
 Berie na vedomie: • Plnenie úloh z uznese-
ní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l 
Správu o hospodárskych výsledkoch z prevádz-
kovania zimného štadióna (po rekonštrukcii). l 
Informáciu o hospodárení MsPS mesta Strážske 
k 31.12.2019. l Zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 1/2020 pre MsPS mesta Strážske:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnu-
tí vyšších príjmov a to o 48 206,10 €, b) presun 
rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v 
programoch rozpočtu uvedených v prílohe, bez 
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v 
bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný 
vo výške: 696189,10 €. Príjmy v €:
Bežný rozpočet        657 983,00 €
Kapitálový rozpočet spolu         38 206,10 €
Rozpočet spolu       696 189,10 €
Výdavky v €:
Bežný rozpočet                         657 983,00 €
Kapitálový rozpočet        38 206,10 €
Rozpočet spolu                       696 189,10 €. 
l Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Stráž-
ske na roky 2021 – 2023. l Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra mesta Strážske k návrhu 
Záverečného účtu mesta Strážske za rok 2019. 
l Pracovný materiál ohľadom povinnej pred-
školskej dochádzky - počty detí, personálne a 
technické zabezpečenie v časovom horizonte 
5 rokov. l Predpokladané termíny zasadnutí 
a plánovaný program Mestského zastupiteľ-
stva v Strážskom na II. polrok 2020. l Správu 
o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a 
reklamných zariadení k 31.12.2019. l Správu 
hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania a po-
užitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu 
mesta v roku 2019. l Správu hlavného kontroló-
ra z kontroly pokladničných operácií v Mestskom 
podniku služieb v Strážskom. l Správu hlavného 
kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých 
preddavkov na MsÚ. l Správu hlavného kontro-
lóra z kontroly nedaňových príjmov – 221 004 
ostatné poplatky (stavebná správa, životné pros-
tredie). l Správu hlavného kontrolóra z kontroly 
výdavkovej položky EK 637 003 – propagácia, 
reklama, inzercia na MsÚ. • Informácie zo zasad-
nutí komisií.
 Uznáša sa: l Na Dodatku č. 1 k VZN č. 
2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 
 Schvaľuje: l Celoročné hospodárenie mes-
ta Strážske za rok 2019 bez výhrad. l Usporia-
danie prebytku rozpočtu vo výške 28 603,03 € 
za rok 2019 takto: - vylúčenie účelovo určených 
finančných prostriedkov vo výške 28 603,03 €. 
l Usporiadanie zostatku finančných operácií vo 
výške 362 834,27 € za rok 2019 takto: - vylúče-
nie účelovo určených finančných prostriedkov vo 
výške 12 564,62 €. l Zostatok finančných ope-
rácií po usporiadaní za rok 2019 vo výške 350 
269,65 € odviezť do rezervného fondu. l Pou-
žitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 
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Schválili celoročné hospodárenie mesta 2019

115 813 € na krytie bežných výdavkov v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona č. 67/2020 
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebez-
pečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. l  
V súlade s ods. 2 písmenom  a), b)  § 14 Záko-
na č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov zmenu rozpočtu mesta Stráž-
ske rozpočtovým opatrením č.1/2020:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnu-
tí vyšších príjmov a to o 84 407,00 €. 
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný 
vo výške 5 832 647,00 €.
Príjmy vo výške:    5 832 647,00 €
Výdavky vo výške:    5 832 647,00 € 
Príjmy: Bežný rozpočet   3 912 655,00 €
Kapitálový rozpočet    1 448 064,00 €
Finančné operácie       471 928,00 €
Rozpočet mesta   5 832 647,00 €
Výdavky: Bežný rozpočet   4 014 770,00 €
Kapitálový rozpočet    1 751 719,00 €
Finančné operácie          66 158,00 €
Rozpočet mesta   5 832 647,00 €. 
l Uzavretie zmluvy o kontokorentnom úvere vo 
výške do 300 000 € na financovanie bežných a 
kapitálových výdavkov na preklenutie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. 
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Strážske na II. polrok 2020. l Dodatok 
č.1 k Zmluve o nájme pozemkov č. 35/2019 so 
zmenou článku VII. Doba nájmu a ukončenie náj-
mu, bod 1: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú – 7 rokov od podpisu zmluvy. l Odkúpenie 
pozemkov registra KNC parcela číslo 534/2 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výme-
re 189 m² a registra KNC parcela číslo 534/18 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 201 m², katastrálne územie Strážske, za-
písané na LV č. 2494, vlastník UNIBAU SK s. r. 
o., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, v prospech 
kupujúceho Mesto Strážske za cenu 15,00 €/m², 
t. j. 5 850 € s DPH. Náklady spojené s prevodom 
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností bude 
znášať kupujúci Mesto Strážske. l Zmluvu o 
zriadení vecného bremena na stavbu: „Strážske 
– zriadenie novej RIS-Babjak“ na parcele CKN p. 
č. 523/13 ... (Pokračovanie na 2. strane.) 
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Koronavírus preveril našu disciplinovanosť a ochotu
 Prežili sme ťažké týždne epidémie koronavírusu. Všetci sme dodržiavali opatrenia, nosili vždy 
ochranné rúška nielen pri návštevách rôznych interiérov, ale aj vonku. Teraz je to voľnejšie, ale tiež 
treba dodržiavať určené pravidlá. Občania z pracovného obvodu poslanca, ktorým je Miroslav Kusý, 
napísali redakcii vyjadrenie vďaky, že na svoje náklady dal ušiť bavlnené rúška. Spolu s pozdravom 
ich doručil občanom svojho obvodu. Väčšina poslancov MsZ celkom na začiatku doručila do schrá-
nok rúška z MsÚ pre občanov nad 70 rokov, ako aj písomnú ponuku mesta Potravinová linka pomoci 
pre obyvateľov Strážskeho. Vďaku si zaslúžia tiež v prvej línii – lekári, zdravotníci, lekárnici, vojaci, 
hasiči, vodiči, pracovníci v obchodných prevádzkach, ako aj mnohí ďalší, ktorí svoju prácu nepre-
rušili – vykonávali ju ináč – v nových podmienkach. Redakcia oslovila také inštitúcie a ich reakcia 
nedala na seba dlho čakať. O ich práci počas koronavírusu hovoria nasledujúce články. Viac o tejto 
tematike píšeme na strane 3.                                                                                         G. Grmolcová

