiu?	Prečo	je	interiér	
Brodway	 v	dezolátnom	stave,	 totálne	 zdemolo-
vaný?	Prečo	 pestujeme	 burinu	 v	 odkvapových	
žľaboch	 na	 OD	 Laborec,	 a	 zároveň	 tam	 slepo	
vešiame	krásne	vianočné	reťaze?	Prečo	je	vnút-
ro	krytu	CO	zdemolované	na	totálku?	Prečo	sme	
museli	vymeniť	strechu	a	musíme	meniť	všetky	
okná	U3	-	v	oboch	prípadoch	po	10-tich	rokoch?		
Prečo	kolkáreň	nie	je	spôsobilá	na	mestskú	ligu	
a	neslúži	pre	zábavu	občanov?	Prečo	plocha	a	
okolie	 kúpaliska	 minulú	 sezónu	 traumatizovali	
rodičov	a	deti,	keď	sme	do	toho	investovali	desať	
tisíce	eur?	Prečo	park	nie	je	miestom	pre	oddych	
dôchodcov,	deťom	pre	zábavu	a	ich	mamičkám	
na	relax?		
	 To	je	len	niekoľko	otázok,	ktoré	zahlcujú	nie-	
len	 moju	 myseľ,	 ale	 aj	 mysle	 občanov	 mesta.	
Ako	poslanec	MsZ	som	na	niektoré	otázky	do-
stával	 stále	 rovnakú	odpoveď.	NIE	SÚ	PENIA-
ZE!	Pochopiteľne.
	 Aj	 teraz	 sme	 sa	 dozvedeli,	 rovnako	 ako	
pred	 štyrmi	 rokmi,	 skvelú	 správu.	Mesto	Stráž-
ske	patrí	k	najlepšie	hospodáriacim	mestám	na	
Slovensku.	 Úžasné!	 Tak	 máme	 peniaze	 alebo	
ich	nemáme?	Podľa	otázok	nemáme,	podľa	 in-
štitútu	máme.	Otázka	prečo	sa	v	okamihu	mení	
na	otázku:	Načo?	Načo	nám	je	skvelé	hospodá-	
riace	mesto,	keď	si	ja	a	mnohí	občania	mesta	ne-	
vedia	odpovedať	na	položené	otázky	prečo?
	 Stanislav	Demko,	poslanec	MsZ

	 Považujeme		za		našu		povinnosť		Vás,		ako		
našich		zákazníkov,		informovať	o	pretrvávajúcich	
prípadoch	nesprávneho	informovania	verejnosti	
zo	strany	súkromných	spoločností	oprávnených	
vykonávať	 práce	 na	 plynárenských	 zariadeni-
ach,	ktoré	ponúkajú	majiteľom	rodinných	domov	
spoplatnené	 revízie	 odberných	 plynových	 za-				
riadení	(OPZ).	Predmetné	súkromné	spoločnosti	
majiteľom	rodinných	domov	vo	svojich	ponukách	
tvrdia,	že	je	ich	zákonnou	povinnosťou	nechať	si	
vykonať	 revíziu	OPZ,	 pričom	 sa	 odvolávajú	 na		
Vyhlášku	MPSVaR	č.	508/2009	Z.z.
	 Z	 vyhlášky	 Ministerstva	 práce,	 sociálnych	
vecí	a	rodiny	Slovenskej	republiky		č.	508/2009	
Z.	 z.	 vyplýva	 povinnosť	 iba	 pre	 správcov	 byto-
vých	 domov	 zabezpečovať	 pravidelné	 odborné	
prehliadky	a	odborné	skúšky	plynových	technic-
kých		zariadení		počas		prevádzky.		Správcovia		
bytových	 	 domov	 	 sú	 	 	 v	 zmysle	 uvedenej	Vy-
hlášky	povinní	zabezpečiť	 raz	za	3	roky	odbor-
nú	prehliadku	a	raz	za	6	rokov	odbornú	skúšku	
plynových	zariadení	v	priestoroch,	ktoré	sú	v	ich	
správe.	Ide	hlavne	o	skúšky	plynových	rozvodov	
na	 tesnosť,	 aby	 sa	 vylúčili	 úniky	plynu.	O	bez-
pečnosti	a	spoľahlivosti	plynových	rozvodov	vy-

dáva	revízny	technik	revíznu	správu.
	 Majiteľov	rodinných	domov	sa	táto	povin-
nosť	 netýka!	 Je	 na	 slobodnom	 rozhodnutí	
každého	majiteľa	rodinného	domu,	ako	často	
si	nechá	vykonať	revíziu	svojho	OPZ.	Žiadna	
legislatíva	 frekvenciu	 revízií	 neupravuje!	 V	
záujme	 udržiavania	 bezpečnosti	 a	 spoľahli-
vosti	OPZ	v	rodinných	domoch	odborné	kon-
troly	 a	prehliadky	odporúčame,	nie	 sú	však	
pre	majiteľov	povinné.	Výrobcovia	plynových	
spotrebičov,	 ako	kotly,	 sporáky	a	pod.	 však	
v	 návodoch	 na	 ich	 inštaláciu	 a	 používanie	
predpisujú	 frekvenciu	 odborných	 skúšok	 a	
kontrol,	ktorú	odporúčame	dodržiavať.
Spoločnosť	 SPP	 -	 distribúcia,	 a.	 s.,	 je	 pre-	
vádzkovateľom	plynárenských	zariadení	slú-
žiacich	na	distribúciu	zemného	plynu	odbe-
rateľom,	nie	odberných	plynových	zariadení	
vo	 vlastníctve	 majiteľov	 nehnuteľností.	 Na	
internetovej	 stránke	 www.spp-distribucia.sk	
však	 zverejňujeme	 zoznam	 odporúčaných	
zhotoviteľov,	ktorí	majú	oprávnenie	vykoná-
vať	 práce	 na	 plynárenských	 zariadeniach.	
Okrem	 týchto	 činností	 sú	 zverejnení	 zhoto-
vitelia	certifikovaní	aj	na	vykonávanie	odbor-
ných	prehliadok	a	odborných	skúšok	odber-
ných	plynových	zariadení.
	 V	 prípade	 akéhokoľvek	 podozrenia	 na	 únik	
plynu	 volajte	 Poruchovú	 linku	 -	 plyn:	 0850	 111	
727.
	 Ďakujeme	Vám,	 že	 využívate	 zemný	 plyn	 -	
komfortné	 a	 ekonomicky	 výhodné	 energetické	
médium,	ktoré	šetrí	životné	prostredie.

