
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznese-
ní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l 
Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30. 
6. 2020. l Plnenie finančného rozpočtu mesta 
Strážske k 30. 6. 2020. l Nakladanie s komunál-
nymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa 
za I. polrok 2020. l Dôvodovú správu - Práce 
naviac Stavoconzult, s. r. o. na zhotovenie stav-
by Zníženie energetickej náročnosti budovy 
školiaceho strediska v Meste Strážske. Celková 
cena prác naviac je 19 748,20 € s DPH. l Zne-
nie stanov Klubu akcionárov Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. l Správu ne-
závislého audítora z auditu účtovnej závierky 
k 31. 12. 2019. l Návrh na odpredaj garáží. l 
Harmonogram náterov stĺpov verejného osvetle-
nia. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 
4 Územného plánu mesta Strážske. l Výsledky 
prerokovania Zmien a doplnkov č. 4 Územného 
plánu mesta Strážske. l Zmeny a doplnky č. 4 
Územného plánu mesta Strážske sú základným 
územnoplánovacím dokumentom na miestnej 
úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo 
smerným podkladom na vypracovanie a schva-
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Odpredaj majetku mesta na kruhový objazd

ľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentá-
cie, na územné rozhodovanie a na vypracova-
nie dokumentácie stavieb v katastrálnom území 
mesta. l Výsledok posúdenia návrhu Zmien a 
doplnkov č. 4  Územného plánu mesta Strážske 
podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územ-
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. l  Správu 
hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly 
plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastu-
piteľstva konaných v roku 2019. l Informácie zo 
zasadnutí komisií.
 Uznáša sa: l Na VZN č. 2/2020, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 4 
Územného plánu mesta Strážske. 
 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 zmene 
a doplnení niektorých zákonov 2. zmenu rozpoč-
tu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2020
a) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiah-
nutí vyšších príjmov a to o 237 075 € 
b) Presun rozpočtových prostriedkov na pod-
položkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 

mestomestoNašeNaše

	 Mestské	zastupiteľstvo	zasadalo	3.	9.	2020.	rokovanie	viedol	a	prítomných	privítal	 Ing.	V.	
Dunajčák,	primátor	mesta.	Poslanci	zvolili	návrhovú	komisiu,	overovateľov	a	po	prerokovaní	
programu	schválili	uznesenie.		 	 	 	 	 															-red.-

Oslavy 76. výročia SNPOslavy 76. výročia SNP
	 Oslavy	 76.	 výročia	 vypuknutia	 Sloven-
ského	 národného	 povstania	 sa	 uskutočnili	
v	 piatok	 28.	 augusta	 2020	 o	 14.	 hodine	 na	
námestí	 A.	 Dubčeka.	 Organizátorom	 bolo	
Mesto	Strážske	a	ZO	SZPB	Strážske.	
 Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta 
Ing. Vladimír Dunajčák, predseda Oblastného 
výboru SZPB v Michalovciach Ing. Miroslav 
Prega, členovia ZO SZPB, poslanci MsZ v 
Strážskom, pracovníci MsÚ a občania mesta. Aj 
tento rok boli súčasťou osláv vojaci z 22. me-
chanizovaného práporu Michalovce (na sním-
kach P.K.). 
 V úvode spomienkovej slávnosti zaznela 
hymna SR, báseň v podaní M. Karkošiakovej z 

krúžku Zrkadlenie a hymnická pieseň Slovensko moje, otčina moja. Nasledovali príhovory primátora 
mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka a Anny Zabloudilovej, predsedníčky ZO SZPB. Ing. Miroslav Prega 
odovzdal pamätné medaily pri 76. výročí ukončenia 2.svetovej  vojny a 76. výročia SNP – F. Ihnátovi, 
M. Peťkovej, J. Perháčovej, M. Kočanovej, H. Dankaninovej, P. Mlynarčíkovi, M. Šalachovej, J. Kor-
maníkovi, J. Mege-
lovej, H. Nemcovej, 
A. Zabloudilovej. 
Ďakovné listy odo-
vzdal  A. Semanco-
vej, M. Sidorovej, 
A. Dančišinovej. 
 Piesne – Kto za 
pravdu horí a Keď 
sa Slovák preč do 
sveta poberal – v 
závere zaspieval a 
zahral na akordeó-
ne Ján Ivan.           
                        -bad-

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených 
v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške           6 069 722 €
Výdavky vo výške          6 069 722 €
Príjmy: Bežný rozpočet          3 953 527 €
Kapitálový rozpočet          1 569 833 €
Finančné operácie             546 362 €
Rozpočet mesta           6 069 722 €
Výdavky: Bežný rozpočet         4 053 297 €
Kapitálový rozpočet          1 950 267 €
Finančné operácie               66 158 €
Rozpočet mesta         6 069 722 €. 
l Prijatie kontokorentného úveru na preklenutie 
časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
mesta Strážske vo výške 300 000 € v súlade s 
ustanovením § 36 ods.2 Zákona č. 67/2020 Z. 
z. v znení neskorších predpisov. l Účasť mes-
ta Strážske v združení: Klub akcionárov Výcho-
doslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. 
z. Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Brati-
slava-Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 
52861058. Registračné číslo: VVS/1-900/90-
58096. Registrový úrad: MV SR. l Predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy nasle-
dovne: kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, 
názov projektu: Vypracovanie účelového energe-
tického auditu pre budovy  s cieľom zhodnotenia 
využitia ich potenciálu pre zavedenie energetic-
kých služieb v meste Strážske. Výška maximál-
neho celkového spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa stanovená z celkových oprávne-
ných výdavkov 37 915,20 € predstavuje čiastku 1 
895,76 €. Financovanie prípadných neoprávne-
ných výdavkov projektu. l Zverejnenie zámeru 
na prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 
14 na prízemí o celkovej podlahovej ploche 8,68 
m² (vpravo od hlavného vchodu), miestnosť č. 
15 na prízemí o celkovej podlahovej ploche 12,5 
m² (vľavo od hlavného vchodu), sklad o celkovej 
podlahovej ploche 6 m² v stavbe Obchodný dom 
Laborec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v 
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí za cenu prenájmu 136,13 eur 
(s energiami) na dobu určitú - 5 rokov pre Renáta 
Misárová,  Vihorlatská 624/16, 072 22  Strážske, 
IČO: 51146037 so zdôvodnením, že predmetný 
nebytový priestor je v súčasnosti využívaný s 
účelom predajne a poskytovania určitých druhov 
služieb (kopírovanie, hrebeňová väzba, výroba 
kľúčov...), ktoré sú v meste občanmi žiadané, 
poskytované v dobrej kvalite, k spokojnosti ob-
čanov a v prípade ukončenia nájmu by sa mohli 
stať pre bežných občanov nedostupnými. l Zní-
ženie výmery kotolne v zmluve o nájme techno-
logických zariadení zo dňa 11. 9. 2017 uzavretej 
s firmou KOOR Východ s.r.o. o výmeru skladu 
parcela registra „C“ č. 411/10 v zmysle geomet-
rického plánu č. 36208914-14/2019. l Odpuste-
nie 50 % nájomného z dôvodu zatvorenia prevá-
dzok kvôli krízovej situácii súvisiacej so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 
19 pre nájomcov, ktorí o to písomne požiadajú s 
podmienkou, že budú plne súčinní pri žiadosti o 
dotáciu na úhradu nájomného v zmysle zákona 
č. 155/2020 Z. z., ktorá bude predkladaná elek-
tronicky prostredníctvom špeciálneho formulára 
na Ministerstvo hospodárstva SR. l Pridelenie 
nájomného bytu...    (Pokračovanie na 2. strane)  