	 Zasadnutie	zastupiteľstva	dňa	4.	júna	2020	otvoril	a	viedol	Ing.	Vladimír	Dunajčák.	Privítal	
poslancov	 a	 prítomných.	 Po	 voľbe	 návrhovej	 komisie	 a	 overovateľov	 dal	 schváliť	 program	
zasadnutia	s	24	bodmi.	Rokovania	sa	zúčastnilo	všetkých	11	poslancov,	ktorí	schválili	nasledu-
júce	uznesenie.																																																																																																																																				-red-

Úcta, vďaka, česť
 7. mája sme si v meste pripomenuli 75. vý-
ročie ukončenia druhej svetovej vojny – víťaz-
stvo dobra nad zlom, víťazstvo odhodlania nad 
zlobou a nenávisťou, víťazstvo ľudskosti nad 
bitkou a napádaním krajín. 
 Tohto roku sa nekonali oslavy vo veľkolepej 
atmosfére, okolnosti (pandémia koronavírusu) 
to zariadili tak, že na pietnom akte na Námes-
tí A. Dubčeka pri pamätníku J. Begéniho sa 
zúčastnili – primátor mesta Ing. Vladimír Du-
najčák, prednosta MsÚ Ing. Dušan Cacara, za 
ZO SZPB Jozef Kormaník, Jolana Megelová, 
Helena Nemcová a Anna Zabloudilová. 
 Položením vencov sme sa hlboko poklonili 
všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o víťazstvo, kto-
rí priniesli a zachovali odkaz za mier, lásku a 
spravodlivosť do našich čias, ale aj tým, ktorí 
položili svoje vzácne životy. Naše malé Sloven-
sko je posiate množstvom pomníkov známych 
aj neznámych padlých za našu slobodu. Im te-
raz patrí hlboká úcta, vďaka a česť!

Anna Zabloudilová

Snímka: P.K.
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(Dokončenie z 1. strany.) ... v prospech VSD 
a. s. Košice na základe geometrického plánu 
č. 16.00251/2016 (umiestnenie-zriadenie novej 
RIS-Babjak). Vecné bremeno sa zriaďuje bez-
odplatne. l Dotácie pre spoločenské organizácie 
na rok 2020: 
OV Slovenský zväz chovateľov                        100 €
Slovenský Červený kríž                        100 €
Slov. zväz protifašistických bojovníkov          150 €
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Strážske 
a filiálka Krivošťany                                      600 €
Gréckokat. cirkev - farnosť P.N. Strážske     350 €
Pravoslávna cirkevná obec Strážske             350 €
Jednota dôchodcov Slovenska                  150 €. 
l Dotácie pre športové kluby na rok 2020:
Volejbalový klub                     750 €
Klub slovenských turistov                   600 €
Oddiel kulturistiky a silového trojboja             500 €
Športový klub Strážske – futbal. oddiel      6 250 €
Mestský bežecký oddiel                    875 €
Tanečný aerobik                    350 €
Tenisový klub                    100 €
Občianske združenie kolkárov                   150 €
MMA-Crossfit                   425 €. 
l Text do kroniky mesta Strážske za rok 2018. l 
Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č.  
106/4, výmera  113,8  m² pre Jakub Kaňuch – Ka-
ňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske, 
IČO 48 250 660 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 

Čo môžeme a čo nie kúpiť na trhovisku?