Vaša	distribučná	spoločnosť

Policajný zbor 
vyzýva

	 Zemplínska	šírava	a	Vinianske	jazero	patria	
počas	letnej	turistickej	sezóny	k	vyhľadávaným	
a	 často	 navštevovaným	 rekreačným	 oblas-
tiam,	o	ktoré	majú	záujem	ako	slovenskí,	 tak	
i	zahraniční	rekreanti.	Väčšina	sem	prichádza	
za	 oddychom	 a	 rekreáciou,	 ale	 niekto	 takéto	
miesta	vyhľadáva	za	účelom	páchania	 rôznej	
trestnej	činnosti.
	 Z	uvedeného	dôvodu	Okresné	riaditeľstvo	
Policajného	 zboru	 v	 Michalovciach	 vyzýva	
všetkých	návštevníkov	a	 rekreantov	Zemplín-
skej	šíravy	a	Vinianskeho	jazera	k	maximálnej	
opatrnosti	 a	 ostražitosti	 pri	 ochrane	 svojho	
majetku,	osobných	dokladov,	vecí	a	cenností,	
ktoré	by	nemali	byť	ponechávané	bez	dozoru	
v	autách,	stanoch,	či	na	pláži.	Zároveň	je	dôle-
žité	pri	odchode	z		chatiek,	hotelov,	či	ubytovní	
skontrolovať	 uzatvorenie	 okien	 a	 uzamknutie	
dverí.	Okresné	 riaditeľstvo	Policajného	 zboru	
v	Michalovciach	v	neposlednom	rade	upozor-
ňuje	 rekreantov,	 aby	 na	 parkovanie	 vozidiel	
využívali	 osvetlené	a	podľa	možnosti	 platené	
parkoviská,	nikdy	nie	tmavé	a	odľahlé	miesta.	
	 Dodržaním	 týchto	 zásad	 a	 upozornení	 je	
možné	 predísť	 rôznym	 situáciám,	 ktoré	 by	
mohli	pobyt	a	rekreáciu	na	Zemplínskej	šírave	
a	Vinianskom	jazere	znepríjemniť.

Chcem pochváliť
	 Aj	 prostredníctvom	 novín	 chcem	 pochváliť	
príslušníkov	 Obvodného	 oddelenia	 Policajné-
ho	 zboru	 v	 Strážskom,	 za	 promptné	 a	 profesi-
onálne	 vybavenie	mojej	 záležitosti.	Keď	mi	 26.	
júna	2018	v	ranných	hodinách,	počas	nákupov,	
zmizol	 spred	bloku	na	niekoľko	minút	 odstave-
ný	bicykel,	vôbec	som	nedúfal,	že	sa	nájde.	Po	
nahlásení	 odcudzenia	 bicykla	 a	 jeho	 opise	 na	
OOPZ	 v	 Strážskom	 npráp.	 Ľubici	 Karapinovej,	
bol	ďalším	príslušníkom	oddelenia	páchateľ	za-
držaný	a	spolu	s	bicyklom	dovezený	na	obvodné	
oddelenie	neuveriteľne	 rýchlo,	asi	do	10	minút.	
Úprimne	túto	ich	profesionálnu	prácu	obdivujem	
a	vysoko	oceňujem.																				Ing.	Ladislav	Búci