Kollárová, katastrálne územie Strážske, na LV 
č.1236, vlastník Mesto Strážske a  jedná sa o 
pozemok, ktorý je priľahlý k jestvujúcemu rodin-
nému domu č.615//2 na pozemku registra KNC 
p.č.1216/1 a 1202/4 na LV č.687 a priľahlému 
pozemku registra KNC p.č.1198/2 na LV č.1475, 
k. ú. Strážske a svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.) l Odpre-
daj majetku mesta z dôvodu hodného osobitné-
ho zreteľa pre kupujúceho Slovenská republika 
v správe Slovenská správa ciest, Miletičova č. 
19, Bratislava za účelom majetkovej prípravy 
a výstavby líniovej stavby – cesty „I/18 a I/74 
Strážske križovatka“ (kruhový objazd). Jedná 
sa o časti pozemkov oddelených od pôvodných 
parciel podľa Geometrického plánu č. 2944/2018 
na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych 
práv,  ktorý vypracoval ISPO spol. s.r.o., Sloven-
ská 86, 080 01  Prešov, úradne overený Okres-
ným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom 
pod č. G1-365/19 dňa 24. 6. 2019. Kúpna  cena 
za predmet kúpy zodpovedajúca všeobecnej 
hodnote predmetu kúpy zistenej Znaleckým po-
sudkom č. 07/2019, ktorý vyhotovil dňa 01. 8. 
2019, Ing. Kovaľ Ľubomír, ul. Kpt. Nálepku 35, 
071 01  Michalovce, znalec zapísaný v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na 
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, 
odbor Stavebníctvo - Pozemné stavby, ohodno-
covanie nehnuteľností, ev. č. znalca 911773, je 
stanovená takto: Všetky parcely sú vo vlastníc-
tve mesta, sú v registri C, cena za m2 18,15 eur, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

Číslo parcely Výmera v m2 Cena za spo-
luvlastnícky 
podiel (v €)

1343/13 1990 36 118,50

417/8 10 181,50

438/13 48 871,20

1155/13 2 36,30

1202/8 85 1 542,75

1343/15 509 9 238,35

1347/3 60 1 089,00

1404/4 2595 47 099,25

1346/2 152 2 758,80

1349/3 87 1 579,05

1390/3 36 653,40
    
 Celková dohodnutá kúpna cena za predmet 
kúpy je 101 168,10 € (slovom: stojedentisícsto-
šesťdesiatosem eur, desať centov) vrátane DPH.
 Žiada primátora mesta: l Opatriť Zmeny 
a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Stráž-
ske  schvaľovacou doložkou. l Uložiť schválené 
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta 
Strážske na Okresnom úrade, Odbor výstavby 
a bytovej politiky, Košice a na stavebnom úra-
de Mesta Strážske a v Meste Strážske spolu s 
výpisom z uznesenia a kópiou VZN. l Doručiť 
záväznú časť Zmien a doplnkov č. 4 Územné-
ho plánu mesta Strážske dotknutým orgánom 
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s 
ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona. 
l Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 
4 Územného plánu mesta Strážske, ktorý spolu s 
kópiou uznesenia  doručí príslušnému ministers-
tvu. l Zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov 
č.4 Územného plánu mesta Strážske na inter-
netovej stránke mesta a vyvesením na úradnú 
tabuľu najmenej po dobu 30 dní v súlade s § 27 
ods.4 písm. a) stavebného zákona.
 Poveruje: l Primátora, aby vykonal všetky 
potrebné úkony súvisiace so vznikom členstva v 
Klube akcionárov Východoslovenská vodáren-
ská spoločnosť, a. s., o. z. v zmysle príslušných 
právnych predpisov a stanov KA VVS OZ.
 Volí: l Prísediacich Okresného súdu Micha-
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Poďakovanie
 Dňa 10. 6. 2020 vo veku 87 rokov napo-
sledy dotĺklo srdce manžela, otca, dedka, pra-
dedka a svokra Jána	PERHÁČA.
 Ďakujeme rodine, priateľom, známym a 
susedom za povzbudivé slová, kvetinové dary 
a účasť na jeho poslednej rozlúčke. Naše po-
ďakovanie patrí aj pracovníkom v Dome smút-
ku v Strážskom za dôstojné zabezpečenie 
pohrebného obradu.                  Smútiaca rodina 

Poďakovanie 
 Dňa 4. 6. 2020 sme sa naposledy rozlú-
čili s manželkou, mamkou a babkou Annou			
KRIVOU, ktorá nás opustila 2. 6. 2020.
 Naše poďakovanie patrí priateľom, suse-
dom, známym,  bývalým spolupracovníkom z 
Chemka, ÚSS Lidwina a ďalším za vyjadrenie 
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke.

Manžel Jaroslav, synovia Maroš a Martin 

Poďakovanie 
 Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s 
našou drahou mamičkou 
Emíliou	 TRNKOVOU, 
ktorá nás navždy opusti-
la 21. 7. 2020.
 Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary, ktorými 
ste sa pokúsili zmierniť náš veľký žiaľ. Za dôs-
tojnú rozlúčku s ňou  ďakujeme duchovnému 
otcovi Augustinovi Vaščákovi.        Dcéra a syn