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poďakovanie
 V našich myšlien-
kach, spomienkach a 
modlitbách si stále s 
nami! 
 Dňa 27. 4. 2020 sme 
sa naposledy rozlúčili s 
manželom, otcom, ded-
kom Milanom	 PECOM, 
ktorý zomrel vo veku 70 
rokov.
 Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvety 
všetkým, ktorí sa s ním rozlúčil aj pri ukladaní 
urny.      Smútiaca manželka a dcéra s rodinou 

Spomienka
 Žiarila z neho láska 
a dobrota, bude nám 
chýbať do konca života.
Aj keď už nie je medzi 
nami, v našich srdciach 
žije stále s nami.
 Dňa 7. augusta 2020 
uplynie 15 rokov od chví-
le, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a 
dedko Imrich	GAFF.
 S tichou spomienkou manželka, dcéra 
Lenka a syn Ľuboš s rodinami.

č.138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu prenáj-
mu 4 eur/m²/rok, na dobu neurčitú so zdôvodne-
ním, že predmetný pozemok je nevyužívaný a 
je pozemkom priľahlým k objektu prevádzkovej 
budovy - požiarnej zbrojnice č. s. 283, susedí s 
nebytovými priestormi v nej a časťou pozemku, 
ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha. l Pridelenie 
nájomného bytu ul. Obchodná 440: Peter Dupaľ 
do 31. 12. 2020. l Opakované uzatvorenie zmlúv 
o nájme bytu:
A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchod-
ná 440): Dančišin Erik, Skoupilová Ingrid do 31. 
12. 2020.
B) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 
280/29 a 281/27): Goroľ Karol a Goroľová Sil-
via do 31. 12. 2020, Adam Emil do 30. 9. 2020, 
Ridajová Silvia do 31. 12. 2020, Šmaťová Anna 
do 30. 9. 2020, Tokárová Magdaléna a Tokár La-
dislav do 31. 12. 2020.
 Ukladá: l Zúčtovať kladný výsledok hospo-
dárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 28 
603,03 € v prospech účtu 428 Výsledok hos-
podárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu 
účtu 431 Nevysporiadaný výsledok hospodáre-
nia minulých období. T: 31. 12. 2020. Z: vedúca 
ekonomického oddelenia. l Zúčtovať vytvorenie 
rezervného fondu z kladného účtovného výsled-
ku hospodárenia z predchádzajúceho účtovného 
obdobia vo výške 17 092,22 € na ťarchu účtu 
431 Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 

Most cez rieku Laborec rastie
	 Práce	na	rekonštrukcií	mosta	Strážske	–	Krivošťany,	ktoré	realizuje	firma	Swietelsky,	Slo-
vakia,	s.	r.	o.,	Divízia	dopravných	a	inžinierskych	stavieb,	pokračujú	podľa	plánu.	O	plnení	
prác	v	zmysle	harmonogramu	mesto	pravidelne	informuje	stavbyvedúci	firmy		Roman	Banič.

 

V stredu  17. júna 2020 došlo k presmerovaniu premávky na novozrekonštruovanú polovicu mosta. 
V utorok 23. 6. 2020 bola dokončená demontáž dočasného mostného provizória, ktoré slúžilo na 
prejazd áut. V súčasnosti sa pracuje na rekonštrukcii druhej polovice mosta.
 Počas víkendu 4. a 5. 7. 2020 bol kvôli rekonštrukčným prácam most uzatvorený pre automobilo-
vú dopravu od 7.00 hod. do 19.00 hod. Následne od pondelka ráno 6. 7. 2020 do štvrtka 9. 7. 2020 
do 18.00 hod. bol most nepretržite uzatvorený pre automobilovú dopravu. Prechod pre peších bol za 
prísnych bezpečnostných opatrení regulovaný dodávateľom stavby.
 Náročnosť prác dokumentujú fotografie z archívu dodávateľskej firmy.                          G. Grmolcová

421 Zákonný rezervný fond. T: 31. 12. 2020. Z: 
riaditeľ MsPS. l Zrealizovať bežnú údržbu stĺpov 
verejného osvetlenia (doplnenie, resp. opra-
va krytov elektrických častí). T: 31. 8. 2020. Z: 
MsPS. l Pripraviť návrh na odpredaj garáží  pod 
Chemikom II. T: 31. 8. 2020. Z: MsÚ.
 Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta 
Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 01. 7. 
2020 – 31. 12. 2020 v súlade so schváleným Plá-
nom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
 Ruší: l Bod C/6 a bod C/7 Uznesenia č. 
250/2020 zo dňa 12. 3. 2020.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