Prišla mamka policajtka
	 V	minulých	dňoch	príslušníci	PZ	SR	z	Ob-
vodného	oddelenia	PZ	Strážske,	ppráp.	Ivana	
Ďuríková	a	stržm.	Ing.	Dušan	Ivančin	uskutoč-
nili	prednášku,	besedu	a	názornú	ukážku	práce	
príslušníkov	PZ	SR	pre	 deti	MŠ	 a	 žiakov	 ZŠ	
v	Starom.	 Ich	 profesionálna	 ukážka	 a	 prístup	
nám	 obohatili	 dopoludnie,	 deti	 nadobudli	 ve-
domosti	z	oblasti	dopravnej	výchovy	a	polície.	
Zvedavé	 očká	 detí	 pozorne	 sledovali	 ukážky	
dopravných	situácií	na	simulovanej	križovatke,	
značenia,	potrebného	náčinia	k	výkonu	ich	prá-
ce.	 Beseda	 sa	 niesla	 v	 bohatej	 diskusii	 plnej	
otázok,	na	ktoré	príslušníci	odborne	odpoveda-
li	a	ochotne	vysvetľovali.	Omaľovanky	a	pexe-
so,	 ktoré	 deti	 dostali,	 nás	 každé	 ráno	 čakajú	
na	stoloch	v	škôlke,	aby	sme	zúročili	 poznat-
ky,	ktoré	sme	získali	na	besede.	Verím,	že	aj	
v	budúcnosti	budeme	môcť	požiadať	o	 takéto	
náučné	stretnutie.																		Johana	Románová
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Vo voľnom čase s folklórom v srdci
	 Minulosť	a	ľudové	tradície	sú	bezodnou	studnicou	krásy	a	múdrosti.	Generácie	nám	ju	zanechali	v	
piesňach,	tancoch	i	v	nárečí.	Ich	dedičstvo	je	možné	zasievať	do	sŕdc	detí	hlavne	vo	folklórnych	súbo-
roch.	Výnimkou	nie	je	ani	ten	náš	Stražčanik,	ktorý	počas	stražčanských	jarmočných	dní	oslávil	10.	
výročie	novodobej	histórie	galaprogramom	Vo	voľnom	čase	s	folklórom	v	srdci.	Za	sprievodu	ľudovej	
hudby	Jurošík	uviedol		najúspešnejšie	choreografie	z	celého	obdobia	svojho	pôsobenia.	Piesňami	zo	
Zemplína	sa	predstavila	aj	mladá	talentovaná	speváčka	Monika	Garlathyová.
	 Spolu	 s	 naším	súborom	vystúpili	 aj	 hosťujúce	detské	 folklórne	 súbory	 z	 rôznych	 regiónov,	 aby	
priblížili	 pestrosť	 a	 rozmanitosť	 zvykov	na	našom	krásnom	 rodnom	Slovensku	 -	DFS	Maguráčik	 z	
Kežmarku	 a	 Raslavičanik	
z	 Raslavíc	 (na	 spoločnej	
snímke	 P.K.).	 Program	 sa	
prelínal	 humorným	 pás-
mom	„ujca	a	cetki“	v	podaní	
vedúcich	a	členov	záujmo-
vých	útvarov	CVČ.	Vo	vyše	
dvojhodinovom	 	 programe	
sa	 prestavilo	 113	 mladých	
tanečníkov.	 Záverečný	 ná-
stup		všetkých	súborov	bol	
sprevádzaný	 obrovskou	
energiou	a	šťastím.	
	 Počas	slávnostného	ga-	
laprogramu	vystúpil	primá-	
tor	 mesta	 Ing.	 Vladimír	
Dunajčák,	ktorý	odovzdal	pamätné	plakety	CVČ	Strážske	za	dlhoročnú	pedagogickú	činnosť	v	ob-
lasti	zachovávania	ľudových	tradícií,	reprezentáciu	mesta	Strážske	doma	i	v	zahraničí	a	umeleckému	
vedúcemu	Ing.	Martinovi	Ťaskovi	za	prácu	s	deťmi	a	mládežou	DFS	Stražčanik,	šírenie	a	popularizá-
ciu	tradičného	ľudového	tanca	v	meste.	Poďakoval	tiež	všetkým	mladým	folkloristom	formou	obrovskej	
torty	v	tvare	klobúka	a	zástery	–	vernej	kópie	ich	kroja	(na	snímke	P.K.).
	 Pri	príležitosti	výročia	DFS	bol	vydaný	bulletin	vypovedajúci	o	rôznorodej	činnosti	súbo,	v	závere	
ktorého	sa	uvádza:	„Zo	strany	vedenia	CVČ	bude	mať	súbor	aj	v	budúcnosti	trvalú	podporu,	tak	ako	
doposiaľ.	O	to	viac,	že	práve	vďaka	takým	úžasným	mladým	ľuďom,	akých	máme	v	Stražčaniku	sa	
nesie	 dobrý	 chýr	 o	 našom	CVČ	a	meste	Strážske	ďaleko	 za	 hranice	Slovenska.	Tešíme	 sa	 z	 ich	

úspechov,	 robia	 nám	 život	 krajším,	 sú	 to	 naše	
poklady,	 vážme	 si	 ich	 a	 nešetrime	 potleskom	
nikde,	 kdekoľvek	 budú	 tancovať.	 Spoločne	 si	
prajeme,	aby	nasledujúce	 roky	boli	ešte	krajšie	
a	úspešnejšie.	Za	podporu	našej	činnosti	ďaku-
jeme	zriaďovateľovi	CVČ	–	Mestu	Strážske,	rodi-
čom	za	to,	že	vytrvali	v	podpore	svojich	ratolestí	
a	umožnili	im	túto	činnosť	rozvíjať,	sponzorom	a	
všetkým,	ktorí	sa	pričinili	o	to,	že	súbor	máme	v	
dnešnej	podobe“.		
	 	 	 	 Podujatie	 podporilo	 25	 sponzorov,	 zoznam	
ktorých	 uvádzame	 na	 webovom	 sídle	 nášho				
CVČ.																																									Mgr.	Marta	Kordeľová

Podujatia KD
	 Deň	matiek	oslávili	členky	klubu	dôchodcov	
v	máji	v	reštauračnom	zariadení.	Prihovoril	sa	
k	nim	Ing.	V.	Dunajčák,	primátor	mesta.	Kyti-
cou	kvetov	zablahoželal	jubilantke	J.	Perháčo-
vej.	Po		programe		DSS	Lidwina	a	Rozmarínu	
pokračovalo	posedenie	pri	jedle	a	občerstvení.	
Klub	dôchodcov	uskutočnil	ďalšiu	akciu	v	júli.	
Pri	guľáši	sa	v	parku	zišlo	42	členov,	ktorí	si	aj	
zašportovali.		

