
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznese-
ní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l 
Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v za-
stúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby 
Michalovce za 1-12/2020. l Informáciu o stave 
tepelného hospodárstva Mesta Strážske - KOOR 
Východ s. r. o. Košice. l Správu o nakladaní s 
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 
za rok 2020. l Správu o činnosti Mestskej po-
lície Strážske za rok 2020. l Správu hlavného 
kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti 
za rok 2020. l Správu hlavného kontrolóra z 
kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 
2020. l Správu hlavného kontrolóra z kontroly 
bežných výdavkov – EK 635 006 údržba budov, 
objektov alebo ich častí. l Správu hlavného 
kontrolóra z kontroly vymáhania daňových nedo-
platkov. l Správu hlavného kontrolóra z kontroly 
uzavretých mandátnych zmlúv. l Prehľad pro-
jektov mesta Strážske. l Informácie zo zasad-
nutí komisií.
 Uznáša sa: l Na Dodatku č. 2 k VZN č. 
2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 
 Schvaľuje: l Vyhodnotenie preventívnych 
protipožiarnych kontrol za rok 2020. l Plán pre-
ventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2021. 
l Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok NFP310010AYM2 na sprostredkova-
teľský orgán v rámci výzvy nasledovne: - kód 
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56; - názov 
projektu: Výstavba zariadenia na zhodnocovanie 
BRKO a kuchynského odpadu z domácností v 
meste Strážske; - výška maximálneho celkového 
spolufinancovania projektu zo strany  žiadateľa 
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 
653 805,46 € predstavuje čiastku 32 690,27 €; 
- financovanie prípadných neoprávnených vý-
davkov projektu. l Text do kroniky mesta Stráž-
ske za rok 2019. l Jednorazovú sociálnu dávku 
pre Ivetu Tokárovú vo výške 50 €. l Opakované 
uzatvorenie zmlúv o nájme bytu - A) Nájomné 
byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440): Ing. 
Bodnárová Beáta do 31. 12. 2022, Semancová 
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Angela do 31. 12. 2022, Dančišin Erik do 30. 
06. 2021, Semancová Jana do 31. 12. 2022, 
Benkoová Ľubica do 30. 06. 2021, Kosť Peter 
do 31.12.2022, Makara Milan do 30.06.2021, 
Skoupilová Ingrid 30.06.2021, Turok-Meceňová 
Jana do 30.06.2021. B) Nájomné byty – Nižší 
štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27): Goroľ 
Karol a Goroľová Silvia, Adam Emil, Tokárová 
Veronika, Kapura Ján a Kapurová Ľudmila, Rida-
jová Silvia, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav, 
Šmaťová Anna, Tokárová Magdaléna a Tokár 
Ladislav všetci do 30. 06. 2021, Ridajová Iveta 
a Ridaj Gejza do 31.12.2021. l Odkúpenie po-
zemku zapísaného na LV č. 594, ktorý je vedený 
OÚ Michalovce katastrálnym odborom pre ka-
tastrálne územie Strážske, obec Strážske, okres 
Michalovce. Jedná sa o novovytvorenú parcelu 
CKN 480/4, vytvorenú geometrickým plánom č. 
14296985-97/2020, zastavaná plocha o výmere 
200 m², od vlastníkov Ing. Martin Kravec a Alena 
Kravcová, rod. Sovjaková, Mierová 243, 072 22 
Strážske v prospech kupujúceho Mesto Strážske 
za cenu 20,39 €/m², t. j. 4 078 € s DPH. Cena 
stanovená na základe znaleckého posudku č. 
01/2021 vypracovaného Ing. Ľubomírom Kova-
ľom, evidenčné č. znalca 911773. Náklady spoje-
né s prevodom nehnuteľnosti do katastra nehnu-
teľností bude znášať kupujúci Mesto Strážske. 
l Odkúpenie pozemku zapísaného na LV 102, 
ktorý je vedený OÚ Michalovce katastrálnym 
odborom pre katastrálne územie Strážske, obec 
Strážske, okres Michalovce. Jedná sa o novovy-
tvorenú parcelu CKN č. 474/4, vytvorenú geo-
metrickým plánom č. 14296985-97/2020, zasta-
vaná plocha o výmere 131 m² od vlastníka Viera 
Mareková, rod. Valachová, Mierová 245/10, 072 
22 Strážske v prospech kupujúceho Mesto 
Strážske za cenu 20,39 €/m², t. j. 2 671,09 € s 
DPH. Cena stanovená na základe znaleckého 
posudku č. 01/2021 vykonaného Ing. Ľubomírom 
Kovaľom, evidenčné č. znalca 911773. Náklady 
spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľnosti bude znášať kupujúci ... 
                     (Pokračovanie na 2. strane)                      
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	 Prvé	tohoročné	zasadnutie	dňa	18.	 februára	2021	otvoril	a	viedol	 Ing.	Vladimír	Dunajčák,	
primátor	mesta,	ktorý	privítal	poslancov	a	prítomných.	Po	prerokovaní	mestské	zastupiteľstvo	
schválilo	uznesenie.																																																																																																																																					-red.-