(Dokončenie z 1. strany) ...ul. Obchodná 440: 
Peter Sliško do 31. 12. 2020. l Opakované 
uzatvorenie zmlúv o nájme bytu. Nájomné byty – 
Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27): 
Adam Emil do 31. 12. 2020, Šmaťová Anna do 
31. 12. 2020. l Podľa § 26  ods. 3 stavebného 
zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) Záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov, Zmeny a doplnky č. 4 
Územného plánu mesta Strážske. l Zadanie 
Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mes-
ta Strážske. l Odpredaj pozemku v súlade s § 
9a ods.8 písm. b) Zákona SNR č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí, pozemok registra KNC parcela 
číslo 1699/2 o výmere 153 m2, druh pozemku 
záhrada, podľa vyhotoveného geometrického 
plánu č. 401122662-17/2020, katastrálne územie 
Strážske, ul. Krivošťanská, katastrálne územie 
Strážske, pre nadobúdateľa Ing. Peter Pilch a 
manž. Katarína, r. Tkáčová, Družstevná 503/10, 
Strážske, za cenu 15 eur/ m² a náklady spojené 
s prevodom nehnuteľnosti.
(Odôvodnenie: novovytvorený pozemok je vytvo-
rený z pozemku registra KNC p. č. 1699 o výme-
re 663 m2, druh pozemku záhrada, ul. Krivošťan-
ská, katastrálne územie Strážske, na LV č.1236, 
vlastník Mesto Strážske a jedná sa o pozemok, 
ktorý je priľahlý k jestvujúcemu rodinnému domu 
č.360/17 na pozemku registra KNC p.č.1694/1 
na LV č.160 a priľahlému pozemku registra KNC 
p.č.1694/2 na LV č.161, k. ú. Strážske a svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný ce-
lok so stavbou.) l Kúpu pozemku registra KNC 
p. č. 1216/3 o výmere 113 m2, druh pozemku 
záhrada, podľa vyhotoveného geometrického 
plánu č. 14296985-25/2020, katastrálne úze-
mie Strážske, za cenu 16,52 €/m2 (na základe 
vypracovaného znaleckého posudku č.01/2019 
vypracovaného Ing. Ľubomírom Kovaľom, ev. 
č. znalca 911773, Uznesenie č.242/2019 zo 
dňa 24.01.2019, bod B/18), t. j. celková cena 
1866,76 €, od Daniela Gadžová r. Rozmošová, 
Kollárova 616/1, Strážske. l Odpredaj v súlade 
s § 9a ods.8 písm. b) Zákona SNR č.138/1991 
Zb. o majetku obcí, pozemok registra KNC p. 
č. 1409/2 o výmere 30 m2, druh pozemku za-
stavaná plocha a nádvorie, podľa vyhotovené-
ho geometrického plánu č. 14296985-25/2020, 
katastrálne územie Strážske, za cenu 16,52 €/
m2 (na základe vypracovaného znaleckého po-
sudku č.03/2019 vypracovaného Ing. Ľubomí-
rom Kovaľom ev. č. znalca 911773, Uznesenie 
č.242/2019 zo dňa 24.01.2019, bod B/19), t. j. 
celková cena 495,60 € a náklady spojené s pre-
vodom nehnuteľnosti, pre nadobúdateľa Daniela 
Gadžová, r. Rozmošová,  Kollárova 616/1, Stráž-
ske. (Odôvodnenie: novovytvorený pozemok je 
vytvorený z pozemku registra KNC p. č. 1409 o 
výmere 3667 m2, druh pozemku zastavaná plo-
cha a nádvorie, ul. Kollárova, katastrálne územie 
Strážske, na LV č.1236, vlastník Mesto Strážske 
a jedná sa o pozemok, ktorý je priľahlý k jestvu-
júcemu rodinnému domu č.616/1 na pozemku 
registra KNC p.č.1216/1 a 1202/4 na LV č.687 a 
priľahlému pozemku registra KNC p.č.1216/1 na 
LV č.687, k. ú. Strážske a svojím umiestnením a 
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.) l 
Odpredaj v súlade s § 9a ods.8 písm. b) zákona 
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, pozemok 
registra KNC p. č. 1199/4 o výmere 79 m2, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, podľa vy-
hotoveného geometrického plánu č. 14296985-
25/2020, katastrálne územie Strážske, za cenu 
16,52 €/m2 (na základe vypracovaného znalec-
kého posudku č.03/2019 vypracovaného Ing. Ľu-
bomírom Kovaľom, ev. č. znalca 911773, Uzne-
senie č.242/2019 zo dňa 24.01.2019, bod B/19), 
t. j. celková cena 1305,08 € a náklady spojené 
s prevodom nehnuteľnosti, pre nadobúdateľa 
Bohumil Vopršálek a manž. Božena, r. Tkáčo-
vá, Kollárova 615/2, Strážske. (Odôvodnenie: 
novovytvorený pozemok je vytvorený z pozem-
ku registra KNC p. č. 1199/2 o výmere 210 m2, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ul. 

lovce pre volebné obdobie 2021 – 2024: Jozefa 
Čabáka, Obchodná 252/1A, Strážske.
 Konštatuje že: l Nebytové priestory garáž 
č. 1, garáž č. 2, garáž č. 3, garáž č. 4, garáž č. 5, 
garáž č. 6, garáž č. 7, garáž č. 8 nachádzajúce 
sa na prízemí bytového domu na ulici Obchodnej 
v Strážskom, súpisné číslo 253, parcela registra 
C 523/3 zapísané na LV č. 1691 sa pre mesto 
stali prebytočným majetkom v zmysle § 23 vnú-
torného predpisu č. 7/2005 Zásady hospodáre-
nia s majetkom mesta Strážske.
 Ruší: l Bod C/16 Uznesenia č. 251/2020 zo 
dňa 04.06.2020 - Pridelenie nájomného bytu (ul. 
Obchodná 440) Peter Dupaľ. l Bod B/12 Uzne-
senia č. 174/2010 zo dňa 18. 2. 2010 - Odpredaj 
6 ks garáži v objekte Chemik II. nachádzajúcich 
sa na ul. Obchodnej na  parc. č. 523/3 pre zá-
ujemcov, ktorí dajú najvyššiu cenovú ponuku 
vo verejnej súťaži. l Bod C/7 Uznesenia č. 
251/2020 zo dňa 04. 6. 2020 - Uzavretie zmluvy 
o kontokorentnom úvere vo výške do 300 000 € 
na financovanie bežných a kapitálových výdav-
kov na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami rozpočtu. 
 Ukladá: l Vypracovať podmienky obchod-
nej verejnej súťaže na odpredaj 8 ks garáží. T: 
15. 10. 2020. Z: MsÚ. l Vypracovať projektovú 
dokumentáciu opravy OD Laborec v rozsahu: – 
strecha, fasáda, okná, vonkajšie dvere. T: 31. 10. 
2020. Z: MsÚ. l Inštalovať dopravné značky s 
označením obytná zóna za bytovými domami ul. 
Vihorlatská 621 – 624 (vnútorná komunikácia). 
T: 15. 10. 2020. Z: MsÚ. l Pripraviť harmono-
gram otvorenia prevádzky bufetu v priestoroch 
školiaceho strediska.  T: 30. 9. 2020. Z: MsPS, 
MsÚ. l Vypracovať podkladový materiál pre 
komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia 
v meste (rozsah, miesto opráv a modernizácie 
verejného osvetlenia vrátane súvisiacich prípojo-
vých a iných elektrických zariadení). T: najbližšie 
zasadnutie MsZ. Z: MsPS.
 Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
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Aká bola sezóna Aká bola sezóna 
na kúpaliskuna kúpalisku

 Otvorenie	letného	kúpaliska	bolo	plánované	od	1.júla.	Kvôli	rekonštrukcii	objektu	Školiace	
stredisko	a	posunu	stavebných	prác	sa	reálne	sezóna	začala	31.	júla,	trvala	do		31.	augusta.	
Pri	otvorení	sezóny	bolo	potrebné	z	dôvodu	pandémie	Covidu	-	19	zvýšiť	hygienické	štandar-
dy	pri	vstupe	na	kúpalisko,	v	sociálnych	zariadeniach	a	vyradiť	„pitítka“	pitnej	vody	z	prevádz-
ky.	
 Kúpalisko navštívilo 2 635 rekreantov, čo je o 785 návštevníkov menej ako v roku 2019. Návštev-
níci si  občerstvenie mohli zakúpiť v „mobilnom bufete - stánkový predaj“. Z 32 dní prevádzkovania 
bolo 20 dní slnečných, 6 dní polojasno a 6 dní oblačno.
 Ukončenie letnej sezóny 2020 skončilo pre MsPS z finančného pohľadu vo výške 5 556 € za 
tržby z predaja služieb, čo je o 1 720 € menej ako v minulom roku. Hodnotenie nákladovosti za celé 
stredisko sa v čase redakčnej uzávierky spracovávalo. August bol výnimočne teplejší mesiac ako 
júl, preto môžeme návštevnosť na kúpalisku v globále hodnotiť ako prijateľnú - aj napriek zvýšenej 
ostražitosti návštevníkov z dôvodu Covidu - 19. Návštevníci pri parkovaní svojich vozidiel boli kvôli 
rekonštrukcii budovy MsPS trochu limitovaní, pretože parkovisko nebolo možné využiť v celkovej 
kapacite.
 Prevádzkovali sme v zmysle platnej legislatívy - laboratórne analýzy kvality vody boli v poriadku. 
Na začiatku sezóny boli vykonané opravy a údržba jednotlivých strojových zariadení kúpaliska, opra-
va fasádnej omietky pri bazénových múrikoch, oprava časti povrchu bazénovej plochy. Prevádzkový 
chod zabezpečovali 2 plavčíci, 1 strojník, 1 upratovačka.                                               Ing. Jozef Fedorko