Športom	k	zdraviu	v	MŠ
	 V	tomto	školskom	roku	sa	naša	materská	
škola	 zaregistrovala	do	projektu	Slovenské-
ho	 olympijského	 výboru	 –	Olympijské	 festi-
valy	 Slovenska,	 v	 rámci	 ktorého	 uskutočni-
la	 športový	deň	pre	malých	aj	 dospelých,	 s	
príznačným	názvom:	Športom	k	zdraviu.
	 Športový	deň	sa	realizoval	v	dvoch	etapách.	
V	dopoludňajších	hodinách	sme	pre	deti	pripra-
vili	a	uskutočnili	športovú	olympiádu	(na	snímke	
MŠ),	v	ktorej	si	merali	sily	v	behu,	hode	do	diaľ-
ky	a	v	skoku	z	miesta.	Po	slávnostnom	otvorení	
riaditeľkou	školy	PaedDr.	I.	Grigeľovou	sme		za	
hudby	 olympijskej	 hymny	 slávnostne	 zapálili	
olympijský	oheň,	odznel	sľub	športovcov	a	 roz-
hodcov,	 rozcvičili	 sme	 si	 celé	 telo	 fantastickou	
rozcvičkou	a	pustili	sme	sa	do	športového	zápo-
lenia	v	nových	 tričkách	 farieb	olympijských	kru-
hov.	Hodnotili	sa	2	kategórie	chlapcov	a	dievčat	v	
jednotlivých	disciplínach	–	mladších	(3	–	4	ročné	
deti)	 i	 starších	 (5	 –	 6	 ročné	 deti).	Najlepší	 boli	
ocenení	medailami	 a	 diplomom	 a	 zúčastnili	 sa	
športových	 hier	 v	 Petrovciach	 nad	 Laborcom,	
ktoré	usporiadal	OŠÚ	Vinné.	
	 V	 odpoludňajších	 hodinách	 privítala	 sova	
Eleonóra	na	školskom	dvore	aj	 rodičov,	 ktorým	
vyrozprávala	svoj	príbeh	o	tom,	že	každý	z	nás	
je	v	niečom	výnimočný	a	v	niečom	najlepší.		Deti	
s	 rodičmi	 mali	 pripravené	 športové	 stanovištia	
a	po	 rozcvičke	sa	 rozpŕchli	po	celom	školskom	
dvore.	Z	vrchnáčikov	si	vytvárali	olympijské	kru-
hy,	zdolávali	vytýčenú	 trasu	„fúrikom“,	prekoná-
vali	prekážkovú	dráhu,	skákali	 „škôlku“,	hádzali	
na	 cieľ	 a	podľa	pokynov	 rodiča	naslepo	preko-
návali	 vyznačenú	 trať.	 Po	 absolvovaní	 každej	
disciplíny	 získali	 odmeny	 v	 podobe	 sladkostí,	
ovocia,	džúsov	či	iných	drobností.	Všetci	boli		na	
záver	 odmenení	 medailami.	 Slávnostný	 pokrik	
a	 zhasnutie	 olympijského	 ohňa	 ukončilo	 super	
športovú	atmosféru	tohto	dňa.	
	 Sme	 veľmi	 radi,	 že	 práve	 v	 rodičoch	 videli	
deti	svoj	športový	vzor	a	ukázali	im,	že	športovať	
sa	oplatí		nielen	pre	svoje	zdravie,	ale	hlavne	pre	
pohodu	a	radosť.
	 Veľká	vďaka	patrí	našim	sponzorom,	ktorí	de-
ťom	 zabezpečili	 nové	 tričká	
(každá	 trieda	 jednej	 farby)	a	
odmeny	pre	 všetkých	účast-
níkov	 dopoludňajších	 i	 po-
poludňajších	aktivít:	Lekáreň	
BOSCO,	 BENTAN	 Stráž-
ske,	 DAPAE,	 PNEUSERVIS	
V	 –	 PERFEKT,	 reštaurácia	
DIAMANT,	 X	 –	 CAFFE,	 JÁ-
NOŠÍK,	 Ing.	 V.	 Dunajčák,	
MUDr.	M.	Štefanková,	MUDr.	
K.	Žáková,	ÁZIA	CENTRUM,	
TESCO	a.s.	Strážske.		
																													Silvia	Ronďošová	Pavlenková

Ahoj, leto!
	 Mesto	 Strážske	 zorganizovalo	 v	 posledný	
školský	 deň	 29.	 júna	 na	 kúpalisku	 podujatie	 s	
názvom	Otvorenie	leta.	Bolo	zorganizované	pre	
verejnosť,	najmä	však	pre	deti,	ktoré	oslavovali	
koniec	školského	roka.	Návštevníkov	čakal	pes-
trý		program	–	netradičné	súťaže	a	hry	pre	deti	
a	mládež,	 nechýbal	 obľúbený	 nafukovací	 hrad,	
maľovanie	 na	 tvár	 a	 bohatá	 tombola.	 Tí,	 ktorí	
majú	 radi	 pohyb,	 neodišli	 naprázdno.	 Zumba	
párty	 s	 certifikovanou	 inštruktorkou	Mgr.	 Zuza-
nou	Šulovou	si	užívali	mladší	i	starší	(na	snímke	
Matúša	Popčaka).	O	večernú	zábavu	sa	postaral	
DJ	Fero.																															 																				-bad-

Most úsmevov 2018
	 Dňa	29.	5.	2018	sa	uskutočnil	už	15.	ročník	
festivalu	 dramatickej	 tvorivosti	 prijímateľov	 do-
movov	sociálnych	služieb	v	pôsobnosti	Košické-
ho	samosprávneho	kraja	v	Jumbo	centre	v	Koši-
ciach.	Súbor	Svetielko	zo	Zariadenia	sociálnych	
služieb	Harmonia	Strážske	sa	tento	rok	na	festi-
vale	prezentoval	scénickým	tancom	pod	názvom	
Dobytie	raja.	
	 Keď	sa	povie	slovo	raj,	všetci	si	vybavíme	po-
koj	a	radosť.	Život	v	raji	bol	pekný,	harmonický	
a	plný	 lásky,	no	 len	pokiaľ	sa	aj	sem	nedostalo	
zlo.	Zlo,	 ktoré	 so	 sebou	prinieslo	 zlosť,	 hnev	a	
nenávisť.	Členovia	divadelného	súboru	Svetielko	
pomocou	hudby	a	tanca	stvárnili	tento	nekoneč-
ný	boj	dobra	a	zla	svojím	spôsobom.	Je	to	nikdy	
nekončiaci	boj,	s	ktorým	sa	stretáva	snáď	každý	
z	nás.	Vystúpenie	zožalo	veľký	úspech	v	podobe	
potlesku	a	slov	uznania,	čo	bolo	najväčším	za-
dosťučinením	 za	 chvíle	 strávené	 nacvičovaním	
tohto	krásneho	tanca.																																															B.D.