Krízový štáb odporúča
 Primátor mesta zvolal krízový štáb na 
základe uznesenia Bezpečnostnej rady 
okresu Michalovce č. 01/2021 zo dňa 18. 
1. 2021 k realizácii opatrení vyplývajúcich 
z Uznesenia vlády SR č. 30/2021 k dosiah-
nutiu poklesu ochorení COVID-19 na území 
SR.
	 Dňa	19.	2.	2021	sa	na	 jeho	zasadnutí	zú-
častnili	-	predseda,	podpredseda	a	šiesti	členo-
via,	prizvaný	bol	 Ing.	Matúš	Koščo	za	spoloč-
nosť	DZS	–	M.	K.	TRANS,	s.r.o.	Michalovce.
	 Členovia	 štábu	sa	na	 rokovaní	dohodli	 na	
týchto	 podrobnostiach	 testovania	 v	 meste:	n 
testovanie	sa	uskutoční	v	dňoch:	sobota	23.	1.	
2021	a	nedeľa		24.	1.	2021,	n	čas	testovania	
od	8,00	hod.	do	20,00	hod.,	n	budú	zriadené	
2	odberné	miesta	 -	 	v	mestskej	kultúrnej	sále	
(bývalé	 kino)	 a	 v	 školiacom	 stredisku	 (bývalá	
kolkáreň).
	 Dňa	7.	2.	2021	primátor	mesta	zvolal	krízo-
vý	štáb	na	základe	príkazu	č.	3	prednostky	OU	
Michalovce	zo	dňa	6.	2.	2021	na	zabezpečenie	
opatrení	na	ochranu	verejného	zdravia	obyva-
teľstva	a	vykonania	záchranných	prác.	Prítom-
ní	boli	 -	predseda,	podpredseda	a	siedmi	čle-
novia,	prizvaný	bol	Mgr.	Michal	Polák,	 riaditeľ	
Základnej	školy	Strážske.
	 Členovia	štábu	na	rokovaní	po	diskusii	jed-
nohlasne	 odporučili	 primátorovi	 mesta	 vydať	
rozhodnutie	 o	 neobnovení	 školského	 vyučo-
vania	 pre	 žiakov	 1.	 stupňa	 Základnej	 školy	 v	
Strážskom	 a	 pre	 žiakov	 2.	 stupňa	 základnej	
školy	bez	prístupu	k	dištančnému	vzdelávaniu	
s	účinnosťou	od	8.	2.	2021	do	19.	2.	2021.	
	 Materská	 škola	 je	 v	 14	 dňovej	 karanténe	
z	dôvodu	pozitívneho	testu	učiteľky	materskej	
školy.
	 Krízový	 štáb	 na	 ochranu	 zdravia	 obyvate-
ľov	mesta	odporučil	tieto	opatrenia:	n	zo	strany	
mestskej	polície	zabezpečiť	kontrolu	detí,	kto-
ré	sa	stretávajú	na	území	mesta	a	nedodržujú	
povinnosť	nosenia	rúšok	a	zákaz	vychádzania,	
n	 podľa	 možnosti	 zabezpečiť	 dodržiavanie	
opatrení	občanmi,	ktorí	sú	v	povinnej	karanté-
ne,	vrátane	 ich	rodinných	príslušníkov,	n	pro-
stredníctvom	 mestského	 rozhlasu	 informovať	
občanov	o	nových	platných	pravidlách	ochrany	
zdravia,	n	v	prípade	potreby	zabezpečiť	mož-
nosť	testovania	občanov	antigénovými	testami	
na	MOM	-	v	telocvični	základnej	školy.						-MsÚ-

Netradičná	snímka	z	rokovania	zastupiteľstva	v	čase	Covidu	-19.	Zľava	v	prvom	a	druhom	rade	s	
rúškami	na	tvárach	poslanci	Ing.	Ondrej	Drutár,	PaedDr.	Jana	Dzurillová,	Miroslav	Kusý,	Jozef	Me-
ňovčík,	Martin	Šuľak,	MUDr.	Marián	Maškulík,	Marek	Michlovič,	Vladimír	Šandor,	vedľa	náčelník	
mestskej	polície	Štefan	Román.																																																																			Snímka:	P.	K.		Text:	red.