	 Jedným	 z	 trhových	miest,	 ktoré	 sú	 zria-
dené	v	meste	Strážske,	 je	trhovisko	na	Ulici	
mierovej		pri	detskom	ihrisku.	Správcom	toh-
to	trhového	miesta	je	Mestský	podnik	služieb	
mesta	 Strážske.	 Mesto	 Strážske	 všeobecne	
záväzným	nariadením	č.	1/2020	schválilo	po	
predchádzajúcom	súhlase	Veterinárnej	a	po-
travinovej	správy	v	Michalovciach	potraviny	
a	iné	tovary,	ktoré	sa	môžu	predávať	v	rámci	
tohto	trhoviska.
 Povolené je predávať: ▲ produkty	 rastlin-
ného	pôvodu	ako	ovocie,	zelenina (musí byť 
očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovo-
cie akostne roztriedené a označené odrodou), 
predajca musí byť registrovaný na priamy predaj 
a dodávanie malého množstva prvotných pro-
duktov na príslušnej Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správe, ▲ slepačie	vajcia za pod-
mienok stanovených orgánom potravinárskeho 
dozoru, ▲ huby	čerstvé	 jedlé	a	spracovateľ-
sky	 balené	 sušené	 huby, ktoré boli spraco-

vané v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky 
podľa osobitných predpisov, predajca čerstvých 
húb musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti, ▲ balený	 potravinársky	 tovar v 
spotrebiteľskom obale za podmienok stanove-
ných orgánom potravinárskeho dozoru, ▲ lesné	
plodiny, ▲ včelie	produkty,	med	a	výrobky	z	
neho, pri vlastnej produkcii sa predávajúci pre-
ukáže potvrdením o registrácii včelára podľa 
zákona o veterinárnej starostlivosti na príslušnej 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, 
▲ spotrebné	výrobky,	najmä	textilné	a	odev-
né	výrobky,	obuv,	a	hračky, ▲ domáce	potre-
by,	 elektrotechnické	 výrobky,	 drobný	 tovar,	
kozmetika	 a	 drogéria,	 papierenské	 výrobky, 
▲ kvety,	 priesady,	 ovocné	 stromy,	 ozdobné	
kry	a	semená, ▲ drobné	umelecké	predmety	
a	drobné	remeselné	výrobky. 
 Taktiež sa môžu	 poskytovať	 služby ako  
oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc a 
iných nástrojov, oprava a čistenie obuvi, výroba 

kľúčov, fotografické služby.
 Platí	prísny	zákaz	predaja zbraní a streliva, 
výbušnín a pyrotechnických výrobkov. Nesmie 
sa predávať tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mrav-
nosť, tabak a tabakové výrobky, lieh, destiláty a 
spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, jedy, 
omamné a psychotropné látky, lieky, automobily, 
motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chrá-
nené druhy živočíchov, živé zvieratá s výnimkou 
trhových konzumných rýb. 
 Na mestskom trhovisku by ste nemali dostať 
čerstvé mlieko a mäso. Predaj mlieka, mliečnych 
výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov si už vy-
žaduje určité hygienické štandardy, ktoré nie je 
možné v podmienkach nášho trhoviska dodržať. 
Mali by sa predávať len v predajných stánkoch, 
alebo z predajných vozidiel, ktoré sú pre tento 
účel spôsobilé. Je	nutné	 stále	mať	na	 zreteli	
svoje	zdravie	a	prihliadať	aj	na	aktuálne	pod-
mienky,	v	ktorých	sa	predaj	uskutočňuje.                  
                                           -MsÚ-

Kedy bude MsZ
	 Predpokladané	termíny	MsZ	na	2.	polrok	
2020:		3.	septembra	a	3.	decembra	2020	na	
MsÚ	o	13.	hod.
	 V	programe	septembrového	MsZ	sú	o.	i.	
body:	Štatistika	finančného	rozpočtu	mesta	
k	30.	6.	2020,	Nakladanie	s	komunálnymi	a	
drobnými	stavebnými	odpadmi	za	I.	polrok	
2020,	Čerpanie	rozpočtu	MsPS	k	30.	6.	2020.																																																																							
																																																																					-red.-



 Netradičná maturitná snímka od PhDr. A. 
Brezovskej – Stredná odborná škola v Stráž-
skom.
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Ako sme sa učili učiť
	 Obmedzenia,	ktoré	prišli	v	polovici	marca	2020,	sa	dotkli	každodenného	osobného	i	pracov-
ného	života.	Na	stav,	v	ktorom	sme	sa	ocitli,	sa	dá	len	ťažko	pripraviť	a	takmer	nikto	z	nás	si	
tento	scenár	s	prichádzajúcim	novým	rokom	2020	nedokázal	predstaviť.	