Snímka	a	text:	G.	Grmolcová
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Stražčanik z CVČ 
na Sunny Olympia 2018
	 Tridsaťdva	tanečníkov	DFS	Stražčanik	sa	zú-
častnilo	v	poradí	už	6.	medzinárodného	festiva-
lu.	Teraz	to	bolo	bulharské	Kranevo	–	pobrežná	
dedinka	neďaleko	známeho	letoviska	Varna.	Za-
hraničný	 pobyt	 bol	 príležitosťou	 na	 prezentáciu	
folklórnych	 choreografií,	 spevu	 a	 tanca.	 Spo-
znali	sme	detské	kolektívy	pracujúce	v	 rôznych	
žánroch	 a	 oblastiach	 umenia	 z	 Macedónska,	
Ukrajiny,	 Iránu	a	Bulharska.	Vzájomne	sme		sa	
obohacovali	 o	 kultúry	 svojich	 krajín,	 spoznávali	
ich	 rôznorodosť	 a	 bohatosť.	 Každý	 deň	 mohlo	
publikum	v	mládežníckom	centre	Valko	a	 	blíz-
kych	hoteloch	obdivovať	tance,	spev	a	krásnych	
mladých	tanečníkov	v	originálnych	ľudových	kro-
joch.	 Festival	 bol	 vynikajúcou	 príležitosťou	 na	
demonštráciu	 tvorivosti,	komunikáciu	s	 rovnako	
zmýšľajúcimi	 ľuďmi,	 odovzdávanie	 si	 tvorivých	
skúseností	 a	 poznania	 výsledkov	 iných	 kolektí-
vov.	 Jedinečnosť	 festivalu	 spočívala	 v	 tom,	 že	
vystúpenia	 súborov	 sa	 striedali	 s	 pestrými	 ani-
mačnými	 projektmi	 na	 plážach	Čierneho	mora,	
ktoré	umožňovali	deťom	z	rôznych	krajín	navzá-
jom	sa	zoznámiť	a	zmerať	si	sily	v	atraktívnych	
a	 zaujímavých	 disciplínach.	 Prostredie	 hotela	
Fregata	 poskytovalo	 deťom	 športové	 vyžitie	 a	
relaxáciu	nielen	v	bazéne,	ale	 i	priľahlom	špor-
tovisku.	Na	festivale	Sunny	Olympia	neexistova-
la	definícia	najlepších.	Všetkým	kolektívom	boli	
udelené	 diplomy	 a	 ceny.	 Záverečný	 dojímavý	
galaprogram	 sprevádzaný	 hlasitým	 potleskom	
a	výkrikmi	tanečníkov	-	ďakujeme	a	ľúbime	vás	
smerujúce	 k	 vedúcim	 v	 jazykoch	 všetkých	 zú-
častnených	štátov,	vytvoril	úžasnú	atmosféru.
	 Napriek	 dlhej,	 dvadsaťhodinovej	 ceste	 sme	
prišli	domov	oddýchnutí	a	spokojní.	Okrem	suve-
nírov	sme	si	priniesli	aj	množstvo	živých	dojmov	
a	krásnych	nezabudnuteľných	emócií.	
	 Mgr.	Marta	Kordeľová

Rok 2018 najúspešnejší 
v histórii rybársko-poľovníckeho krúžku

	 Počas	dvoch	školských	rokov	sa	v	ňom	vystriedalo	20	detí,	ale	vykryštalizoval	sa	tím	siedmich,	
ktoré	najviac	prekvapili.	V	tomto	roku	sme	vynikli	a	v	štyroch	okresných	rybárskych	súťažiach	členovia	
krúžku	dosiahli	dve	prvenstvá,	jedno	druhé	a	tri	tretie	miesta.	Na	dôvažok	v	Budkovciach	získal	prven-
stvo	bývalý	člen	krúžku	Kristián	Kováč.	
	 Členovia	krúžku	patria	k	 tým	šťastnejším	deťom.	Na	 rozdiel	od	detí	 iných	krúžkov	zameraných	
na	ochranu	prírody	v	rámci	Slovenska,	ja	ako	vedúci	som	aktívny	rybár	a	poľovník.	Žijeme	v	peknom	
prostredí		mesta,	ktoré	je	obklopené	krásnymi		lesmi,	v	blízkosti	tečie	rieka	Laborec,	v	meste	máme	
krásny	park	a	ako	málo	miest	Slovenska	-	funkčné	a	prosperujúce	centrum	voľného	času.	Ako	krúžok	
sme	skutočnou	raritou,	pretože	sme	rybársko-poľovnícky	krúžok.	Väčšinu	času	trávime	v	priestoroch	
CVČ,	kde	máme	vytvorené	vynikajúce	podmienky,	každý	mesiac	v	sobotu	máme	vychádzku.	Ak	je	La-
borec	zamrznutý	a	nemôžeme	loviť	ryby,	nestrácame	kontakt	s	prírodou	a	chodíme	na	vychádzky	do	
poľovného	revíru	PZ	Vlk	Voľa,	kde	sa	sta-
ráme	o	 tri	zásypy	pre	bažantov,	8	solísk,	
jeden	 srnčí	 krmelec	 a	množstvo	 kŕmidiel	
pre	spevavé	vtáctvo,	ktoré	sme	si	pri	krúž-
kovej	 činnosti	 vyrobili.	Počas	 vianočných	
sviatkov	 nezabúdame	 ani	 na	 zvieratká	 a	
prinesieme	 im	 rôzne	 chutné	 darčeky	 na	
prilepšenie	 počas	 chladného	 obdobia.	
Aj	 keď	 sa	 zdokonaľujeme	 v	 rybárstve,	
nezabúdame	 ani	 na	 poľovníctvo.	 Naším	
krédom	 je	 vychovať	 z	 nich	 	 nastupujúcu	
generáciu,	ktorej	ochrana	prírody	nebude	
ľahostajná.	Nezabúdame	ani	na	deti	ma-
terských	a	základných	škôl	okresu,	kde	v	
spolupráci	s		OkOSPZ	a	MsOSRZ	Micha-
lovce	 organizujeme	 besedy	 pre	 deti,	 na	
ktorých	je	ochranárska	činnosť	a	činnosť	rybárov	a	poľovníkov	zoširoka	prezentovaná.	V	roku	2018	to	
bolo	doposiaľ	10	besied	pre	viac	ako	600	detí.	Otvorenie	rybárskej	činnosti	je	už	tradične		na	VN	Baňa	
v	Michalovciach,	kde	súťažia	deti	celého	okresu	o	putovný	pohár	primátora	mesta	Michalovce.	V	tomto	
roku	súťažilo	157	detí.	V	kategórii	registrované	deti	výborné	výsledky	dosiahli	členovia	nášho	krúžku	
–	1.miesto	N.	Dzurjaniková,	3.	miesto	L.	Michalková.	Druhá	súťaž	na	VN	Vyšná	Rybnica	-	zvíťazila	L.	
Michalková	a	3.	miesto	obsadil	M.	Džugan.	Na	VN	Budkovce	13.	mája	zvíťazil	bývalý	člen	krúžku	K.		
Kováč	a	3.	miesto	obsadil	O.	Dzurjanik.	Na	XVIII.	ročníku	memoriálu	nášho	Mareka	Ohradzanského	
obsadil	S.	Zápotočný	2.	miesto.	Na	všetkých	okresných	súťažiach	sme	získali	množstvo	umiestnení	
do	10.	miesta.	Vyvrcholením	krúžkovej	činnosti	bola	súťaž	členov	krúžku	v	sprievode	rodičov.	Zvíťazil	
M.	Džugan,	pred	L.	Michálkovou,	D.	Demčákom,	N.	Dzurjanikovou,	O.	Dzurjanikom	a	Z.	Lalkovičovou.	
Ako	vidno	z	dosiahnutých	umiestnení	tento	školský	rok	sa	deťom	veľmi	darilo.
	 Takéto	 výsledky	 sme	 dosiahli	 prvýkrát	 počas	 vyše	 30-ročného	 fungovania	 rybárskeho	 krúžku.	
Nechceme	zaspať	na	vavrínoch	a	pokúsime	sa	aj	 v	novom	školskom	 roku	dosiahnuť	 čo	najlepšie	
výsledky.	Tešíme	sa	na	jeseň,	pretože	do	krúžku	sú	odhodlané	vstúpiť	aj	ďalšie	deti.	Čo	nás	najviac	