Príbeh 
jedného sídliska

 Na začiatku bol kontajner separovaného 
odpadu, ktorý využívali všetky deti sídliska 
ako jedinú preliezačku na svoje pohybové 
aktivity. Keďže deti disponujú obrovským 
množstvom energie, ktorú potrebujú dostať 
von, aktívny pohyb je prirodzenou činnosťou 
ich bezstarostného života. 
 Ako „vyplašiť“ sivú monotónnosť obytného 
priestoru, ktorý by mal hrať farbami, keďže na 
sídlisku žije veľa detí? Je 21. storočie a obytná 
zóna sa podobá tým, ktoré som ako tínedžerka 
vídavala v dokumentoch o vojne a krátko po nej.
 Nápad s revitalizáciou medzibytovkového 
priestoru, ktorý podporili poslanci MsZ (niektorí 
už bývalí), sa ukázal ako skvelý. Priestor ožil a 
deti si už rok užívajú  detské ihrisko na sídlisku 
Mierová – Komenského. S ďalším úžasne  ino-
vatívnym nápadom prišla Danka Baánová, aby 
sme na asfaltové plochy namaľovali pre deti rôz-
ne pohybové prekážky a hry. S finančnou pod-
porou mesta (farby a štetce) sme počas letných 
prázdnin zrealizovali 3-dňovú tvorivú brigádu, 

ktorej sa zúčastnili dospelí aj deti. Každé z detí si 
chcelo vymaľovať svoj malý kúsok chodníka, iné 
so zatajeným dychom pozorovali, čo na chodní-
ku vzniká.
 Dobré susedské vzťahy, šikovné ruky a chuť 
urobiť niečo pre radosť iných boli hlavnými ak-
térmi tejto výnimočnej prázdninovej aktivity, kde 
panoval úsmev a dobrá nálada. Odmenou boli 
šťastné deti i pochvalné uznania od mnohých z 
vás. 
 Cieľom bolo nielen zútulnenie obytnej zóny v 
našom meste, ale aj nenásilná motivácia detí k 
pohybu, ktorý rozvíja hrubú motoriku, slovnú zá-
sobu, logiku i vzťahy medzi deťmi – to, čo mobily 
a tablety určite nedokážu.
 Na začiatku bol kontajner separovaného od-
padu, ku ktorému postupne pribudlo všetko, čo 
dokáže premeniť mestskú „šeď“ na priestor plný 
farieb a smiechu.              PaedDr. Jana Dzurillová

 Cieľom projektu je znížiť energetickú ná-
ročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke 
fungovania Mestského podniku služieb a posky-
tovania služieb obyvateľstvu .
 Hlavná aktivita projektu Zníženie energetic-
kej náročnosti budovy Mestského podniku slu-
žieb v meste Strážske bude prispievať k plneniu 
ročného cieľa úspory energie podľa č. 4 smerni-
ce 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
 Navrhované opatrenia prinesú zníženie vý-
davkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie 
vnútorného prostredia budov a predĺženie úžit-
kovej hodnoty stavby.
 Zateplením sa zároveň znížia celkové ná-
klady na vykurovanie a osvetlenie, stavba sa 
ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia 
klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu 
reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy 
Mestského podniku služieb.

 Návrh opatrení na zníženie spotreby energií
1. Opatrenia stavebného charakteru: Zateplenie 
obvodového plášťa budovy. Zateplenie strešnej 
konštrukcie. Výmena drevených a hliníkových 
výplní otvorov. Zateplenie podlahy na teréne. 
2. Zníženie spotreby energie: Nútené vetranie 
so spätným získavaním tepla. 3. Modernizácia 
systému vykurovania: Zdroj tepla – kondenzač-
ný kotol. Rozvody UK a radiátorov. Hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zavedenie 
zónovej regulácie. 4. Modernizácia systému prí-
pravy teplej vody. 5. Modernizácia osvetlenia:  
Zníženie príkonu osvetľovacej sústavy.  Regu-
lácia úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň.
 Stavenisko bolo odovzdané dňa 28.05.2020 
zhotoviteľovi PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 
080 06  Bardejov. Práce budú realizované 17 
týždňov od odovzdania staveniska.                 -MsÚ-

Rekonštrukcia Mestského podniku služieb
 Názov	projektu:	Zníženie	energetickej	náročnosti	budovy	Mestského	podniku	služieb	v	
meste	 Strážske.	 Operačný	 program:	 Kvalita	 životného	 prostredia.	 Cieľ:	 Zníženie	 spotreby	
energie	pri	prevádzke	verejných	budov	.Výzva:	OPKZP-PO4-SC431-2017-19.	Schválený	NFP:	
742	371,98	€.

Rok plný otáznikov
 Septembrovú atmosféru  otvorenia školského roka sme 2. septembra precítili v komornejšom du-
chu. Po príhovore ministra školstva Branislava Grőhlinga (zo záznamu) a primátora mesta Ing. Vla-
dimíra Dunajčáka sa žiakom prihovoril aj riaditeľ školy Mgr. Michal Polák, ktorý zdôraznil, že návrat 
do školy je tento rok iný: „Sprevádza ho povinnosť nosiť rúško a dodržiavanie protiepidemiologických  
opatrení. Prichádzajúci školský rok je plný otáznikov, pretože nikto z nás nevie s istotou povedať 
ako bude prebiehať. Chceme veriť, že ho zvládneme tak, ako sme na to boli zvyknutí v minulosti 
a že jeho plynulý chod nenaruší existujúci vírus.“ Svoju pozornosť venoval aj najmladším žiakom 
– prváčikom, ktorí začínajú novú etapu svojho života, tiež deviatakom, ktorých čaká zodpovedné 
rozhodnutie – vybrať si správnu strednú školu. V novom školskom roku sme otvorili pre 485 žiakov 
24 tried, z toho 12 na primárnom stupni. Školský klub detí navštevuje 152 detí v piatich oddeleniach. 
 Pedagógom, rodičom a všetkým žiakom školy zaželal veľa trpezlivosti, pozitívnej energie, úspe-
chov spolu s pevným odhodlaním vydať zo seba len to najlepšie.                       PaedDr. Jana Dzurillová

Priečelie budovy MsPS pred a po rekonštrukcii 
na snímkach P.K.