Spolu aj na diaľku ...
 I nás zasiahlo koronavirusové obmedzenie, museli sme uzatvoriť priestory Centra voľného času 
Strážske. Snažili sme sa nadväzovať kontakty  a pokračovať v ponuke on – line aktivít. Poskytovali 
sme  rôzne námety pre deti i rodičov v dobe karantény. Boli sme spoločne v kontakte prostredníc-
tvom mobilov, elektronickej komunikácie a webového sídla. Záujemcovia s nami tvorili a boli sme 
radi spätnej väzbe - fotografiám, ako doma niekedy aj za pomoci rodičov, vo svojom voľnom čase 
tvorili, trénovali, tancovali, kreslili... Odmenu svojou kreativitou si vyslúžili K. Balogová, M. Bačová, 
K. Pilchová, L. Michalková a L. Lukačková za krásne práce. Ponúkali sme aktivity ku Dňu Zeme, Dňu 
matiek, Svetovému dňu rodiny. Májovú náladu nám prostredníctvom videa piesňou priniesla členka 
DFS Stražčanik D. Matisová a čapaše zatancoval M. Pavelčák. V dňoch 28. 5. – 3. 6. 2020 mali 
členovia DFS Stražčanik odcestovať na Ukrajinu na Medzinárodný folklórny festival. Boli  sme však 
doma. Šikovné tanečnice z DFS Stražčanik Ninka a Bianka si fľaškový tanec opakovali aj pri Laborci. 
 Ďalší sa zapojili do vyhlásenej súťaže Model z LEGA alebo brána do sveta hrania a fantázie. 
Porota hodnotila modely a popredné miesta získali R. Rudinec, D. Uhrin, M. Mikloš, M. Šimko, F. 
Šimko, K. Čigašová, A. Čigaš a O. Babjak. 
 Vyhlásili sme ďalšiu súťaž Talenty z detskej izby - výtvarné umenie, spev, hra na hudobný nástroj, 
tanec, šport, prednes prózy/poézie. Krásne videá  a malé umelecké dielka od detí sú na  webovom 
sídle CVČ. Vyhodnotenie: kategória MŠ - N. Basara, L. Michalková, Š. Chorcholič, kategória 1.- 4. 
roč. - N. Turbáková, súrodenci  F. a M. Šimkovci, M. Pavelčák, M. Kiiak, T. Mišková, S. Kalafusová, 
kategória 5.-9. roč. – S. Garbrová, E. Patlevičová.
 Ochotu podporiť tieto voľnočasové aktivity počas náročného obdobia sme našli u vedenia Tesco - 
Supermarket Strážske, ktoré pre deti pripravilo zaujímavé ceny.                                 Mgr. M. Kordeľová

V strednej škole 
úspešní absolventi, atraktívne odbory

 Keď sa kvôli hygienickým opatreniam v marci 
zavreli brány školy a vyučovanie sa presunulo do 
internetovej dimenzie, mohlo sa zdať, že aktivity 
školy sa zmenili na pasivitu. Opak bol pravdou. 
Po chvíľkovom vyčkávaní na usmernenia minis-
terstva školstva sme začali pracovať na našich 
hlavných úlohách. 
 Prvou z nich bolo prijímacie konanie. Aj keď 
sa prijímacie skúšky na väčšine stredných škôl 
neuskutočnili, my sme boli výnimka. Talentové 
skúšky pozostávajúce z testu psychickej spô-
sobilosti a testu telesnej zdatnosti absolvovalo 
37 žiakov, ktorí sa hlásili na náš najpopulárnejší 
študijný odbor: ochrana osôb a majetku. (V tomto 
študijnom odbore začíname s duálnym vzdeláva-
ním ako prví na Slovensku.) Prijatí boli tí najlepší 
a spolu s tými, ktorí sa hlásili na študijné odbory 
dopravy, sa v počte 34 žiakov zaradia do 1. roč-
níka v nasledujúcom školskom roku. 
 Úspešný nábor má za sebou aj nadstavbový 
odbor: podnikanie v remeslách a službách, kde 
máme dosiaľ nahlásených 55 žiakov.
 Súbežne s prijímacím konaním sa konali aj 
administratívne maturitné skúšky – maturantom 
sa známky vypočítali z priemerov známok urče-
ných predmetov. Spolu zmaturovalo 56 absol-
ventov denného a večerného štúdia. 
 Po skončení maturít prišli na rad učebné od-
bory, kde administratívnym spôsobom uzavrelo 
štúdium 14 študentov v odboroch praktická žena 
a stavebná výroba. 
 Bodku za ukončením štúdia dáva základná 
štátna skúška z anglického jazyka, v ktorej 15 
žiakov jazykovej školy pristúpi k ústnej časti 25. 
6. 2020.
 Sme naozaj radi, že sa nám podarilo napl-
niť naše ciele: máme úspešných absolventov, 
ponúkame atraktívne odbory, o ktoré je záujem 
zo strany žiakov i zamestnávateľov. Za všetkým 
je poctivá robota a vysoká angažovanosť našich 
zamestnancov. Veríme, že svojou prácou pri-
spievame k šíreniu dobrého mena nášho mesta.
                Viera Venglarčíková