prekvapuje,	je	narastajúci		záujem	dievčat.																																																																																											
Ján	Sisák

Bronz z ME
	 Úspešné	bolo	trio	bežcov	z	MBO	Stráž-
ske	v	zostave	Ján	Mitník,	Ján	Rohaľ	a	Gab-
riel	Mitník,	ktoré	v	tímovej	súťaži	v	cestnom	
behu	na	10	km	v	kategórii	M35	(35	–	39	roč-
ní)	získalo	bronz	za	družstvami	Španielska	
a	Veľkej	Británie	na	ME	veteránov	Alicante	
Španielsko.	Na	úspechu	sa	podieľal	aj	Vla-
do	Lipovský,	k	bronzovej	medaile	ešte	pri-
dali	7.	miesto	v	polmaratóne	a	10.	miesto	v	
krose	3x4	km.																																															-red.-

Mierový beh 2018
	 Bežecká	 pochodeň	 prechádzala	 naším	
mestom	3.	6.	2018	o	13.00	hodine.	Bežcov	pri-
vítal	 primátor	 mesta	 Ing.	 Vladimír	 Dunajčák	 a	
bežci	Mestského	bežeckého	oddielu.	
	 Mierový	beh	je	najdlhší	štafetový	beh	s	horia-
cou	pochodňou,	ktorého	poslaním	je	prekonávať	
politické,	 sociálne,	 kultúrne	 a	 náboženské	 hra-
nice	medzi	 jednotlivými	národmi	a	 ľuďmi,	ako	 i	
hranice	v	nás	samých.	Túto	snahu	symbolizuje	
Mierová	pochodeň	putujúca	z	krajiny	do	krajiny,	
od	človeka	k	človeku,	od	srdca	k	srdcu.	Medziná-
rodný	tím	bežcov	ju	nesie	a	odovzdáva	všetkým,	
ktorí	sa	chcú	k	tejto	myšlienke	pripojiť.

Čarovný park
	 MO	SNS	Strážske,	pod	vedením	Petra	Malí-
ka,	OR	SNS	Michalovce,	Marína	Klub	žien		SNS	
pripravili	pre	naše	deti	a	deti	z	okolia	aktivitu	pri	
príležitosti	 Dňa	 detí	 2.	 júna	 v	miestnom	 parku.	
Deti	sa	zúčastnili	v	priebehu	dňa	rôznych	atrak-
cií	-	výstava	chovateľov,	modelárov,	výcvik	psov,	
ukážky	pohotovostných	zložiek	policajného	zbo-
ru,	hasičov.	Deti	z	DSS	Lidwina	pripravili	vystú-
penie	Čarovný	park.	

	 Deň	detí	podporila	programom	OO	Únie	žien	
Slovenska	Michalovce	svojím	rozprávkovým	par-
kom	alebo	stratený	v	rozprávke	-	Ako	išlo	vajce	
na	vandrovku	a	iné	rozprávky,	v	ktorých	detičky	
plnili	rôzne	úlohy,	za	ktoré	dostali	sladké	odme-
ny.	Svoj	voľný	čas	venovali	v	túto	slnečnú	sobotu	
Johanka	 Románová,	 Iveta	 Grigeľová,	 Eva	 La-
cová	(s	deťmi	na	snímke	G.	G.)	a	detičky,	ktoré	
predstavovali	 rozprávkové	bytosti.	Určite	si	deti	
prišli	na	svoje,	celý	deň	mali	iba	pre	seba,	ale	aj	
dospelí	pri	občerstvení	a	disko	hudbe.														Z.A.