 Patinovaná asambláž vás zaujme, osloví a 
núti dotknúť sa rukou.     Snímky a text: autorka
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Schopnosť prevziať zodpovednosť za seba
 Stredná odborná škola v Strážskom od 1. septembra 2020 mení svoj názov na Stredná 
odborná škola dopravy a služieb. Prispôsobujeme sa tak požiadavkám trhu práce a promptne 
reagujeme na zmeny, ktoré prináša súčasnosť. Aj z tohto dôvodu bol zmenený názov školy, 
ktorý má školu viac priblížiť študentom, rodičom, verejnosti a okoliu.  
 V školskom roku 2020/21 brány školy prekročilo 107 študentov denného štúdia v študijných odbo-
roch s maturitou – 3767 M dopravná akadémia, 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a študijného 
odboru 9245 ochrany osôb a majetku, 37 študentov dvojročných učebných odborov – 3161 F praktic-
ká žena a 3686 F stavebná výroba a tiež 84 študentov nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 
L podnikanie v remeslách a službách. Spolu sme privítali 228 študentov. Prvýkrát v tomto školskom 
roku začíname realizovať školský vzdelávací program pre žiakov 1. ročníka študijného odboru 9245 
M ochrana osôb a majetku v duálnom vzdelávaní.
 Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, preto naše ciele v systéme výchovy a vzde-
lávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej 
zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etike, k seba 
regulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť. Na zá-
klade uvedených skutočností  sme vypracovali projekt s názvom SOŠ Strážske - kráčame cestou 
moderných vzdelávacích metód, ktorý začíname realizovať 1. septembrom 2020. Celková výška ne-
návratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Ľudské zdroje je 243 620,69 €. 
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie  kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby 
trhu práce s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej 
gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, 
jazykových zručností a IKT zručností. Intervencie v rámci špecifického cieľa prispejú k pripravenosti 
žiaka v odbornom vzdelávaní a príprave na pôsobenie na trhu práce s dôrazom na uplatňovanie re-
álneho výkonu praxe u zamestnávateľa. Za  týmto čelom  sa  bude  podporovať  aj  profesijný  rozvoj  
pedagogických zamestnancov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní a príprave.
 Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za rozvoj vzdelávania, ktorá spočíva v správnom nastavení 
odborov vzdelávania v našej škole, v prepojení obsahu vzdelávania s trhom práce, v uplatnení absol-
ventov na trhu práce s dôrazom na reflektovanie potreby trhu práce. Napriek problémom, s ktorými 
sa stretávame, je potrebné rozvíjať vzdelávanie v kraji v spolupráci so všetkými inštitúciami tak, aby 
vzdelávanie na našej škole poskytovalo žiakom relevantné vedomosti a zručnosti pre profesionálnu 
kariéru alebo ďalšie štúdium, stimulovalo podnikateľské myslenie a prispelo k ich osobnostnému 
rozvoju.                                                                                                                    Ing. Beáta Šepeľová

V materskej škole V materskej škole 
POKOJNEPOKOJNE

 Materská škola je primárne verejnosťou vní-
maná ako inštitúcia, kde sú deti v čase, keď sú 
ich rodičia v práci alebo kde sa deti stretávajú, 
aby sa mohli spolu pohrať, lebo v tomto veku 
„ich to už k deťom ťahá“. Prípadne ju vnímame 
ako inštitúciu, v ktorej deti získajú „aspoň“ zák-
ladné návyky, aby sa potom mohli začať v škole 
vzdelávať a učitelia sa nemuseli trápiť s tým, 
že ich učia veci, ktoré už majú dávno vedieť. I 
keď verejnosť vníma MŠ ako miesto, ktoré na-
hrádza rodinnú výchovu, nie je tomu tak. MŠ 
nemá túto ambíciu. Je neutrálnym prostredím, 
i keď plní určitú kompenzačnú funkciu, nikdy 
nechcela nahrádzať rodinu dieťaťa a ani nikdy 
nebude chcieť. Kvalifikovaná, rozhľadená, em-
patická učiteľka dokáže vytvoriť pre každé dieťa 
prostredie, v ktorom má svoje miesto a ktoré 
neohrozuje jeho identitu. Pri každodennej ko-
munikácii s rodičom, pri spoločných aktivitách 
spoznáva svet dieťaťa, ktorý rešpektuje, rozvíja 
a obohacuje. MŠ je tu pre deti a aj všetci dospelí 
v nej sú tu pre deti. 
 Návrh koncepcie rozvoja MŠ sa zakladá na 
uvedomení si zmyslu filozofie školy a jej for-
mulácie z dlhodobej perspektívy a dlhodobých 
cieľov. Hlavnou filozofiou a myšlienkou koncep-
cie MŠ v Strážskom je dieťa a jeho: celostný 
osobnostný rozvoj, aktivizovanie a motivovanie 
rozvoja psychomotoriky, poznania, emocionali-
ty a sociability, rozvíjanie tvorivosti a predstáv 
v každodenných aktivitách, formovanie vlastnej 
jedinečnosti a životných kompetencií. A to všet-
ko by sa malo uskutočniť HRAVO-ZDRAVO a 
POKOJNE.                              PaedDr. I. Grigeľová

CVČ a záujmové útvaryCVČ a záujmové útvary
 Centrum	voľného	času	ponúka	záujmové	útvary.	Podrobnejšie	informácie	v	CVČ,	t.	č.	0915	
919	652,	e-mail:	cvc@cvcstrazske.edu.sk
	 Počítačové	 škôlkarium – hry, hlavolamy, 
maľovanky na počítači. 
	 S	počítačom	hravo – zábava, hry, hlavola-
my, kreslenie, internet. 
	 Internet	klub – vyhľadávanie a spracovanie 
informácií na nete, elektronická pošta, hry.  
 Práca	 s	 počítačom – zoznámenie  sa so 
svetom počítačov, základy ovládania PC, hry a 
zábava. 
	 Klub	modelárov – zhotovenie modelov z pa-
piera a balzy.  
	 Hádzadlá – hádzanie z ruky, nastavenie kla-
piek, ťažiska, lietanie vonku, vzlet a pristanie mo-
delu s podvozkom, návšteva leteckých dní.
	 Rybársko	-	poľovnícky – poznávanie živo-
ta zvierat, starostlivosť o krmelce, soľníky, vy-
chádzky, druhy rýb, spôsoby rybolovu, účasť na 
súťažiach.
	 FS	Stražčanik – začiatočníci – ľudové tance, 
detské tanečné hry, nácvik choreografií, vystúpe-
nia. 
	 FS	Stražčanik – pokročilí – nácvik tanečných 
choreografií, vystúpenia, účasť na festivaloch 
doma i v zahraničí. 
	 FS	Stražčanik – mládež - nácvik tanečných 
choreografií, vystúpenia, účasť na festivaloch 
doma i v zahraničí. 
	 FS	Stražčanik – spevácka zložka – nácvik 
ľudového spevu, prezentácia ľudovej piesne 
doma i v zahraničí. 
	 Tančekovo	–	tanečná prípravka pre deti od 
5 rokov. Tanec, hry, riekanky a hravé choreogra-
fie.
	 Mažoretky	–	 roztlieskavačky – zdokonale-
nie práce s paličkou, nácvik choreografií, vystú-
penia. 
	 Dance	team – tanečné stretnutia pre taneč-
níkov ale aj začiatočníkov. Pre všetkých, ktorých 
baví hudba a tanec.
	 Kreatívne	 tvorenie – aktivity zamerané na 
výrobu dekoračných predmetov z rôznych mate-
riálov.  
	 Remeselná	 dielňa – osvojenie si rôznych 
remeselných techník – práca s hlinou, drôtom, s 

