
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzne-
sení l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
l Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS 
mesta Strážske k 30. 9. 2019. l Rozpočet mes-
ta Strážske na roky 2021 – 2022. l Stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 
Strážske na rok 2020 a viacročného rozpočtu 
na roky 2021 – 2022. l Predpokladané termí-
ny zasadnutí a plánovaný program Mestského 
zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2020. 
l Prehľad projektov mesta Strážske. l Správu 
hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých zmlúv 
o prenájme nebytových priestorov. l Správu 
hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru v roz-
počtových organizáciách a MsPS. l Správu hlav-
ného kontrolóra z kontroly dodržiavania zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám na MsÚ. l 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkov 
na verejné obstarávania – EK 637005 špeciálne 
služby. l Informácie zo zasadnutí komisií.
 Uznáša sa: l Na Všeobecne záväznom 
nariadení č. 3/2019 o miestnych daniach. l 
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta. l 
Na Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Strážske. l Na Všeobecne záväznom na-
riadení č. 5/2019 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 
zariadení zriadených na území mesta Strážske 
na rok 2020.
 Schvaľuje: l V súlade s ods. 2 písmenom a), 
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Schválili výšku daní a poplatku za odpady

b), c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov IV. zmenu roz-
počtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019
a) Zníženie výdavkov pri znížení príjmov, a to o 
1 543 884,00 € 
b) Presun rozpočtových prostriedkov na pod-
položkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených 
v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške:    4 782 235,48 € 
Výdavky vo výške   4 782 235,48 €
 Príjmy:
Bežný rozpočet         4 191 533,65 €
Kapitálový rozpočet      119 681,83 €
Finančné operácie      471 020,00 €
Rozpočet mesta                      4 782 235,48 €
 Výdavky:
Bežný rozpočet   4 000 801,65 €
Kapitálový rozpočet      676 775,83 €
Finančné operácie      104 658,00 €
Rozpočet mesta    4 782 235,48 €
l Rozpočet Mesta Strážske na rok 2020 ako vy-
rovnaný v príjmovej  a výdavkovej  časti rozpoč-
tu vo výške 5 748 240,00 €.
 Bežný rozpočet:    
Príjmová časť rozpočtu                  3 969 229,00 €
Výdavková časť rozpočtu             3 883 071,00 €
Prebytok bežného rozpočt                  86 158,00 €
 Kapitálový rozpočet:  
Príjmová časť rozpočtu                   1 446 028,00 €
Výdavková časť rozpočtu               1 799 011,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu     -352 983,00 €
 (Pokračovanie na 2. strane.) 

mestoNaše

Odpočítavali sekundy
 Program na Silvestra sa začal v čase pri-
bližne hodinu pred a hodinu po polnoci z 31. 
12. na 1. 1. Do tanca hral aj tento rok DJ Dodo.  
Tesne pred polnocou sa prítomným prihovoril 
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý 
pripomenul Deň vzniku Slovenskej republiky a 
občanom mesta zaželal všetko najlepšie v no-
vom roku 2020. Spoločne sme odpočítali po-
sledné sekundy starého roka, zaznela hymna 
Slovenskej republiky a pripili sme si na nový 
rok. Všetci prítomní si mohli vychutnať nie-
koľkominútový ohňostroj. Zábavný program 
pokračoval aj hodinu po polnoci. Nechýbali no-
voročné darčeky a malé občerstvenie.       -bad-

 Zasadnutie zastupiteľstva, ktoré otvoril a viedol primátor mesta, sa uskutočnilo 12. decem-
bra 2119. V rámci 20-bodového programu informovali o činnosti komisií a predniesli interpe-
lácie prítomní poslanci Ing. O. Drutár, PaedDr. J. Dzurillová, Mudr. Dana Jurečková, PhD., M. 
Knap, M. Kusý, Mgr. Ľ. Marek, MUDr. M. Maškulík, J. Meňovčík, V. Šandor, M. Šuľak. V závere 
rokovania schválili uznesenie.

Oznam
 Z dôvodu ukončenia skládkovania od-
padu na skládke Pláne v Strážskom, bude 
Mestský podnik služieb mesta Strážske 
veľkoobjemový odpad v meste zberať 1x 
mesačne, a to posledný piatok v mesiaci. 
Pre obyvateľov mesta Strážske stále platí 
možnosť odovzdať takýto odpad na zber-
nom dvore TS v pracovných dňoch od 6.00 
hod. do 14.00 hod.                                           MsPS

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky 2020

 Rozhodnutím Predsedu NR SR zo dňa 4. no-
vembra 2019, boli vyhlásené Voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky. Voľby sa budú konať 
dňa 29. februára 2020 v čase od 7.00 – 22.00 hod.
	 Pre	voľby	do	Národnej	rady	Slovenskej	republiky,	
sú	meste	Strážske	zriadené	4	volebné	okrsky.
 Okrsok č. 1 – Mestský úrad – Námestie Ale-
xandra Dubčeka 300/1.	 Zoznam	 ulíc,	 ktoré	 sú	 za-
radené	do	okrsku	č.	1:	ulice	Osloboditeľov,	Mládeže,	
Družstevná	503	-	504,	Námestie	Alexandra	Dubčeka	
270,	Komenského,	Pavla	Horova,	Mierová	628,	 Ja-
hodná,	Ľudovíta	Štúra,	Fraňa	Kráľa,	Kollárova,	Sama	
Chalupku.
	 Na	okrsku	č.	1	volia	aj	občania	s	trvalým	pobytom	
obec	Strážske.
 Okrsok č. 2 – Viacúčelová sála – vchod z 
Okružnej ulice.	Zoznam	ulíc,	ktoré	sú	zaradené	do	
okrsku	č.	2:	ulice		Vihorlatská,	Mierová	3,	4,	6,	9,		La-
borecká	306	-	315,	Pod	hradom,	Okružná	446	-	499,	
Laborecká	 619	 -	 620,	Družstevná	 481	 -	 482,	Druž-
stevná	488	-	489,	Družstevná	495	-	496,	Mierová	33,	
Pri	parku,	Ul.	Laborecká	280/29	a		281/27.
 Okrsok č. 3 – Stredná odborná škola – Ulica 
mierová 727/61C.	Zoznam	ulíc,	ktoré	sú	zaradené	do	
okrsku	č.	3:	ulice	1.	mája,	Agátová,	Brezová,	Gašta-
nová,	Lipová,	Nová,	Obchodná		252,	253	a	440,	Plá-
ne,	 Staničná,	 Za	 záhradami,	 Zámočnícka,	 Mierová	
10,	87	-	106,	41,	85,	139	-	142,	144	-	145,	187	-	198,	
226	-	229,	236	-	245,	279	-	285,	629,	630,	Kasárenská	
230	-	235,	733	–	738.
 Okrsok č. 4 – Kultúrno-spoločenská miest-
nosť na Krivošťanskej ulici 392/120.	Zoznam	ulíc,	
ktoré	sú	zaradené	do	okrsku	č.	4:	Ul.	Krivošťanská.
	 	 	 	 																				-MsÚ-

Slávnostné otvorenie klziska
 V pondelok 20. januára 2020 o 15.00 hod. sme po obnove slávnostne otvorili klzisko v Stráž-
skom. V úvode programu sa prezentoval jeden z najkrajších ľadových športov, ktorým je krasokor-
čuľovanie. Svoje umenie na ľade ukázali pretekári krasokorčuliarskeho klubu Skating Sports Prešov. 
Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. Podpredseda vlády SR Richard Raši a primátor mesta 
Ing. Vladimír Dunajčák za zvuku fanfár slávnostne otvorili miestne klzisko. K prítomným sa prihovoril 
primátor mesta a podpredseda vlády SR. 