Dekiňa v škole
	 Na	 základnej	 škole	 sa	 uskutočnil	 projekt	
občianskeho	 združenia	DEKIŇA	 „5D	 :-D“.	Od	
januára	do	júna	si	štvrtáci	rozšírili	obzor	v	ob-
lasti	 bezpečného	používania	digitálnych	 tech-
nológií,	 zlepšili	 komunikačné	 a	 prezentačné	
zručnosti.	 Rozvinuli	 svoju	 kreativitu	 a	 tímovú	
prácu.	 Projekt	 bol	 realizovaný	 vďaka	 progra-
mu	 e-Skoly	 pre	 budúcnosť	 Nadácie	 Orange.	
Viac	informácií	o	projekte	nájdete	na	http://pro-
jekt5d.pageride.sk/
	 V	 areáli	 školy	 sa	 27.4.2018	 uskutočnilo	
slávnostné	ukončenie	projektu	Dopravné	ihris-
ko,	nie	je	pre	nás	bludisko.	Dekiňa	v	spolupráci	
so	Školským	klubom	detí,	Policajným	zborom	
SR	a	Slovenským	Červeným	krížom	(na	sním-
ke	 ZŠ)	 pre	 žiakov	 prvého	 stupňa	 prichystali	
stanovištia,	na	ktorých	si	žiaci	overili	svoje	ve-
domosti	 a	 zručnosti.	Po	 ich	absolvovaní	 žiaci	
získali	„vodičský	preukaz“.	

	 Tejto	akcii	predchádzal	kurz	prvej	pomoci	a	
vyučovanie	dopravnej	výchovy	žiakov	navšte-
vujúcich	 ŠKD.	 Projekt	 bol	 realizovaný	 vďaka	
programu	Nadácie	Tesco	-	Vy	rozhodujete,	my	
pomáhame.	 Viac	 informácií	 o	 projekte:http://
projektdi.pageride.sk/
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Volejbalový	turnaj
	 V	rámci	XXII.	ročníka		jarmoku	usporiadal	Vo-
lejbalový	 klub	 Strážske	 už	 tradičný	 volejbalový	
turnaj	mužov.	Zúčastnili	sa	ho	tri	družstvá.	Víťa-
zom	turnaja	sa	stalo	družstvo	VK	Strážske	pred	
VK	 PU	 Prešov,	 tretie	 bolo	 družstvo	 VK	 Slávia	
Sobrance.	Tento	 turnaj	 sa	 odohral	 už	 na	 novej	
palubovke	v	mestskej	telocvični.															Š.	Bočko	

Konečná	tabuľka
2.	liga	východ		2017/	2018	
	 družstvo	 														celkom		V					P			Sety		Body
1. VK Strážske    24   22    2   70:11   67
2.	 VK	Slávia	Sobrance			 24			 17				7			 57:26			51
3.	 VK	PU	Prešov			 	 24			 	6			 18			 20:54			18
4.	 VK	Štart	ODETA	Michalovce		24					3			 21			 10:66			10

Delegácia mesta v Nieporete
	 V	dňoch	8.	–	10.	júna		navštívila	partnerské	mesto	Nieporet	delegácia	nášho	mesta	v	zložení	Ing.	V.	Dunajčák,	primátor	mesta,	poslanci	mesta	
–	Ing.	S.	Demko,	D.	Baánová	a	PaedDr.	J.	Dzurillová.	Spolu	s	delegáciou	vycestovalo	autobusom	aj		20	žiakov	tunajšej	základnej	školy	s	učiteľmi	
na	odvetný	volejbalový	turnaj	a	12	členov	FS	Strážčan,	ktorí	reprezentovali	náš	zemplínsky	folklór	na	oslavách	mesta	Nieporet.	
	 Mesto	Nieporet	sa	nachádza	10	km	za	Varša-
vou	 a	 cesta	 autobusom	 trvala	 nekonečných	11	
hodín.	Nálada	v	autobuse	bola	výborná,	humor	
a	optimizmus	nás	neopúšťali	ani	vtedy,	keď	sme	
posledných	7	km	prešli	 za	2	hodiny	 (nevýhoda	
dopravnej	situácie	pri	veľkomeste).	
				V	sobotu	9.	júna	si	zmerali	svoje	volejbalové	
sily	4	družstvá	chlapcov	a	4	družstvá	dievčat	zo	
Strážskeho	a	Nieporetu.	Žiačky	našej	školy	 (A.	

Turčíková,	N.	Džuganová,	 Z.	 Ivanová,	G.	Dzu-
rillová,	M.	Demčáková,	N.	Zubková,	K.	Tilešová,	
E.	Jakubíková,	V.	Zápotočná	a	J.	Surminová)	sa	
umiestnili	na	4.	mieste	s	rovnakým	počtom	bodov	
ako	družstvá	dievčat	na	2.	a	3.	mieste	(rozhodlo	
skóre).	 Družstvo	 chlapcov	 (J.	 Dunca,	 S.	 Mitro,	
M.	 Kmec,	 I.	 Gažo,	M.	 Zápotočný,	 L.	 Boroš,	 S.	
Hričišin,	K.	Knap,	V.	Jančár	a	K.	Palovčák)	v	na-
pínavom	 finále	 proti	 domácemu	 družstvu	 preu-

kázalo	väčšiu	psychickú	a	predovšetkým	hernú	
vybavenosť.	 Záver	 nervy	 drásajúceho	 druhého	
setu	dokázali	naši	chlapci	otočiť	zo	stavu	18:20	
na	víťazných		21:20	(hralo	sa	do	21	bodov	bez	
dvojbodového	rozdielu).	Radosť	chlapcov	aj	tré-
nerov	a	slzy	šťastia	s	hrdosťou	slovenských	(za-
chrípnutých)	 fanúšikov	 sa	 niesli	 celou	 telocvič-
ňou.	Pri	slávnostnom	vyhodnotení	celého	turnaja	
vyhlásili	organizátori	aj	individuálne	ocenenia	na	
jednotlivých	postoch.	Najlepšou	smečiarkou	tur-
naja	sa	stala	N.	Zubková,	najlepším	prijímajúcim	
hráčom	S.	Mitro	a	cenu	za	najlepšieho	hráča	ce-
lého	turnaja	získal	J.	Dunca.	
	 Delegácia	mesta,	 zamestnanci	MsÚ,	 taneč-
níci	 FS	Strážčan	 a	 v	 neposlednom	 rade	 tréne-
ri	 –	Mgr.	 V.	 Smaržík,	 Mgr.	 P.	 Müller	 a	 asistent	
trénera	Mgr.	P.	Kokočák	cítila	vďaka	kvalitnému	
výkonu	našich	chlapcov	veľkú	hrdosť	na	školský	
„stražčanský“	volejbal,	ktorý	má	v	našom	meste	
svoju	históriu.	Chlapci	boli	ste	super!