prírodným materiálom.
	 Keramická	dielnička – modelovanie z voľnej 
ruky, točenie na kruhu a glazovanie.
	 Šperk	a	kreatívna	dielnička – výroba šper-
kov tiffany technikou (cinovaním). 
	 Tvorivý	ateliér	Machuľka – výrobky, ozdoby 
a darčeky z papiera, textilu, hliny a pod.
	 ARToviny – výtvarka trochu inak, netradičné 
techniky redisovými pierkami, anilinkami, maľba 
voskom, kašírovanie.
	 Šikovníček – práca s netradičným materiá-
lom, maľovanie, výroba suvenírov.
	 Pohyb	 pre	 radosť – pohybové aktivity pri-
spôsobené zdravotnému stavu a schopnostiam 
klientov. 
	 Stolný	tenis – zvládnutie a zdokonaľovanie 
športovej hry, precvičovanie vytrvalosti, trpezli-
vosti, turnaje.
	 Tenis	na	kurtoch – pre chlapcov a dievčatá, 
ktorí chcú ovládať veľkú hru, základy, herné situ-
ácie, turnaje.
	 Mladý	kolkár – získanie teoretických i prak-
tických základov hry, súťaže. 
	 Futbal – nadobudnutie a zdokonaľovanie fut-
balových schopností spolu s kondičným trénin-
gom.
	 M	klub – poskytneme priestory pre klubovú 
činnosť, poradíme, pomôžeme pri  príprave pod-
ujatí. 
	 Škola	 korčuľovania	 a	 ľadového	 hokeja – 
hokejová abeceda, zvládnutie a zdokonaľovanie 
športovej hry.
	 Drobček	klub – stretnutia mamičiek s deťmi, 
pohybové a tvorivé aktivity pre rodičov s deťmi. 

 V CVČ: l široká ponuka záujmových činnos-
tí, l priateľskí vedúci s pedagogickou a odbor-
nou praxou, l príjemné a estetické prostredie s 
moderným vybavením, l voľne prístupné detské 
klubovne a herne, l voľný prístup k internetu, X 
boxu kinetic, playstation, l pestrá ponuka pod-
ujatí pre deti, mládež, rodičov, l prázdninové 
aktivity v otvorenom klube a detských táboroch.

Navštívte výstavu
     Výstavná sieň MsKS 
v Humennom je mies-
tom výstavy diel Ma-
riána Kusika, ktorého 
najmä bývalí chemkári 
poznajú ako podniko-
vého fotografa. Dlhý 
čas sa venuje zvláštnej 
tvorbe, ktorú stabilne 
vystavuje v súkrom-
nej galérii v Humennom. Má za sebou mnoho 
výstav, jeho tvorbu oceňujú odborníci aj široká 
verejnosť. Je zaujímavé, že k mnohým dielam 
má aj skutočný príbeh, ktorý ho inšpiroval. Vy-
užíva kombináciu materiálov, farieb, chemikálií, 
pričom používa oheň. Tento výtvarník solitér sa 
technike patinovanej asambláže venuje od svo-
jej štyridsiatky. Marián oblieka staré do nových 
umeleckých šiat. Tvorí cez srdce, zážitky, spo-
mienky, emócie a dušu. Oblieka však zložitou 
a ťažkou tvorbou. Rozprávali sme sa otom po 
štvrťstoročí šesť hodín. Zároveň som obdivova-
la a v dobrom zmysle slova závidela. Dojal ma 
príbeh Natálky a iné príbehy v dielach. Treba 
ich vidieť a počúvať impulzy vzniku. Výstava s 
názvom Čas plynie a veci sa dejú potrvá do 23. 
októbra.                                                          -gg-
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Už 76 rokov v mieri
 ZO SZPB v Strážskom organizuje pre svojich členov rôzne podujatia. V mesiaci júl sme v spolu-
práci s Miestnym odborom  Matice slovenskej a ZO Únie žien Slovenska v Strážskom, zorganizovali 
kultúrno – spoločensko – športové podujatie v miestnom  parku. Členky krúžku paličkovanej čipky 
Pavučinka prezentovali svoje práce pod vedením Anny Gajdošovej.  Pozvanie prijali pracovníci Zem-
plínskeho osvetového strediska  v Michalovciach Lucia Vetrecinová, Vladimír Krecula a Erika Demčá-
ková. Milo nás prekvapili paličkárky – Kočišková, Saloňová, Smoligová, Timová a Kentošová, ktoré 
sa prišli pozrieť na naše práce. Aj v tomto roku sme pripravili vedomostný kvíz z udalostí počas vojny 
v našom meste.  Športové zápolenie   bolo  v duchu   nadšených súťažiacich. Na odmenenie víťazov 
nám prispeli D. Džuganová, P. Malík, R. Lipovský a ZO SZPB. Pripomenuli sme si Posolstvo piesní 
Slovensku a Svetu – 8. ročník ako poďakovanie vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi za vytvore-
nie písma, prekladov základných diel kresťanstva a svetských zákonníkov zaspievaním vybraných 
piesní. Mesiac august sa niesol oslavami SNP. Oblastný výbor SZPB v Michalovciach nás pozýval 
na podujatia – Partizánska vatra v Porube p/ V, obnovenie pamätníka v Remeckých Hámroch, pietny 
akt v Michalovciach na Bielej hore tiež pri obnovenom pamätníku. Naše mesto navštívili 27. augusta  
Břeněk Henke za Jednotu ČsOL Česká Lípa, ČSBS Nový Bor a Michal Virák, člen ČsOL. Položili ve-
niec k pamätníku J. Begéniho a prijal ich prednosta mesta Ing. Dušan Cacara. 28. augusta sa občania 
mesta stretli na pietnom akte na námestí (podrobnejšie na inom mieste). 
 29. a 30. augusta sa 17 členov našej organizácie zúčastnilo osláv v Banskej Bystrici. Náš cieľ je 
vždy rovnaký. Pripomenúť si odhodlanie a silu ľudí, ktorí položili svoje životy za slobodu, opätovne si 
pripomenúť historické okolnosti národnooslobodzovacieho boja ako aj odkaz, že aj keď žijeme v mieri 
už sedemdesiatšesť rokov, nemôžeme ho považovať za samozrejmosť.                      Anna Zabloudilová