 Vláda SR schválila 50 tisíc eur 
na výjazdovom rokovaní v Micha-
lovciach na rekonštrukciu miest-
neho klziska. K obnove sme mohli 
pristúpiť aj vďaka vládnej dotácii z 
regionálneho príspevku vo výške 
237 177 €.
 V závere vystúpili deti z centra 
voľného času z krúžku mažoretek, 
zaspievala Zara Zamboryová a 
Janko Ivan,  zatancovali roztlieska-
vačky zo základnej školy. 
 V rámci slávnostného dňa 
mesto pripravilo občerstvenie pre 
deti a dospelých. Po programe 
nasledovalo verejné korčuľovanie 
zadarmo.                                   - bad -

 Na snímke P. K. je podpredseda vlády R. Raši pri prího-
vore na klzisku.
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Rekonštrukcia mosta
 Vo štvrtok 9. 1. 2020 o 17.47 hodine som cez internet dostal pozvanie od Úradu KSK na 
kontrolný deň poškodeného mosta v mestskej časti Krivošťany, ktorý je majetkom a v správe 
Košického samosprávneho kraja. Súčasťou bolo aj sprostredkované pozvanie pre primátora a 
poslancov mesta, ktorým som pozvanie tlmočil.  
 Kontrolný deň sa konal v piatok 10. 1. 2020 
o 10. hodine priamo na poškodenom moste. Na 
základe informácií z kontrolného dňa mosta, 
ktoré boli viac určené médiám, ako prítomným 
pozvaným účastníkom kontrolného dňa, skúsim 
sprostredkovane zrekapitulovať ďalší plánovaný 
postup rekonštrukcie. Zápis z tohto kontrolné-
ho dňa nebol mestu Strážske  doručený, takže 
oficiálny postup rekonštrukcie mosta nemáme k 
dispozícii.
 Župan Košického samosprávneho kraja pán 
Trnka informoval o ukončení priameho rokova-
cieho konania na výber zhotoviteľa. (Mimocho-
dom, zástupcovia mesta Strážske už 16. 10. 
2019 na krízovom štábe odporučili priame roko-
vacie konanie, zástupcovia KSK však tlačili na 
vyhlásenie mimoriadnej situácie, na vyhlásenie 
ktorej však neboli splnené zákonné dôvody.). Bol 
vybraný zhotoviteľ, ktorý zrealizuje rekonštrukciu 
mosta. Súčasťou zmluvy (vraj je už podpísaná, 
KSK nás oficiálne neinformoval) je aj realizácia 
dočasného premostenia, ktoré firma v zmysle in-
formácie pána župana pre médiá, urobí do konca 
januára 2020. Úspešným uchádzačom (v zmysle 
zmluvy už zhotoviteľom) je firma Swietelsky-Slo-
vakia, s. r. o. Bratislava.
 Podľa neoficiálnej informácie od zamestnan-
cov zhotoviteľa, ktorých KSK poslal na pracovné 

rokovanie na Mestský úrad do Strážskeho (ale 
Mestskému úradu Strážske neoznámil kto vyhral 
výberové konanie a že ich posiela do Strážske-
ho na rokovanie) má zhotoviteľ na rekonštrukciu 
mosta 500 dní s tým, že prísľub zhotoviteľa je 
ukončenie prác do konca roka 2020. Dočasné 
premostenie zrealizujú v priebehu mesiaca feb-
ruár (nie v januári, ako bol verejný prísľub KSK 
na kontrolnom dni). Mostné provizórium umožní 
prechod pre chodcov a striedavo jednosmerný 
prejazd pre osobné automobily a malé autobusy. 
Prejazd bude riadený svetelnou signalizáciou.
 Ako som sa už vyššie zmienil v tomto člán-
ku, občanom mesta podávam len neoficiálne, 
sprostredkované informácie, lebo oficiálne infor-
mácie od KSK sme nedostali. Žiaľ, komunikácia 
medzi mestom a Košickým samosprávnym kra-
jom viazne. Osobne si myslím, že na to nie je 
dôvod. A pevne verím, že sa to výrazne zlepší, 
pretože do konca rekonštrukcie mosta je ešte 
ďaleko a všetky práce počas rekonštrukcie budú 
od oboch strán vyžadovať intenzívnu a zmyslupl-
nú komunikáciu.
 Na záver dobrá informácia. Dňa 21. 1. 2020 
začala firma Swietelsky-Slovakia búracie práce 
ľavej strany vozovky mosta v smere od mesta 
Strážske.        Ing. Dušan Cacara, prednosta MsÚ

 Dokončenie z 1. strany.)
Finančné operácie:  
Príjmová časť rozpočtu      332 983,00 € 
Výdavková časť rozpočtu                  66 158,00 €
Prebytok finančné operácie               266 825,00 €.
l Použitie fondu rezerv na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebe-
hu rozpočtového roka 2020. l Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 
1. polrok 2020. l Prenájom časti pozemku regis-
tra „C“ p. č. 465/2 výmera 5 m² za cenu prenájmu 
1 euro ročne na dobu neurčitú pre Jana Štupá-
ková, Družstevná 1470/13, 066 01 Humenné z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s 
§ 9a ods. 9 písm. c) Zákona číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí s odôvodnením, že predmetný 
pozemok je pozemkom susediacim s budovou 
súpisné číslo 251/1C postavenou na parcele re-
gistra „C“ parcelné číslo 465/4, v ktorej má žia-
dateľ v prenájme nebytové priestory a ku ktorým 
chce umiestniť oceľovú konštrukciu rampy, ako 
dočasný samostatný komunikačný prístup k pre-
vádzke X-CAFFÉ, vzhľadom na plánovanú re-
konštrukciu námestia. l Prenájom nehnuteľnosti 
mesta „Mestská jedáleň“, nachádzajúcej sa na 
ul. Obchodnej v Strážskom, súpisné číslo 258, 
stavba postavená na p. č. 523/2, okres Michalov-
ce, obec Strážske v k. ú. Strážske za cenu pre-
nájmu 1150,00 eur mesačne, na dobu určitú do 
31.12.2024 pre Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, 
072 22  Strážske IČO: 44805641 z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) Zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku 
obcí s odôvodnením: Pokračujúci nájom s tým 
istým nájomcom zabezpečí kontinuitu procesu 
poskytovanie služieb v oblasti reštauračných slu-
žieb a stravovania pre širokú verejnosť, pričom 
veľkú časť tvoria obyvatelia mesta. Z vyhodnote-
nia stravovania dôchodcov (percentuálny prepo-
čet faktúr za túto oblasť) vyplýva, že zabezpeče-
nie stravovania dôchodcov je v najvyššej miere 
využívaná od tohto dodávateľa (až 86 % za rok 
2018) z toho možno usudzovať, že kvalita, kvan-
tita, dostupnosť a cena stravy je výhodná pre túto 
skupinu obyvateľov. Prenajaté priestory mesto 
neplánuje využívať pre vlastné potreby. Nájom-
ca prednostne poskytne priestory pre mestské 
spoločenské akcie. Doterajší nájomca sa osved-
čil, že má mnohoročné skúsenosti (know-how) 
na kapacitné zvládnutie väčšieho počtu ľudí v 