																						PaedDr.	J.	Dzurillová

S deťmi sme športovali a oslavovali MDD
	 Klub	strany	Smer-SD	v	Strážskom	tohto	roku	nielen	participoval	na	príprave	dvoch	veľkých	
okresných	akcií	v	rámci	osláv	MDD,	ale	jednu	z	nich	už	tradične	opäť	zrealizoval,	a	na	druhú	
zabezpečil	hojnú	účasť	záujemcov	zo	Strážskeho.
	 V	sobotu	2.	júna		sa	v	areáli	mestského	kúpa-
liska,	za	krásneho	počasia	a	príjemnej	športovej	
atmosféry,	uskutočnil	17.	ročník	turnaja	v	plážo-
vom	 volejbale	 detí	 do	 15	 rokov.	Slávnostne	 ho	
otvoril	člen	OR	Smer-SD	v	Michalovciach	PhDr.	
Ján	 Hakoš,	 ktorý	 okrem	 vrúcneho	 pozdravu	
súťažiacim,	menovite	pripomenul	aj	všetkých	or-
ganizátorov	a	spoluorganizátorov	akcie.	Okrem	
členov	miestneho	klubu	Smer-SD	a	 jeho	vede-
nia,	ktorí	zabezpečovali	celú	prípravu	až	po	ob-
čerstvenie	pre	všetkých,	to	boli	členovia	MVO	v	
Strážskom	na	čele	so	Š.	Bočkom,	najmä	v	úlohe	
rozhodcov,	 	Mgr.	P.	Műller	za	prípravu	súťažia-
cich	detí,	Mgr.	F.	Műller	za	moderovanie	súťaže,	
G.	Grmolcová	 za	 zhotovenie	 fotodokumentácie	
a	 MVDr.	 L.	 Búci	 za	 ozvučenie	 celého	 areálu.	
Potom	s	veľkou	vervou	súťažilo	24	detí	v	dvoji-
ciach	a	v	troch	kategóriách:	starší	chlapci,	staršie	
dievčatá	a	spolu	mladší	 chlapci	a	dievčatá.	Na	
záver	 boli	 všetci	 súťažiaci	 odmenení	 vecnými	
cenami,	tri	najlepšie	dvojice	v	každej	kategórii	aj	
medailami	i	diplomami	a	víťazná	dvojica	starších	
chlapcov	získala	na	jeden	rok	opäť	putovný	po-
hár	(na	snímke	G.	G.).	
	 Výsledky:	 st.	 chlapci	 –	 1.	 J.	 Dunca	 a	 M.	

Kmec,	 2.	K.	Műller	 a	K.	Knap,	 3.	 L.	Boroš	a	 I.	
Gažo,	st.	dievčatá	–	1.	A.	Turčíková	a	Z.	Ivanová,	
2.	N.	Zubková	a	V.	Zápotočná,	3.	N.	Džuganová	
a	K.	Tilešová,	ml.	chlapci	a	dievčatá	–	1.	M.	Anto-
ny	a	K.	Horcholič,	2.	T.	Dubiak	a	D.	Zambory,	3.	
T.	Hirjaková	a	R.	Dubiaková.
	 Druhá	akcia		MDD	sa	uskutočnila		9.	júna	na	
Morskom	oku.	Pre	účastníkov	zo	Strážskeho	bol	
poskytnutý	autobus.	Pre	deti,	 ale	aj	 dospelých,	
boli	 pripravené	 zaujímavé	 a	 zábavné	 súťaže	 s	
odmenami	 a	 bohaté	 občerstvenie	 po	 celý	 deň.	
Všetkým	prospel	pobyt	na	čerstvom	vzduchu	a	
prechádzky.	Pre	mnohých	tiež	stretnutia	s	nový-
mi	ľuďmi.	Medzi	účastníkmi	boli	aj	poslanec	NR	
SR	 a	 okresný	 predseda	 Smer-SD	 v	 Michalov-
ciach	Ing.	Emil	Ďurovčík	a	primátor	Michaloviec	
Viliam	Záhorčák.	Akcia	sa	uskutočnila	po	druhý-
krát,	všetci	ju	označili	za	veľmi	vydarenú	a	tešia	
sa	na	jej	ďalší	ročník.																		Ing.	Eva	Búciová

Víťazi 2. ligy
	 Volejbalové	družstvo	mužov	sa	stalo	víťazom	
2.	ligy	–		oblasť	východ		v	ročníku	2017/2018.
	 O	víťazstvo	sa	zaslúžilo	družstvo	v	zložení:	V.	
Dunajčák	ml.,	J.	Sekera,	T.	Sekera,	M.	Gešperik,	
Ľ.	Bajcura,	R.	Sovjak,	J.	Tomovčík,	D.	Vaňko,	M.	
Ferčák	pod	vedením	trénera	M.	Varša.	Domáce	
stretnutia	rozhodovali	M.	Varšo	a	Š.	Vaňko.	

Predám	záhradku	
v	záhradkárskej	osade	Sihoť.	

Kontakt:	0907	998	180.	

l Víťazné	 družstvo	 turnaja	 s	 delegáciou	 mesta	
Strážske,	 primátorom	 a	 viceprimátorkou	 mesta	
Nieporet	l  J.	Dunca	–	najlepší	hráč	celého	turna-
ja,	l  S.	Mitro	–	najlepší	primajúci	hráč	turnaja.	l 

Najlepšia	smečiarka	turnaja:	N.	Zubková.