 V dôsledku šírenia koronavírusu na Slovensku sme si museli všetci po-
stupne zvykať na mimoriadne opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu tejto 
nákazy. Tieto opatrenia sa nevyhli ani Zariadeniu sociálnych služieb Har-
monia v Strážskom, kde sme na pokyn zriaďovateľa zariadenia (Košického 
samosprávneho kraja) a regionálneho hygienika dňa 6.3.2020 uzatvorili 
zariadenie. Na zamedzenie šírenia vírusu Covid – 19 bol následne vyhláse-
ný núdzový stav. Avšak život v zariadení sa nezastavil, všetci zamestnanci 
vynaložili nesmierne veľa úsilia na to, aby sa prijímatelia sociálnej služby 
cítili čo najlepšie a prekonali toto ťažké obdobie najmä bez ujmy na zdraví. 
Zvýšenou dezinfekciou zariadenia, nosením rúšok a pravidelným meraním 
teploty sa podarilo zabrániť tomu najhoršiemu, za čo patrí vďaka všetkým 
zamestnancom zariadenia, najmä za ich zodpovednosť a seriózny prístup k 
vzniknutej situácii. 
 Keďže dlhodobá izolácia môže spôsobiť psychickú depriváciu, teda 
zhoršenie duševného stavu, inštruktorky sociálnej rehabilitácie pripravovali 
každodenne pre prijímateľov sociálnej služby rôzne aktivity v rámci zaria-
denia, zamerané na odreagovanie sa od každodenných problémov a spes-
trenie ich voľného času. Z množstva aktivít a činností môžem spomenúť 

najmä vedomostné kvízy, ktoré  v zariadení organizujeme pravidelne a vždy 
na inú tému, aby si prijímatelia sociálnej služby takýmto spôsobom nielen 
zasúťažili, ale najmä zaspomínali a načerpali aj nové vedomosti. V posled-
nom období sme vybrali tému liečivých bylín a spomienky na rozprávky 
dedka Večerníčka. Nesmeli tiež chýbať športové dopoludnia, ktorým sa ne-
smierne tešia, taktiež fungovali naše záujmové krúžky, ako krúžok varenia a 
pečenia, spoločenských hier alebo geografický krúžok. Popri tom všetkom 
prebiehali aj pravidelné skupinové aktivity v rámci aktivizačných miestnos-
tí. Všetky tieto činnosti prebiehali, samozrejme, za prísnych hygienických 
podmienok, rešpektujúc nariadené epidemiologické opatrenia. Pravidelným 
usmerňovaním a vysvetľovaním sme postupne viedli prijímateľov sociálnej 
služby k noseniu ochranných rúšok, ktoré sme im svojpomocne ušili. 
 Takto sme prežili psychicky a fyzicky veľmi náročné obdobie, keď sme 
našim prijímateľom  nahrádzali aj ich rodiny, nakoľko návštevy boli dočasne 
zakázané. Kontakt s rodinou bol zabezpečený najmä telefonicky, či pro-
stredníctvom internetu. Znovu sme sa presvedčili, že tímová práca v ta-
komto zariadení je veľmi dôležitá, a že spoločne sa dajú prekonať všetky 
prekážky.                                                                              Mgr. Beáta Danková

 Žiaci, učitelia aj rodičia sa zo dňa na deň 
ocitli v neštandardnej situácii, kedy sa museli 
nevyhnutne naučiť vysporiadať s vyučovaním 
v online priestore. Spočiatku učitelia tunajšej 
základnej školy posielali žiakom úlohy prostred-
níctvom Edupage. Hneď po prvom týždni zistili, 
že tento spôsob výučby nebude príliš dlho pre 
žiakov efektívny a zaujímavý. Edukáciu s využi-
tím moderných technológií sme odštartovali už 
23. 3. 2020 v niekoľkých  triedach na 1. stupni, 
postupne sa pridávali ďalšie triedy. Od 6. 4. 2020 
sa na online vyučovanie prostredníctvom vide-
okonferencií v upravenom rozvrhu prihlasovali 
aj žiaci vyšších ročníkov. Žiakom bez pripojenia 
na internet boli každý týždeň odosielané učebné 
materiály v printovej podobe, ktoré vypracované 
spätne zasielali prostredníctvom mestskej polí-
cie a asistentov učiteľa na kontrolu svojim vyu-
čujúcim.
 V mnohých domácnostiach sa za jedným 
počítačom, prípadne mobilom striedalo viacero 
súrodencov („nedajbože“, keď bola mama učiteľ-
ka ☺). Učitelia sa okrem technických záležitos-
tí borili aj s úpravou a redukciou učiva, hľadali 
správne vyučovacie metódy, spôsoby hodnote-
nia, efektívnej spätnej väzby i komunikácie so 
žiakmi. Bolo dôležité udržať vzťahy v triede, dať 
deťom priestor povedať čo prežili, ako sa majú ...
 Dnes môžeme konštatovať, že s trochou 
predstavivosti a šikovnosti sme spoločnými sila-
mi zvládli učiť inovatívne, príjemne a zážitkovo i 
mimo školských lavíc. Učenie na diaľku nemu-
sí byť trápením, práve naopak – vďaka online 