dôstojnom a kultúrnom prostredí. Nájomca má 
záujem po 5 rokoch predmetnú nehnuteľnosť 
odkúpiť. l Pridelenie nájomných bytov (na zákla-
de výmeny bytov) Nájomné byty – Nižší štandard 
(ul. Laborecká 280/29 a ul. Laborecká 281/27): 
Renáta Dudičová a Stanislav Dudič, B-7, do 31. 
12. 2020, Žaneta Balogová, A-5, do 31. 12. 2020. 
l Pridelenie nájomných bytov: Nájomný byt – 
Nižší štandard (ul. Laborecká 281/27) - Veronika 
Tokárová, do 31. 12. 2020. Nájomný byt (ul. Ob-
chodná 440) - Simona Dankaninová, do 31. 12. 
2020. l Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 
bytu: Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Ob-
chodná 440): Marcel Miško, Beáta Bodnárová, 
Angela Semancová, Jana Semancová, Ľubica 
Benkoová, Mária Pavolková, Igor Michlovič, do 
31. 12. 2020, Erik Dančišin, Ingrid Skoupilová, 
Jana Turok-Maceňková do 31. 3. 2020. Nájom-
né byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 
a 281/27): Karol Goroľ a Silvia Goroľová, Emil 
Adam, Silvia Ridajová, Anna Šmaťová, Magda-
léna Tokárová a Ladislav Tokár do 31. 3. 2020. 
Miroslava Goroľová, Gabriela Dudičová, Gabriel 
Tokár a Iveta Tokárová, Margita Adamová a Fran-
tišek Adam, Žaneta Balogová, Lucia Žilková, Ján 
Šmaťo a Eva Šmaťová, Roman Janičo a Ingrid 
Janičová, Ján Kapura a Ľudmila Kapurová, Albí-
na Tolvajová, Gabriela Tolvajová, Beáta Ridajová 
a Radoslav Ridaj, Renáta Dudičová a Stanislav 
Dudič, Iveta Ridajová a Gejza Ridaj do 31. 12. 
2020.  l Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta 
Strážske vo výške 700 € v súlade s § 18c ods. 5 
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. l 
Odmenu pre zástupcu primátora vo výške 400 € 
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. 
l Odmenu pre poslanca vo výške 300 € v súlade 
so Zásadami odmeňovania poslancov.
 Ukladá: l Pripraviť koncepciu ďalšej činnosti 
FS Strážčan v roku 2020.
T: 15.02.2020. Z: riaditeľka CVČ. 
 Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta 
Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 1. 1. 
2020 – 30. 6. 2020 v súlade so schváleným Plá-
nom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.
 Ruší: l Členstvo Adriany Soltészovej a Vrati-
slava Lipovského vo vyraďovacej komisii.
 Volí: l Členov vyraďovacej komisie Ing. On-
dreja Drutára a Jozefa Meňovčíka. 
 Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Mimoriadna situácia 
sa nás dotýka

 O stovkách ton toxických PCB látok 
(PCB - polychlórované bifenyly) uložených 
v bývalom chemickom podniku Chemko 
Strážske sa síce dlho hovorilo, ale defini-
tívne to potvrdila uskutočnená kontrola v 
apríli minulého roku. Po nej sa začali ľady 
hýbať. Prvú informáciu o tomto probléme 
sme uverejnili v novinách č. 5/2019 po vý-
jazdovom rokovaní vlády v našom regióne. 
 Vláda SR dňa 22. 1. 2020 vyhlásila mimo-
riadnu situáciu v súvislosti s týmto odpadom, 
pretože v areáli a blízkosti sa nachádzajú stov-
ky ton polychlórovaných bifenylov, ktoré môžu 
byť zdraviu aj životu nebezpečné. Skorodova-
né sudy s PCB látkami našiel totiž aj majiteľ 
susediacich pozemkov. 
 Médiá uverejnili  správy o rozhodnutí vlády 
v súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej situácie. 
Informoval o tom aj denník Korzár (sita, tasr) 
23. januára, odkiaľ je čiastočný zdroj tohto člán-
ku. Mesto Strážske, ako mi povedal primátor a 
prednosta MsÚ, nebolo - do našej redakčnej 
uzávierky 23. januára - kontaktované a infor-
mované o vyhlásení mimoriadnej situácie.
 Vyhlásením mimoriadnej situácie by sa 
mala likvidácia toxického odpadu urýchliť. Týka 
sa to územia Prešovského a Košického kraja. 
„Štát bude na vlastné náklady premiestňovať 
sudy s látkami, ktoré znečisťujú okolie,“ pove-
dal po rokovaní vlády jej predseda Peter Pelleg-
rini. Rezort vnútra je teraz zodpovedný za likvi-
dáciu zdroja nebezpečného odpadu. Následne 
má byť Ministerstvo životného prostredia SR 
zodpovedné za odstránenie enviromentálnej 
záťaže formou sanácie ovzdušia, vody a pôdy. 
 Preto rezort vnútra by mal v najbližších 
dňoch vykonať potrebné úkony na to, aby vy-
bral spoločnosť na likvidáciu nebezpečného 
odpadu. So spoločnosťami bude jednať o tom, 
aby sa likvidácia uskutočnila formou spálenia, 
alebo iného chemického procesu. „Budeme 
konať skutočne tak, aby ten odpad bol naozaj 
zlikvidovaný a nedošlo k nejakej ďalšej enviro-
mentálnej záťaži v budúcom období,“ poveda-
la ministerka vnútra  Denisa Saková.
 Do vyhlásenia mimoriadnej situácie sa 
štátne orgány rozhodovali, ako budú situáciu 
riešiť. Napokon zvolili vyhlásenie mimoriadnej 
situácie ako najrýchlejšie riešenie s prihliad-
nutím na fakt, že chemické látky by mohli 
presakovať aj do spodnej vody, čo by mohlo 
spôsobiť ekologické škody. Vláda vyčlení na 
zabezpečenie všetkých prác v súvislosti s 
odstránením nebezpečného toxického odpa-
du PCB toľko prostriedkov, koľko je potrebné. 
Uistil o tom pred rokovaním vlády premiér Pe-
ter Pellegrini.                         Gabriela Grmolcová