Celebritní prarodičiaCelebritní prarodičia
 V dnešnej dobe sa často rozpráva o bohatstve, každý chce veľa mať. Mnohí chcú byť zná-
mi, výnimoční, chcú byť celebritami, aby sa o nich hovorilo. Ja mám v tom jasno. Od chvíle, 
keď som sa zúčastnil jednej rodinnej oslavy, na ktorej som sa dozvedel príbeh o mojich praro-
dičoch Andrejovi a Žofii, sú práve oni mojimi celebritami. 
 Tento príbeh sa stal v Bardejove, počas 
druhej svetovej vojny. Andrej so Žofiou a so svo-
jimi deťmi žili v domčeku neďaleko železničnej 
stanice. S bývaním boli spokojní, pretože v blíz-
kosti stanice bolo často jednoduchšie dostať sa  
k drevu na kúrenie, či k potravinám, ktorých v 
tých časoch veľa nebolo. No Žofia si všimla, že 
na stanici bol väčší ruch, ako inokedy. Všimla si 
častejšie vojenské transporty, aj stále viac pre-
letov nad ich hlavami. Necítila sa už pri stanici 
bezpečne so svojou rodinou a trvala na tom, 
aby sa odsťahovali. Andrejovi sa to nepáčilo, 
pretože mal pripravené drevo na zimu, prasiatko 
vykŕmené v maštaľke... Vedel však, že Žofia je 
múdra žena a oplatí sa dať na jej slová. Vyhliadli 
si domček na Kláštornej ulici a hneď na druhý 
deň sa presťahovali. V noci lietadlá zbombardo-
vali stanicu a, samozrejme, že zasiahnuté bolo 
aj okolie.
 Na druhý deň ráno prišla k ruinám ich  upla-
kaná  krstná matka hľadať mŕtvych. Radosť, kto-
rú cítila, keď sa dozvedela, že jej blízki sú živí a 
zdraví, bola neopísateľná. Ako je to možné, že 
našli nové bývanie tak rýchlo? Odpoveď na túto 
otázku spoznali, keď si začali nový dom zariaďo-
vať, obzerať si záhradu. Na konci záhrady stál 
hrubý vysoký múr, na vrchu ktorého bolo asi päť 
radov ostnatého drôtu. Bolo to gestapo. Žili si 
však svojím životom. 
 Až raz. Bol večer a vonku bol strašný lejak. 
Akoby celé nebo plakalo. Zrazu ktosi zaklopal a 
volal: „Zachráňte ma.“ Nešťastníka, ktorý utekal 
pred gestapom, prichýlili aj keď si uvedomovali, 
že riskujú vlastné životy. O chvíľu už počuli ges-
tapákov, ako so psami prehľadávali okolie. Nad 
celým domčekom zavládol strach. V hustom 

daždi však psi stratili stopy a gestapáci museli 
prerušiť pátranie.
 V Bardejove v tom čase zúril týfus a Žofia sa 
rozhodla, že to využije pre záchranu neznáme-
ho i svojej rodiny. Skoro ráno zohnala červenú 
kartu, ktorú pripevnila na dvere. Bolo to ozná-
menie, že v rodine je táto nákazlivá choroba. Pri 
prehľadávaní domov gestapáci, keďže sa nech-
celi nakaziť, ich dom obišli. Človek schovaný v 
ich dome bol slovenským vojakom. Pochádzal 
z Liptovského Mikuláša. Andrej presvedčil svoj-
ho švagra Eduarda, ktorý pracoval na matrike, 
aby sfalšoval doklady. Získal pre vojaka obleče-
nie a peniaze na cestu domov od evanjelického 
farára, keďže bol evanjelikom, a vojak mohol v 
pokoji odísť. Tento človek bol prvým, ktorému 
Žofia s Andrejom, Eduardom a kňazmi rôznych 
cirkví pomohli. Aj keď riskovali svoje životy, kým 
neskončila vojna, pomohli ešte ďalším ľuďom v 
núdzi.  
 Po vypočutí tohto príbehu som bol neskutoč-
ne hrdý na svoju prababku, pradedka, na svojich 
predkov, ktorí aj keď boli jednoduchí, skromní 
ľudia, boli veľmi bohatí. Svoje bohatstvo si ukrý-
vali lepšie ako to dokáže tá najlepšia banka na 
svete. Nosili ho v srdciach. Lebo ich bohatstvom 
bola láska, múdrosť, obetavosť,  štedrosť. Mož-
no o ich činoch nepísali žiadne noviny, či časo-
pisy, no práve oni a mnohí ďalší ľudia s dobrým 
srdcom, ktorí vykonali veľké veci bez toho, aby 
očakávali pocty, či nejakú odplatu, si zaslúžia, 
aby boli našimi celebritami. Určite sa na mňa z 
neba dívajú a tieto slová snáď zaletia až tam, 
kam ja zatiaľ nemôžem. 
   Viliam Sabanoš, žiak ZŠ  

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

Informácie a rady polície 
	 Policajný	 zbor	 aj	 v	 čase	 pandémie	 spô-
sobenej	 ochorením	 COVID-19	 upozorňuje	
občanov,	najmä	seniorov	na	páchanie	pod-
vodov	a		krádeží	pod	vymyslenými	legenda-
mi	s	rôznymi	emotívnymi	príbehmi,	ktorými	
sa	 podvodníci	 snažia	 získať	 dôveru	 senio-
rov,	dostať	sa	do	 ich	príbytkov,	 lokalizovať	
miesto	ich	úspor	a	v	nepozorovanej	chvíli	od	
nich	podvodne	vylákať	alebo	ich	okradnúť	o	
celoživotné	úspory.		
 Podvodníci najčastejšie volajú seniorom na 
ich pevné linky alebo mobily, ako ich príbuzní 
alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žia-
dajú požičať peniaze na rôzne účely. Tiež sa 
predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že 
ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, 
leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si 
pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje pe-
niaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neozná-
menie prípadu polícii. Vyskytujú sa aj prípady, 
kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako 
pracovníci elektrární, plynární alebo vodární 
(zneužívajúc situáciu pri odpise elektrickej ener-
gie, vody alebo plynu). 
 V súvislosti so vzniknutou situáciou pandé-
mie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy pod-
vodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že 
im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj 
rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška.
 Páchatelia vždy dôrazne žiadajú seniorov, 
aby nikoho z príbuzných nekontaktovali, s nikým 
túto záležitosť nepreberali a striktne dodržiavali 
ich pokyny. Úmyselne volajú viackrát za sebou, 
aby seniorom zabránili kontaktovať svojich prí-
buzných alebo iné osoby, ktorým dôverujú. Pre 
peniaze chodia osobne a tiež ponúkaný tovar 
prinesú seniorom do ich príbytkov.
 Nie je vylúčené, že seniorov môžu páchate-
lia kontaktovať aj osobne priamo v ich príbyt-
koch s ponukou rôznych služieb (napr. nákup 
potravín) alebo predaja liekov na ochranu pred 
koronavírusom alebo na podporu imunitného 
systému. 
	 V	 tejto	 súvislosti	 Policajný	 zbor	 	 upo-
zorňuje	 seniorov,	 aby	 boli	 obozretní	 voči	
neznámym	 osobám,	 ktoré	 ich	 telefonicky	
kontaktujú	 z	 rôznych	 príčin	 (napr.	 meranie	
teploty,	 predaj	 filtrov,	 ochranných	 rúšok,	
dezinfekčných	 gélov	 a	 pod.)	 a	 žiadajú	 od	
nich	 peniaze,	 odporúča	 seniorom,	 aby	 si	
skutočnosti	 uvádzané	 v	 telefonickom	 roz-
hovore	s	neznámou	osobou	ihneď	overili	u	
svojich	 príbuzných	 alebo	 iných	 osôb,	 kto-
rým	dôverujú,		vyzýva	seniorov,	aby	nevybe-
rali	svoje	finančné	úspory	pre	cudzie	osoby	
zo	svojich	účtov	alebo	vkladných	knižiek	a	
nedávali	peniaze	osobám,	ktoré	nepoznajú,	
odporúča	 seniorom,	 aby	 nevpúšťali	 cudzie	
osoby	do	svojich	príbytkov	a	boli	opatrní	pri	
internetových	nákupoch	a	overili	 si	 predaj-
cov	e-shopov,	 žiada	seniorov,	 aby	v	 týchto	
prípadoch,	 alebo	 v	 prípadoch,	 kedy	 vzniká	
podozrenie	 z	 podvodného	 konania,	 ihneď	
kontaktovali	Policajný	zbor	na	čísle	158.