vyučovaniu nadobudli žiaci nové kompetencie, 
získali technické zručnosti pri obsluhe počítača, 
zistili, že moderné výdobytky môžu slúžiť nielen 
na zábavu a hru. 
 Školský rok sa v Základnej škole v Strážskom 
neskončil vyhlásením mimoriadnej situácie. V 
hlavných vzdelávacích oblastiach sa väčšinou 
prebralo celé učivo, k niektorým témam sa ško-
láci vrátia v septembri. Veľká vďaka patrí aj rodi-
čom. Práve oni boli predĺženou rukou učiteľov. 
Neraz ich suplovali a zvládli to výborne. 
 Počas online vyučovania sa odohrali rôzne 
úsmevné situácie, s ktorými sa na zlepšenie ná-
lady chceme podeliť. * Pani učiteľka zdieľala cez 
obrazovku digitálnu učebnicu (počas zdieľania 
materiálu žiaci nevidia tváre spolužiakov a učiteľ-
ky, ale iba zdieľaný materiál), v pozadí sa ozval 
žiakov dedko: „Ta dze vona pošla? Ňit jej tam.“ 
* Niektorí rodičia v snahe pomôcť svojim deťom 
sedeli za počítačom a našepkávali. Občas uči-
teľke pripomenuli: „Pani učiteľka, ešte moju ste 
nevyvolali.“ Žiaci druhého stupňa museli riešiť 
oveľa „závažnejšie“ situácie. * „Pani učiteľka, 
zvoní mi kuriér, môžem si vyzdvihnúť balík?“ * 
„Pani učiteľka, vypadávate mi ... strašne ste roz-
sekaná.“ * „Pani učiteľka, prepáčte, že meškám 
na hodinu, ale prišiel mi kuriér a konečne mám 
nové súčiastky na motorku.“ * „Pani učiteľka, ja 
sa za chvíľu vrátim, môžem ísť na WC?“
 Aj keď táto mimoriadna situácia priniesla veľ-
ké množstvo pozitívneho pre prax, jedna priorit-
ná vec nám všetkým chýbala. Socializácia. 
        PaedDr. Jana Dzurillová 

Bylinky a dedko Večerníček
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Patrí k ľudovému umeniu
 ...nočná obloha je nádherná, lenže na ňu ne-
dosiahneš...
 ...paličkovaná čipka je krásna a na viac si ju 
môžeš pohladiť...
 Krúžok paličkovanej čipky Pavučinka pracuje 
pri referáte kultúry MsÚ. Paličkovanie je jedna z 
najstarších techník ručných prác a patrí k ľudo-
vému umeniu. Naše paličkárky vytvoria krásne 
čipky, ozdoby a tie sa snažíme prezentovať na 
rôznych podujatiach v našom regióne, v Koši-
ciach a Rožňave s medzinárodnou účasťou.
 Od roku 2003 sme napaličkovali nespočetné 
množstvo čipiek, ktoré mali možnosť si pozrieť 
aj naši obyvatelia mesta na rôznych podujatiach 
– Stražčanský jarmok, v uličke remesiel a pri 
rôznych podujatiach organizovaných základnou 
a okresnou organizáciou Únie žien Slovenska. 
Prezentácia pod názvom Cesta k tradíciám – 
Romantická precíznosť paličkovanej čipky bola 
na You Tube zverejnená 17. 6. 2020.
 Nedá mi nespomenúť vynikajúcu spoluprácu 
s mestskou knižnicou pod vedením Boženy Apja-
rovej. Pravidelne každý rok sa konalo základné 
kolo Vansovej Lomnička, kde sme mali možnosť 
usporiadať výstavku paličkovanej čipky. Stretá-
vali sme sa pri rôznych besedách so spisovateľ-
mi i s našimi rodáčkami Paulou Sabolovou-Jelín-
kovou a Máriou Hajičkovou, večeroch pri knihe. 
Učili sme sa vidieť svet z pohľadu inej osoby a 
pochopiť, ako sa ostatní ľudia cítia a prečo tak 
konajú. Želáme si, aby takýchto podujatí bolo 
čo najviac. Tak ako hovorí citát Jána Ámosa Ko-
menského: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre 
a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom 
súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zr-
kadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlast-
ných potom vodidlom“.              Anna Zabloudilová

Škola hrou
 Ak si niekto doteraz myslel, že deti v ma-
terskej škole sa len hrajú, určite v čase korony 
zmenil svoj názor. Aj my sme sa učili. Na diaľku, 
ale mali sme k sebe o čosi bližšie, ako hocikedy 
predtým. Deti nás brali vážne, aj keď sme neboli 
v bezprostrednej blízkosti. Komunikovali sme s 
nimi cez facebookové okienko materskej školy. 
Zadávali sme im úlohy a aktivity, ktoré plnili spolu 
s rodičmi. Spätnou väzbou pre nás boli výtvar-
né práce, fotografie či krátke videá. Do aktivít sa 
zapojilo 63 detí. Učili sa vzájomne počúvať, byť 
zodpovednými, plniť zadané úlohy systematicky.
 „Ak chcete, aby vaše dieťa stálo pevne noha-
mi na zemi, naložte mu na plecia zodpovednosť.“ 
Veríme, že sa nám to podarilo. 
            Kolektív MŠ Strážske