Harmonogram zberu 
separovaných zložiek odpadu 
a elektroodpadu pre rok 2020
 27. január, 24. február, 30. marec, 27. 
apríl, 25. máj, 29. jún, 27. júl, 31. august, 28. 
september, 26. október, 30. november, 28. 
december.
 Nové vrecia budú vydané len v rovnakom 
počte, ako budú odobraté s vytriedeným od-
padom. Pripomíname občanom, že v tieto dni 
môžu vykladať pred domy aj PET fľaše s vy-
separovaným použitým jedlým olejom. Vrecia 
pripraviť na dostupné miesta nezatvorené (ne-
zviazané) v čase od 7. 00 hod. do 13. 00 hod.
 Elektronický odpad: 6.marec, 5. jún, 4. 
september. 
 Žiadame občanov mesta, aby tento odpad 
vyložili na stanovištia kontajnerov ráno v deň 
zberu. Pracovníci MsPS vyzbierajú tento od-
pad v čase od 7.00 do 13.00 hod. Elektronický 
odpad je takisto možné doniesť na stredisko 
Technických služieb na Obchodnej ulici v pra-
covných dňoch od 6.00 do 14.00 hod, poprípa-
de tento odpad vyložte na stanovištia kontajne-
rov v ktorýkoľvek piatok (okrem sviatkov) ráno. 
Pracovníci ho odvezú spolu s veľkorozmerným 
odpadom zbieraným v tento deň.               MsPS

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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O miestnych daniach a poplatkoch
 Mesto Strážske ako Správca dane (ďalej len „správca dane“) schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenia č. 3/2019 o miestnych daniach a č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) s účinnosťou od 01.01.2020. 
 VZN č. 3/2019, 4/2019 a daňový kalendár sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta Strážske. 
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a 
k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v 
ktorom vznikla daňová povinnosť:
l daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, 
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá 
je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne, 
správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti,
l nadobudnutie vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po dni, v ktorom sa stal vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti,
l nadobudnutie dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti.
 Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje 
(ďalej len „štvordaň“) vyrubuje správca dane každoročne na základe podaného priznania k týmto da-
niam na celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) jedným rozhodnutím (tlačivo priznanie pre štvordaň 
nájdete na internetovej stránke Ministerstva financií).
 Daň za užívanie verejného priestranstva správca dane vyrubuje na základe oznámenia k 
dani za užívanie verejného priestranstva (tlačivo tvorí prílohu č. 1 VZN č. 3/2019).
 Daň vyrubená rozhodnutím  je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
(po 45 dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia), alebo v splátkach, tak ako je to uvedené v rozhodnutí 
(neplatí pre daň za ubytovanie).
 Daň za ubytovanie správca dane vyrubuje na základe mesačného vyúčtovania (tlačivo tvorí 
prílohu č. 3 VZN č. 3/2019), daň je splatná bez vyrubenia do 20 dní od skončenia mesiaca za predchá-
dzajúci mesiac. 
 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“). 
 Poplatok platí:
l fyzická osoba, ktorá má v meste Strážske trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na úze-
mí mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť v zmysle zákona na iný účel ako na podnikanie,
l právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný 
účel ako na podnikanie,
l podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
 Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárny rok) oznámiť správcovi dane 
vznik, zmenu, alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny, alebo zániku: 
l fyzická osoba - tlačivo tvorí prílohu č. 2 VZN č. 4/2019),
l právnická osoba - tlačivo tvorí prílohu č. 1,3 VZN č. 4/2019.
 Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia (po 45 dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia), alebo v splátkach, tak ako je to uvedené v 
rozhodnutí (neplatí pre daň za ubytovanie).
 O zníženie poplatku žiada poplatník – fyzická osoba (tlačivo tvorí prílohu č. 4 VZN č. 4/2019), ako 
doklady preukazujúce nárok na zníženie poplatku ste povinný doložiť doklad o zaplatení v inej obci, 
nájomnú zmluvu, v ktorej je zahrnutý poplatok za komunálne odpady pre poplatníka, zmluvu o ubyto-
vaní v ubytovacom zariadení. Pre poplatníka žijúceho v zahraničí nájomnú zmluvu, pracovnú zmluvu, 
povolenie k pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa a iné. Doklady zo zahraničia musia byť úradne 
preložené. 
 Dôvodová správa k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach: 
 Zmeny zákonov, ktoré boli prijaté vládou SR (novelizácia zákona o dani z príjmov fyzických osôb, 
novelizácia zákona o odpadoch, chodníková novela, obedy „zadarmo”, viacročná povinná valorizácia 
miezd, rekreačné poukazy a iné) zapríčinili zvýšenie výdavkov pre samosprávu. Zároveň je aj potreba 
spoluúčasti na pripravovaných projektoch, ktorých spoluúčasť poslanci schválili.
 V zmysle § 104g ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 
Z.z.“) ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 
2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok 
s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom 
násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok 
ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. 
 Dôvodová správa k VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady     
a drobné stavebné odpady: 
 Podľa Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za 
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie od-
padov, sa pre rok 2020 podstatne zvyšujú sadzby poplatkov za uloženie odpadov na skládkach. Pri 
úrovni vytriedenia, ktorú mesto dosiahlo v roku 2017, ide konkrétne o nárast zo 7 € na 11 € za každú 
uloženú tonu komunálneho odpadu.
 Mesto Strážske, ako správca miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, pristú-
pilo k zvýšeniu miestneho poplatku za komunál-
ne odpady na základe finančných analýz (ná-
klady na zber a uloženie komunálneho odpadu, 
výška poplatku za uloženie odpadu).
 Vypočítaná výška poplatku nie je postačujúca 
na vykrytie celého nákladu na jedného občana. 
Mesto Strážske bude aj naďalej dotovať tento 
rozdiel. V rovnakej miere sa zvyšuje aj miestny 
poplatok pre právnické osoby, kde dochádza k 
úprave sadzieb pre jednotlivé druhy používaných 
zberných nádob.
 Zároveň mesto pristúpilo k zníženiu poplatku 
za nakladanie s drobným stavebným odpadom, 
aby motivovalo občanov k jeho likvidácii zákon-
ným spôsobom a predchádzalo tvoreniu tzv. čier-
nych skládok.                                               - MsÚ -

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ 
VYPLÝVAJÚCA ZO ZÁKONA O REGISTRI 

MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
 Od 1.1.2019 je účinný zákon č. 346/2018 
Z. z. o registri mimovládnych organizácií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
zriaďuje namiesto čiastkových registrov je-
den register pre nadácie, neziskové organizá-
cie poskytujúce všeobecne prospešné služ-
by, neinvestičné fondy, občianske združenia, 
odborové organizácie, organizácie zamestná-
vateľov a organizácie s medzinárodným prv-
kom. 
 Register by mal byť v prevádzke najneskôr 
od 1.1.2021. Pôvodné registre sa zrušia a údaje 
z nich budú automaticky prenesené do nového 
registra. MV SR ako správca a prevádzkovateľ 
registra odporúča následnú kontrolu správnosti a 
úplnosti údajov.
 Zákon zároveň ustanovil nové oznamova-
cie povinnosti o. i. aj pre občianske združenia.              
Do 30. júna 2019 bolo treba oznámiť aktuálne 
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch šta-
tutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rod-
né číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s 
dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis 
údajov. Toto oznámenie musí byť podpísané šta-
tutárnym orgánom (alebo členmi) a pravosť pod-
pisov musí byť overená (notár, resp. matrika). Do 
uvedeného dátumu bol tento zápis bezodplatný, 
od tohto dátumu sa za tento úkon platí správny 
poplatok vo výške 16,50 €.
 Pokiaľ nebude mať občianske združenie za-
písané v registri úplné údaje, mesto ako subjekt 
verejnej správy mu nemôže poskytnúť verejné 
prostriedky, inými slovami občianske združenie 
nebude môcť prijímať dotácie a nakladať s verej-
ným majetkom.
 Na webovej stránke mesta je k dispozícii aj 
vzorový formulár pre oznámenie potrebných 
údajov Ministerstvu vnútra SR.
                Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór mesta

Prerušenie 
distribúcie elektriny

 V nasledujúcich termínoch a časoch je 
naplánované prerušenie distribúcie elektri-
ny v lokalite, ktorá sa nachádza na území 
mesta Strážske: l ul. Mierová č.d. 42, 84, 87 
- 106, 114, 140 - 144, 227, 229, 236 - 243, 245, 
545, 545/23, 630, 777 a parcely č. 1053/1, 
1155/7, 1340, 1016/4, 1041/5, 1032/2 l ul. Za 
záhradami č.d. 1, 3, 5, 9, 15, 112 l ul. Kasa-
renská č.d. 232 - 235, 733, 734, 736, 737 l 
ul. Nová č.d. 1 - 29 - nepárne, 2 - 36 - pár-
ne, 119, 121, 1336, 1037 v termíne 6. február 
2020 od 08:00 h do 15:30 h.                       -VDS-

Spomienka
 22. január 2010 bol 
najsmutnejší deň v na-
šich životoch, keď tragic-
ky zomrela naša drahá a 
milovaná mama a babka 
Viera SIVČOVÁ.
 Tí, ktorí ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spo-
mienku.
                                     Synovia a dcéry s rodinami  

Odišiel navždy
  S hlbokým zármutkom v srdci oznamuje-
me všetkým priateľom, bývalým spolupracov-
níkom, susedom a známym v Strážskom, kde 
sme prežili pekné roky svojho života a na kto-
ré vždy s láskou spomíname, že sme sa 10. 
januára 2020 v bratislavskom krematóriu na-
vždy rozlúčili s naším otcom, dedom a prade-
dom Ing. Viktorom RÓTHOM, CSc., vo veku 
nedožitých 93 rokov. Tých, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, prosíme o tichú spomienku.
 Dcéry Daniela a Katka a syn Igor s rodi-
nami.
 Ing. V. Róth pracoval v Chemku od roku 
1956 ako vedúci cechu výbušnín a výrobný 
námestník, od roku 1972 riadil š. p. Slovnaft,   
v roku 1984 š. p. Benzinol v Bratislave. Tu 
pôsobil aj ako vysokoškolský učiteľ na Ekono-
mickej univerzite. 
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	 Podujatie	 s	 názvom	 Vianočný	 gala-	
program	sa	konal	dňa	17.	decembra	v	mest-
skej	 kultúrnej	 sále	 popoludní,	 predtým	 pre	
žiakov	 základnej	 školy.	 Všetci	 s	 napätím	 a	
radosťou	čakali	na	 tance	a	piesne,	ktoré	sa	
dokázali	naučiť	aj	 tí	najmenší.	Deti	sa	pred-
stavili	v	programe,	ktorý	usilovne	nacvičovali	
niekoľko	týždňov.	
 Žiaci materskej školy z triedy Motýlikov sa 
predstavili v dvoch tancoch – tanec Snehuliakov 
a scénický tanec so stuhami, ktorým otvorili naj-
mladší účinkujúci tohtoročný galaprogram. Za-
vinšovali aj žiaci recitačného krúžku, ktorý pra-
cuje pri materskej škole. 
 Pásmom kolied a vinšov sa predstavili aj žiaci 
základnej školy, ktorí svoje vystúpenie obohatili o 
dramatizáciu – ako vznikla najznámejšia vianoč-
ná koleda Tichá noc.
 Talentovaní huslisti zo ZUŠ si pripravili pod 
vedením Mgr. Art. Eduarda Tokára vianočné 
piesne. Žiaci literárno-dramatického odboru 
predniesli poéziu a žiak 2. stupňa Ján Kužma 
zahral skladbu Toccata od J. S. Bacha.
 Spevácky zbor Rozkvet sa premiérovo pred-
stavil v sprievode dychových nástrojov. Členovia 
zboru zaspievali známe aj menej známe vianoč-
né koledy. 
 Pásmom Betlehemci sa predstavili deti z 
centra voľného času popoludní. V programe 
účinkoval DFS Stražčanik, ktorý pracuje pri 
CVČ. Vystúpenie sa uskutočnilo v rámci projektu 
Vo voľnom čase s folklórom v srdci, ktorý z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia sumou 2 700 eur. Prostredníctvom projektu 
získajú najmladší členovia súboru kroje, aby sa 
verejnosti ešte viac zapáčili a mohli aj naďalej 
reprezentovať mesto, región i rodné Slovensko. 
V doobedňajších hodinách vystúpili v tanečných 
choreografiách deti z krúžku Creativ dance aka-
demy a Mažoretky.
 Obyvatelia DSS Harmonia sa programu zú-
častnili aj napriek svojmu nepriaznivému zdra-
votnému stavu. Predstavili sa dramatizáciou 
nadčasovej rozprávky Alica v krajine zázrakov. 
Obyvatelia Domova sociálnych služieb Lidwina 
priniesli so sebou neopakovateľnú atmosféru, 
zatancovali vianočný valčík. 
 V závere programu zatancovali žiačky zá-
kladnej školy – žiačky 1. ročníka sa predstavi-
li v choreografii na skladbu Vianočná nálada a 
žiačky 3. ročníka predviedli tanec inšpirovaný 
rozprávkou Dievčatko so zápalkami. 
 Nechýbala najkrajšia koleda Vianoc, ktorú 
sme si spoločne zaspievali a navzájom si zaže-
lali šťastné a veselé Vianoce.                          -bad-