Mladá vedkyňa 
 Talentovaná študentka žiačka (9.D, 6.ZŠ Mi-
chalovce) zo Strážskeho, Lujza Lea Lavriková 
sa zúčastnila svetovej vedeckej konferencie IR-
CYS 2020 ONLINE v Bandungu v Indonézii. Je 
to medzinárodná súťaž pre mladých vedcov. Do 
finále ich postúpilo 31, zo Slovenska bola jedi-
ná. Súťažiaci prezentovali svoje projekty online 
prostredníctvom videohovorov. Lujza vypraco-
vala projekt s názvom Konfuciova teória vody 
v slovenskej prírode. Vyhrala špeciálnu cenu – 
postup na medzinárodnú konferenciu – výstavu 
WIIPA – Kaohsiung International Invention and 
Design EXPOsition na Taiwane, ktorá sa bude 
konať v decembri 2020. Dúfajme, že pande-
mická situácia sa dovtedy upokojí a Lujza bude 
môcť ísť osobne na toto podujatie. Zatiaľ jej pra-
jeme veľa  síl do ďalšieho štúdia a v budúcnosti 
mnoho úspechov v oblasti vedy. 
                      Viktor Dankanin



V strede víťaz behu Adrián Vavrek, druhý spra-
va najlepší domáci pretekár MBO Strážske Ľu-
bomír Capík.               Snímka a text: archív V. L.
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Na hrade BrekovNa hrade Brekov
 Po uvoľnení opatrení, ktoré si vyžiadal Corona - vírus, MO JDS sa snaží obnoviť aktivity. 23. 
júla 2020 Okresná organizácia JDS Michalovce spolu s MO JDS Strážske uskutočnili výstup na 
hrad Brekov. V menších skupinkách sa asi 40 účastníkov vlastným tempom vybralo k hradu. Po-
časie bolo príjemné a mali sme možnosť pokochať sa peknými vyhliadkami na okolie a prejsť sa 
priestormi hradu. Na  jednom z nádvorí nám Ján Sabo urobil zaujímavý výklad o histórii hradu Bre-
kov. Svoj výklad spestril povesťami aj vtipmi 
o hrade. Pod hradom sme urobili opekačku, 
rozprávali o aktivitách JDS a rôznych životných 
situáciách. Príjemná atmosféra gradovala ve-
selosťou a vtipmi. A ako sa hovorí „v najlepšom 
treba prestať“, predseda OO JDS Michalovce 
Ján Butala vyslovil uznanie členom  MO JDS 
Strážske za príjemnú akciu. Boli sme radi, že 
sme sa znovu stretli po niekoľkých mesiacoch 
strávených v „rúškovej“ izolácii. Ďalšie jesenné 
podujatie v parku sme pre nové opatrenia kvôli 
vírusu zrušili.               Výbor MO JDS Strážske

Jubilejný 5. ročník 
Behu na Krivoštianku

 Dňa	26.	júla	2020	sa	uskutočnil	jubilejný	
5.	 ročník	 Behu	 na	 Krivoštianku,	 ktorý	 sme	
organizovali	 za	 prísnych	 bezpečnostných	
opatrení	ohľadom	Covid	19.	Usporiadateľom	
bol	Mestský	 bežecký	 klub	MBO	Strážske	 v	
spolupráci	s	Mestom	Strážske,	Slovenským	
klubom	turistov	KST	Strážske	a	Baffone	fa-
mily	restaurant.
 Štartovalo sa za pekného slnečného poča-
sia pred reštauráciou Baffone family restaurant 
v Krivošťanoch, cieľ bol na kóte vrcholu Kri-
voštianka. Na štart sa postavilo rekordných 116 
pretekárov, rekreačných či aktívne športujúcich, 
na ktorých čakala trať dlhá 3,2 km po zelenej 
turistickej značke s prevýšením 415 metrov. 
Traťový rekord z roku 2018, keď poľský bežec 
Andrzej Dlugosz na kótu Krivoštianky vybehol 
za rekordných 17 minút a 15 sekúnd odolal, ví-
ťazom sa stal Adrián Vavrek z Dulovej Vsi ča-
som 19 minút a 17 sekúnd, medzi ženami zví-
ťazila Simona Čonková z Maras teamu Prešov 
časom 25 minút a 48 sekúnd. Nestratilo sa ani 
16 domácich bežcov a bežkýň zo Strážskeho, 
najrýchlejší bol Ľubomír Capík časom 22 minút 
a 22 sekúnd, medzi ženami Mária Jurčišino-
vá-Kukľová časom 35 minút a 26 sekúnd. Pre-
tekárov v cieli čakala odmena v podobe mag-
netky Behu na Krivoštianku, halaszle od Jozefa 
Kozára, po preteku chutný obed od reštaurácie 
Baffone family restaurant, kde bolo aj vyhláse-
nie výsledkov všetkých 10 vekových kategórií. 
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom za vyčistenie 
trate a pomoc pri samotnej organizácii tohto 
pekného športového podujatia, Raimondovi 
Kopkovi, Baffone family restaurant za poskytnu-
tie priestorov a chutný obed, Jankovi Sabovi a 
Jane Lipovskej za skvelú prezentáciu a mode-
rovanie podujatia. O rok sa vidíme opäť na štar-
te, verme že už bez prísnych bezpečnostných 
opatrení.                                     Vladislav Lipovský

Šport i guľášŠport i guľáš 
 Vyše 30 členov klubu dôchodcov sa 9. júla 
zišlo v priestoroch Park Pubu na podujatí v 
parku. V športovej časti  súťažili v hode loptou 
– zvíťazil A. Škurka a M. Duraniková, šípky do 
terča najlepšie triafali M. Šalachová a A. Škurka. 
Pred guľášom zablahoželali k 80. narodeninám 
P. Havrilovi. Na septembrovom športovaní súťa-
žili v štyroch disciplínach – najlepší boli M. Sido-
rová, M. Duraniková, M. Reiserová, A. Sklárová, 
A. Škurka, J. Babjak, P. Dančišin, J. Stach. Dob-
rá nálada trvala až do záveru podujatí.          -olc-

Popredná Gaštanka 
 Na 55. festival Folklóru Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska, ktorý sa uskutočnil 23. augusta v 
Kamienke, okres Stará Ľubovňa, bol pozva-
ný aj náš Spevácky súbor Gaštanka. Vedú ho 
manželia Peter a Anna Schudichovci a pracuje 
pri referáte kultúry MsÚ. Dopoludnia prebiehala 
súťaž folkórnych speváckych súborov, popolud-
ní bol hlavný program festivalu. Súťaže sa zú-
častnilo 11 speváckych súborov a Gaštanka v 
tejto súťaži sa umiestnila na krásnom 3. mieste. 
Je to ďalší úspech Gaštanky, ktorá reprezentuje 
mesto na mnohých podujatiach. Aj preto želá-
me celému kolektívu veľa úspechov.        – red.–

Snímka A. Zabloudilová

 Úsmev majú na perách nielen pri vystúpe-
ní, ale aj po vyhodnotení – taká je Gaštanka na 
archívnej snímke z Kamienky. 

Na snímke z archívu MO JDS sú účastníci výstupu na hrad pred malou predajňou suvenírov.