Ja a geografia
 Môj záujem o geografiu začal už v detstve. 
Od piateho ročníka chodím na geografickú 
olympiádu. Tohto roku sme mali vo februári 
okresné kolo v Michalovciach, ktoré som vy-
hral. Veľmi som sa tešil na krajské kolo, kto-
ré sa malo uskutočniť v Košiciach, ale kvôli 
pandémii ho zrušili. Koncom mája mi prišla 
ponuka zúčastniť sa celoslovenského kola ge-
ografickej olympiády, ktorú som prijal. Súťaž sa 
uskutočnila dištančnou formou - cez počítač. 
Podarilo sa mi obsadiť ôsmu priečku.                                   
            Viktor Dankanin, 7.a 

Polícia upozorňuje
 „Zemplínska šírava a Vinianske jazero 
patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľa-
dávaným a často navštevovaným rekreačným 
oblastiam. V súvislosti so vzniknutou situáciou 
pandémie COVID-19 je veľká pravdepodob-
nosť, že turisti budú tento rok dovolenkovať na 
Slovensku, takže Zemplínska šírava a Vinian-
ské jazero určite nebudú výnimkou, ale nao-
pak, budú lákať nielen rodiny s deťmi.
 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.“ 
                                   OR PZ Michalovce

Ocenená dovolenka
 Vesmír očami detí je celoslovenská postupo-
vá súťaž prezentujúca vnímanie vesmíru a jeho 
zobrazenie  prostredníctvom výtvarných prác. 
 Centrum voľného času Strážske každoroč-
ne pripravuje svojich členov do tejto súťaže a v 
predkoronových časoch zaslalo 10 výtvarných 
prác. Do súťaže sa tento rok zapojilo 34 škôl a 
265 prác. Dve z nich - patriace našim členom 
- postúpili do celoslovenskej súťaže v Hurba-
nove. Hanka Voľanská vyjadrila svoje predsta-
vy o vesmíre, mimozemských civilizáciách a 
hviezdach vo výtvarnej práci Vesmírna rodinka. 
Alenka Majerčáková  si vie prestaviť, aká úžasná 
by bola dovolenka vo vesmíre. Tá sa zapáčila aj 
členom poroty celoslovenskej súťaže a tak sa 
Alenka môže tešiť ocenenej práci. Blahoželáme 
dievčence, robíte nám radosť.   
                                                   Mgr. Marta Kordeľová

Kedy na kúpalisko? 
 Chladné a daždivé počasie, pandémia ko-
ronavírusu – to všetko nepriaznivo ovplyvnilo 
otvorenie kúpacej sezóny aj v našom meste. 
Inokedy už v júni bolo kúpalisko v prevádzke, v 
tomto roku sa všetko posúva. Redakcia oslovila 
Ing. Jozefa Fedorka, riaditeľa MsPS, s otázkou 
„kedy sa budeme môcť kúpať v Strážskom?“. 
Podľa jeho vyjadrenia pripravovali otvorenie 1. 
júla. Od hygienikov je potvrdená vyhovujúca kva-
lita vody na kúpanie. Momentálny problém tkvie 
v tom, že sa čaká na dokončenie prác v priľahlej 
budove Školiaceho strediska (bývalej kolkárne), 
ktorá prechádza rekonštrukciou. O projekte re-
konštrukcie sme v novinách informovali už skôr. 
Kvôli bezpečnosti návštevníkov kúpaliska je ne-
vyhnutné počkať na ukončenie rekonštrukčných 
prác. Otvorenie kúpaliska je závislé na dokonče-
ní a prevzatí do prevádzky spomínaných zaria-
dení. V čase redakčnej uzávierky bol stav ešte 
nedoriešený...                                        G. Grmolcová

Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko 
– celoslovenské kolo (ocenená práca) –

Pocta hasičom
 Mestom znie sirény hlas,
 zbystrí myseľ každý z nás.
 Hasičom je to však jasné,
 požiar hasiť musia včasne.
 Zobrať prilby, hadice,
 autom prejsť cez ulice,
 hasiť oheň, chrániť ľudí...
 Pri tej práci sa nik nenudí. 
 S nasadením života,
 ťažká je ich robota.
 Prúd vody sa rýchlo valí,
 od domu sa oheň vzdiali.
 Vďaka rýchlej pomoci, 
 oheň ostal bezmocný.
 Sťa zúrivá tigrica,
 lesom prešla víchrica. 
 Aj vtedy sú vyzbrojení,
 do akcie pripravení.
 Kalamitu odstraňovať,
 ľudí, zvery zachraňovať.
 Boj so živlom nie je ľahký,
 lebo život býva krehký.
 Vaša práca náročná,
 nikdy nie je zbytočná.
 Nebezpečná – to je stále, 
 preto ďakujem vám práve.

Katarína Cehulová, 9.B 
1. miesto v okresnom kole – Hasičská súťaž 

(Záchrana osôb z vodnej hladiny)