Zápis 
do 1. ročníka

 Prihlásenie dieťaťa do školy, kde bude 
plniť povinnú školskú dochádzku, je povin-
nosťou jeho zákonného zástupcu. Týka sa to 
všetkých detí, ktoré k 31. augustu 2020 do-
vŕšia 6 rokov, a to aj napriek tomu, že niekedy 
rodič  uvažuje o odklade školskej dochádzky. 
 Rodičia aj učitelia väčšinou očakávajú, že 
dieťa bude dostatočne zrelé a pripravené, aby 
zvládlo rolu školáka. Existuje niekoľko dôvodov, 
pre ktoré je zaškolenie (napriek primeranému 
veku a fyzickej zrelosti) potrebné zvážiť:
l dieťa sa narodilo v lete (jún - august, individu-
álne posúdenie, najmä u chlapcov),
l má problémy s výslovnosťou, resp. nedokáže 
správne formulovať vety,
l nevydrží istý čas (15 – 20 minút) sústredene 
pracovať, ale je naopak neposedné, netrpezlivé,
l má problém v sebaobslužných činnostiach 
(samostatné obliekanie, obúvanie, zapínanie 
gombíkov, zipsu, hygienické návyky, stolovanie),
l je príliš citovo naviazané na rodiča,
l neovláda základné údaje o sebe (kto je, ako 
sa volá, odkiaľ je, kto sú jeho rodičia, koľko má 
rokov a podobne).
 V prípade predčasného zaškolenia môže 
dôjsť k problémom hneď na začiatku školskej 
dochádzky. Dieťa môže byť vrátené späť do 
MŠ, resp. pre nezvládnutie učiva môže opako-
vať ročník. Cieľom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ 
je orientačné posúdenie školskej pripravenosti, 
nenahrádza odbornú diagnostiku. Učiteľ primár-
neho vzdelávania je kompetentný vytvárať a 
aplikovať vlastné diagnostické nástroje s týmto 
cieľom. Využívame: úlohy súvisiace s kresbou 
ľudskej postavy, obkreslenie skupiny bodiek, 
napodobnenie písaného písma, posúdenie za-
pamätávania, porozumenie reči a obsahu, posú-
denie úrovne rozvoja jemnej motoriky, úlohy na 
určenie miesta, smeru (hore-dole, vpravo-vľavo), 
rozpoznanie farieb, geometrických útvarov, čís-
lic, resp. niektorých písmen tlačenej abecedy.
 Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 
bude v Základnej škole Mierová 1 Strážske pre-
biehať v dňoch od 2.4.2020 do 8.4.2020 v čase 
od 8.00 hod. do 15.30 hod. K zápisu je potrebné 
so sebou priniesť: občiansky preukaz zákonného 
zástupcu, rodný list dieťaťa, vyplnenú prihlášku 
(prihláška bude k dispozícii v MŠ aj na webovej 
stránke školy v marci 2020). Zápisu sa zúčastňu-
je dieťa spolu so zákonným zástupcom.    
                                               PaedDr. Jana Dzurillová

V základnej škole úspešnejší
 Problematika edukácie slabo prospievajúcich žiakov, medzi ktorých patria žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do 
popredia. Odlišnosti týchto žiakov sa odzrkadľujú v prístupe k školským povinnostiam, súvisia s ne-
záujmom a zlyhávaní v učení. Aj hendikepovaný človek má nárok zaradiť sa do súčasnej spoločnosti, 
prežiť úspech a mať pocit sebarealizácie. Neustále sa zvyšujúci počet žiakov s edukačným problémom 
evidujeme aj v našej základnej škole. Vyžaduje si to zvýšené nároky na prácu všetkých zamestnancov, 
hlavne učiteľov. Cieľom Základnej školy Mierová 1 Strážske je poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie 
takýmto žiakom, aby sa čo najplnohodnotnejšie mohli zaradiť do života. 
 Od 1.2.2018 sme uvedenú situáciu riešili implementáciou projektu s názvom Pomoc a spoluprá-
ca – zlepšenie výsledkov žiakov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší.  Tento trojročný projekt 
umožňuje škole existenciu inkluzívneho tímu (5 asistentov učiteľa, 1 školského špeciálneho pedagóga 
a 1 školského psychológa), ktorý individuálnym prístupom pomáha žiakom so ŠVVP vo vzdelávacom 
procese, ale aj mimo neho. Asistenti učiteľa sa priamou činnosťou so žiakmi  a súčasne tvorbou a vy-
užívaním vlastných didaktických pomôcok, využívaním špeciálnych metód podieľajú na skvalitňovaní 
edukácie. Intervenčné pôsobenie pedagogického asistenta umožňuje učiteľom venovať viac času i 
pozornosti ostatným žiakom v triede. Školský špeciálny pedagóg uskutočňuje odbornú špeciálno-pe-
dagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, spolupodieľa sa na aktualizácii 
individuálno-vzdelávacieho plánu žiaka, poskytuje konzultácie v procese výchovy a vzdelávania ro-
dičom aj učiteľom. Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej 
diagnostiky, individuálne alebo skupinové poradenstvo, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s 
osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania, poskytuje psychologické poradenstvo a konzul-
tácie zákonným zástupcom aj pedagogickým zamestnancom. 
 Prítomnosť asistentov učiteľa, ktorí pod vedením pedagógov a v spolupráci školského špeciálneho 
pedagóga a školského psychológa pracujú so žiakmi na prekonávaní ich vzdelávacích ťažkostí či 
adaptácii na školské prostredie považujeme za veľký prínos v súčasných podmienkach našej základ-
nej školy.                                                                                                                PaedDr. Jana Dzurillová

Galaprogram bol pestrý



 Na klzisku (snímka P. K.) sa predstavili mažo-
retky z CVČ a ZŠ.

Novoročné aktivity v ŠKD
 Koncom januára sa v telocvični ZŠ Strážske uskutočnil karneval ŠKD. Aby sa ho mohli zúčastniť 
všetky deti 1. - 4. ročníka a  nielen tie, ktoré navštevujú školský klub, pripravili sme ho v dopoludňaj-
ších hodinách. Krásne a nápadité masky si mali možnosť vybrať z množstva pekných vecných cien. 
Tanec, spev a rôzne súťaže prispeli k dobrej 
nálade všetkých detí. Nikto z karnevalu neodi-
šiel bez sladkej odmeny vďaka sponzorom Z. 
Semkovej, S. Pavlišinovej, M. Rovňákovej, a M. 
Melkovej.
 Zaužívanou tradíciou po vianočných prázd-
ninách je podujatie s názvom Novoročná veseli-
ca spojená zo zábavno-súťažnými disciplínami. 
Aby sa do všetkých aktivít mohlo zapojiť čo naj-
viac detí,  boli vekovo rozdelené do dvoch tried 
a to 1. - 2. oddelenie a 3. - 5. oddelenie. Dobrá 
nálada, veselé úsmevy a rozžiarené očká na-
značovali spokojnosť všetkých zúčastnených 
detí.                                                          - ŠKD -
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Prázdninové všeličo 
núka CVČ

 Polročné prázdniny
 3.2.2020 (pondelok)  9.30 hod. - Baby kar-
neval – rozprávkový karneval pre deti a rodičov 
Drobček klubu. 10.00 hod. - Pozorujeme, stopu-
jeme, prikrmujeme - vychádzka do prírody. 13.00 
hod. - Deti verzus rodičia – turnaj v stolnom teni-
se.
 Jarné prázdniny
 2.3.2020 (pondelok) 10.00 hod. - V krajine 
remesiel - pletieme z drôtu. 13.00 hod. - Popo-
ludnie  s Legom.     
 3.3.2020 (utorok) 9.00 hod. - Športuj s nami 
– návšteva lezeckej  steny  CVČ Vranov n/T (na-
hlásiť sa do 24.2.2020).
 4.3.2020 (streda) 10.00 hod. - Príroda sa pre-
búdza -  vychádzka do prírody spojená s vyčis-
tením kŕmnych zariadení. 13.00 hod. - V krajine 
remesiel – kašírujeme – výroba zajačikov.
 5.3.2020 (štvrtok) 9.00 hod. - Veselo v Eiffel-
ku – návšteva interiérového zábavného centra v 
Humennom (nahlásiť sa do 24.2.2020.)
 6.3.2020 (piatok) 10.00 hod. - Nezbedkovo 
– hry a súťaže pre najmenších. 13.00 hod. - Ča-
rujeme a modelujeme z hliny – tvorivé aktivity, 
točenie na hrnčiarskom kruhu. 
 Centrum voľného času Strážske otvára nový 
ZÚ - Škola korčuľovania a ľadového hokeja 
pre chlapcov a dievčatá. Vek – žiaci ZŠ od 1. roč-
níka. Povinná výbava: korčule, prilba, teplé oble-
čenie, rukavice, hokejka. Informácie o prihlásení 
v CVČ.

Projekt CVČ 
 V rámci vianočného galaprogramu vystúpili 
členovia FS Stražčanik. V kultúrnom bloku CVČ 
Strážske priblížili vianočné zvyky na Zemplíne. 
Ako bolo kedysi pri vianočnom stole, čo na ňom 
nesmelo chýbať, príchod betlehemcov, koledy, 
vinše – to všetko umocnilo predvianočnú atmo-
sféru v mestskej kultúrnej sále. Za spoluprácu 
vyslovujeme vďaku ro-
dičom člena FS Straž-
čanik – Matúšovi a Du-
šane Pavelčakovcom. 
 Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.                    

Romathan v Strážskom
 Zemplínske osvetové stredisko Michalovce pri príležitosti roka slovenského divadla pozva-
lo svetoznáme profesionálne rómske divadlo Romathan z Košíc do Strážskeho. 
 Svojím vystúpením, kvalitným personálom 
a hereckými výkonmi zaujali nielen klientov za-
riadenia Harmonia, ale aj pozvaných klientov z 
DSS Ondava z Rakovca nad Ondavou a DSS 
Lidwina zo Strážskeho. Divadelné predstavenie 
Jakubkove dobrodružstvá v sebe skĺbilo hudbu, 
tanec, ale najmä krásny príbeh o pracovitom, 
dobrosrdečnom a odvážnom chlapcovi Jakub-
kovi, ktorý túži po nesmiernom šťastí. Odchádza 
z domu na cestu plnú nástrah, dobrodružstiev 

a zážitkov, ktorá sa končí, ako to už v rozpráv-
kach býva, šťastne. Po tejto ceste ho svojím 
potleskom sprevádzali všetci diváci v mestskej 
kultúrnej sále, až kým sa znovu nevrátil domov. 
Zistil totiž, že najväčším šťastím v živote je ro-
dina, čo bolo hlavnou myšlienkou celého pred-
stavenia. Romathanu a PhDr. A. Mondokovej zo 
ZOS v Michalovciach, autorke projektu, vyslovu-
jeme vďaku za nádherný kultúrny zážitok.                                          
                                                    Mgr. Beáta Danková

Láska k umeniu 
 Základná umelecká škola usporiadala niekoľko podujatí, o ktorých noviny informovali.  Spomeniem 
ešte iné. Získali sme umiestnenie na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Počas  jarmoku 
sme realizovali už 8. ročník zóny umenia. V znamení športu na paneloch kúpaliska vznikla maľba, 
ktorá dotvára atmosféru pri plážovom volejbale. Tento ročník bol medzinárodný a to v zastúpení 3 
umelcov z Thaiwanu, Ruska a Srbska, asistenciu maliarkam robila domáca absolventka umeleckej 
školy a starší žiaci výtvarného odboru.
 Pripravili sme tematický výchovný koncert pre materské a základné školy v meste a okolí, ktorý 
sa uskutočnil v kultúrnej sále mesta, v obci Staré to bol výchovný koncoročný koncert a predstavenie. 
Vrátili sme sa do skanzenu v Humennom, kde sme mali možnosť vidieť ovocie našej jarnej práce v 
podobe umeleckého diela v krajine – Poľné umenie. Našim žiakom boli poskytnuté ukážky tradičných 
remesiel, možnosť jazdenia na koni. Ale vrátili sme sa aj k  slovenskému režisérovi a spisovateľovi Jo-
zefovi Jenčovi, ktorý  nám predstavil novú knihu Zemplínske rozpravočki 3. Jozef Jenčo  je aj neoficiál-
ny garant LDO, ktorý vo voľných chvíľach príde k žiakom na otvorenú hodinu. Plánujeme zorganizovať 
väčší umelecký festival o hudbe a obraze, ktorý však potrebuje vyššie finančné zdroje a sponzorov.
                                                                                                                                          Mgr. Art. Peter Králik

Stretnutie
 Členovia klubu dôchodcov sa v reštauračnom 
zariadení Aztéka stretli v hojnom počte na pred-
vianočnom podujatí. V programe vystúpil kolek-
tív z DSS Lidwina a spevácka skupina Rozmarín 
z KD. Blahoželali a kytice odovzdali jubilantkám 
A. Meňovčíkovej a M. Mundírovej. Vedenie KD 
zablahoželalo E. Miklošovi doma.                     G.G.

Aj pokyny
 17. januára sa v zasadačke MsÚ uskutoč-
nilo prvé zasadnutie štyroch okrskových voleb-
ných komisií pre voľby do NR SR. Okrem in-
formácií a pokynov dostali členovia brožúrky k 
voľbám. Na začiatku zasadnutia si zvolili pred-
sedov a podpredsedov komisií.                    -grm.-

Snímka: P. Kičinka



 Volejbalový klub Strážske už tradične koncom roka usporiadal turnaj vo volejbale. Turnaja sa 
zúčastnili tri družstvá (na snímke). Víťazom sa stalo družstvo v zložení: T. Sekera, M. Chovančík, M. 
Beň, K. Müller, M. Kucharič.                                                                                Snímka  text: Š. Bočko

Kamenný strážca
Zemplínom mojím rodným túlam sa ja rád,
počúvam šumnú pieseň stromov
v kľukatom rytme lesnej cesty, jej zelených tónov,
tam v diaľke ma už víta tajov plný starobylý hrad.

Nad nížinou stojí neochvejne, k oblakom týči sa hrdo.
Hľadí na osudy ľudí po hrob od kolísky,
čo zveľaďujú kraj ďaleký i blízky.
Sťa rytier chráni ho, by z neho neubudlo.

Pod tým hradným vŕškom krása nekončiaca,
jak obrus na stole rozprestiera sa.
Od tmavej hory k šírim poliam, z dedinky do mestečka.
Tu je môj rodný kraj, radosť všetka.

                                              Viktor Dankanin, 7.a  

1. miesto v okresnom kole Fugova domovina

Priateľské stretnutie
Ráno guľáš varili, 
na všetkých sa tešili.
Hoci veľkú zimu mali, 
všetkých radosťou a jedlom privítali.
Hamburgery ponúkali, 
ba i teplý punč prichystali.
Ľudí sa na Ulici 1. mája veľa zišlo, 
zavŕšiť tak rok 2019 prišlo.
Gaľovým a Zamborovým vďaku vyslovujeme, 
a dúfame, že sa o rok 
ešte vo väčšom počte stretneme.
          Susedia 
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Roztrhal papierové predpoklady
 Z poverenia AWPC Slovakia usporiadal oddiel Sport club Pohoda Trnava 8. 12. 2019 v Bratislave  
14. ročník Vianočnej RAW súťaže v benchpresse. Oddiel OKaST Strážske vyslal na poslednú troj-
bojársku udalosť sezóny Patrika Vargu, Roberta Hrubého a Petra Barnu. Patrik Varga a Robo Hrubý 
(obaja 17-roční) sa predstavili v 9-člennej dorasteneckej kategórii bez hmotnostného obmedzenia. 
Najľahší pretekár 53,7 kg vážiaci Patrik Varga roztrhal papierové predpoklady na franforce a o 7 
bodov odsunul do úctivej vzdialenosti veľkého favorita 2-násobného dorasteneckého majstra sveta, 
skúseného Krisztiána Demeho. Úspech našich mladíkov podčiarkol Patrikov tréningový partner Robo 
Hrubý, ktorý len o 1 bod skončil 
za Demem na treťom mieste 
a vystavil ďalších pretekárov 
v kategórii do úlohy  štatistov. 
O druhú priečku ho pripravi-
la technická chyba, kedy po 
zvládnutom pokuse na 120 kg 
nevyčkal na pokyn rozhodcu 
pre odloženie činky. 
 Naším posledným želiez-
kom bol talentovaný junior Pe-
ter Barna. Ten však nepovažo-
val preteky za svoju prioritu, a 
tak sa ho zúčastnil v rámci hru-
bej prípravy na sezónu 2020. 
Na súťaži sa nevyhol svojim 
obvyklým súťažným chybám, 
ktoré sa mu dlhodobo nedarí eliminovať. Nakoniec mu stačil výkon 150 kg v základnom pokuse na 
umiestnenie vo výkonnostne nabitej kategórii v polovici štartovného poľa a 6. miesto bolo reálnym 
vyjadrením jeho aktuálnej formy.  
 V súčasnosti našu oddielovú posilňovňu navštevuje  27 cvičencov s rôznym športovým, fitness či  
rehabilitačným zameraním. Z nich sa profiluje 6 - 7 členov s pretekárskymi ambíciami, ktoré sa budú 
snažiť naplniť v nastávajúcej súťažnej sezóne 2020.
 S taškami a cenami zľava Deme, Varga, Hrubý. Zdroj AWPC Slovakia.

Otváracie hodiny klziska
Pondelok - piatok 15.00 - 17.00 hod.
Sobota 10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hod.
Nedeľa 14.00 - 17.00 hod.
 Vstupné platné od 22. 1. 2020: Deti do 6 
rokov zadarmo, verejnosť 1,50 eur. 
 Objednávka ľadovej plochy 75,00 eur/hodi-
na - kontaktná osoba Vladimír Sabo, tel. kon-
takt 0907 954 294.
 Stratené veci si môžete vyzdvihnúť u za-
mestnancov MsPS.

Aj ako partneri
 Ku koncu roka sme znovu usporiadali 
naše kultúrno-spoločenské podujatie Gala 
večer Red Dragon 2019, aby sme ocenili ľudí 
za pokrok v tréningu i za spoluprácu pri pro-
pagácii Red Dragon.

 Akcie sa zúčastnili tiež učitelia z pedagogic-
kého zboru SOŠ v Strážskom a prvýkrát sme 
takto spoločne (okrem dňa otvorených dverí 
na SOŠ Strážske) mali možnosť vystúpiť ako 
partneri a porozprávať napríklad aj o študijnom 
odbore Ochrana osôb a majetku, kde sa žiaci 
tohto odboru učia povinne bojové umenie Aiki-
do.
 Gala večer sa niesol v krásnej priateľskej 
atmosfére a 128 zúčastnených sa dobre bavilo. 
Bolo pekné vidieť ľudí, ktorí začínali v našom 
centre ako malé deti, dnes sú dospeláci, navyše 
niektorí aj držitelia majstrovského stupňa dan 
(čierny pás) ako Ivo Venglarčík a jeho sestra 
Silvia.                                                 Peter Tomko

Spomienky nad denníkom
	 Centrum	voľného	času	Strážske	pripravi-
lo	pre	žiakov	športových	tried	7.	a	8.	ročníka	
ZŠ	Strážske	besedu	so	známou	osobnosťou	
mesta.
 Futbalista a futbalový tréner Jozef Štafura 
začína svoje rozprávanie: „Ráno, keď  som  si 
pripravoval veci na dnešné stretnutie, objavil 
som denník,  v ktorom sa nachádzajú výstrižky 
mojej futbalovej kariéry od začiatku s dátumom 
30.6.1969.“ Pomaly listoval v denníku i pamäti a 
mladým športovcom porozprával príbeh chlap-
ca, ktorý s futbalom začal v siedmych rokoch v 
Pavlovciach nad Uhom. Zaspomínal si, ako po 
ukončení strednej školy nastúpil pracovať do 
chemického  podniku Chemko a zároveň hrať v 
miestnom futbalovom klube. Svojou usilovnos-
ťou a talentom sa dopracoval do 1. futbalovej 
ligy VSS Košice. Dobré výkony strednopoliara 
ho posunuli k najvyššej méte a dostal sa do re-
prezentačného mužstva ČSSR. Pútavé rozprá-
vanie dopĺňal fotografiami a medailami, ktoré 
dokumentovali celú jeho športovú kariéru.
 Dievčatá aj chlapcov nabádal, aby trávili viac 
času pri športe a v prírode ako pri počítačoch a 
telefónoch. Zdôraznil, že len tvrdý tréning, dis- 
ciplína a cieľavedomosť im môžu priniesť úspe-
chy v športe a v živote.                    Alica Fedáková