Informácia pre občanov
 Mesto Strážske, v súlade s ustanovením 
§ 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Envi-
ronmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia 
komunálnych odpadov za rok 2020 dosiahla 
hodnotu 28,28 %. 
 Z toho pre mesto vyplýva sadzba za ulože-
nie jednej tony zmesového komunálneho od-
padu a objemného odpadu na skládke v roku 
2021 27 eur, čo je oproti roku 2020 nárast o 
107,7 %.                                                               -MsÚ-



Zb. o majetku obcí s odôvodnením, že na pred-
metnom pozemku bude umiestnený drevodom – 
stánok pre prevádzku maloobchodného predaja 
bio produktov. Samostatná prevádzka ponúkajú-
ca bioprodukty, s prihliadnutím na zdravý život-
ný štýl obyvateľov a ekológiu, v meste Strážske 
ešte nemá zastúpenie. l Spôsob prenájmu ne-
bytových priestorov o rozlohe 138,09 m² v ob-
jekte administratívnej budovy Mestského úradu 
v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej 
sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na po-
zemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 
1236: dôvod hodný osobitného zreteľa v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
l Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových 
priestorov o rozlohe 138,09 m² v objekte admi-
nistratívnej budovy Mestského úradu v Stráž-
skom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na 
Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku 
parcelné č. 465/7, zapísanej na LV č. 1236 pre 
MDDr. Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01  
Humenné, číslo licencie: 6195/2019, kód zdra-
votníckeho pracovníka: B11036802, na dobu 
neurčitú za cenu prenájmu 500,00 € mesačne z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí s odôvodnením, že uvedené nebytové 
priestory sú dlhodobo neobsadené a umiestne-
nie zubnej ambulancie v centre mesta by bolo 
prínosom pre pacientov prebratého obvodu z 
dôvodu ľahšej dostupnosti. l Odpustenie 50 % 
nájomného z dôvodu zatvorenia prevádzok kvôli 
krízovej situácii súvisiacej so šírením nebezpeč-
nej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 – 2. 
vlna 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 sa predkladá elektronicky 
prostredníctvom špeciálneho formulára na Minis-
terstvo hospodárstva SR.
 Ukladá: l Zverejniť zámer na prenájom  čas-
ti pozemku registra C parcelné č.  438/1, výmera  
15 m² pre Mária Jurčišinová-Kukľová, Vihorlat-
ská 624/14, 072 22  Strážske, IČO: 53 165 390. 
T: 01.03.2021. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na pre-
nájom  nebytových priestorov o rozlohe 138,09 
m² v objekte administratívnej budovy Mestského 
úradu v Strážskom, súpisné číslo 300 pre MDDr. 
Lucia Slobodníková, Orechová 16, 066 01  Hu-
menné, číslo licencie: 6195/2019, kód zdravot-
níckeho pracovníka: B11036802. T: 01.03.2021. 
Z: MsÚ.    
               Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
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Poďakovanie
 Dňa 28. 1. 2021 po 
ťažkej chorobe vo veku 
49 rokov odišiel navždy 
náš syn, otec, strýko a 
švagor Slavomír	 ČUR-
MA.
 Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary 
blízkej rodine, susedom, 
priateľom a známym.   
                Smútiaca rodina 

Spomienka
 Čas uteká a nevráti, čo vzal. Len láska, 
úcta a spomienky v srd-
ciach zostávajú.
 Ďakujem úprimne 
všetkým za tichú spo-
mienku na môjho man-
žela a otca Dušana	
Dančišina. 11. februára 
uplynuli dva roky, čo tíš-
ko odišiel do večnosti. 
Odpočívaj v pokoji!
   Manželka a syn Marek

(Dokončenie z 1. strany) ... Mesto Strážske. l 
Prenájom nebytových priestorov mesta - miest-
nosť o výmere 13,09 m², chodba o výmere 30,85 
m², sociálne zariadenie o výmere 9,56 m² v 
stavbe prevádzkovej budovy Požiarnej zbrojni-
ce, súpisné číslo 283, ul. Laborecká, Strážske, 
stavba postavená na parcele 106/3, stavba a 
parcela zapísaná na LV č. 1236 pre Jakub Ka-
ňuch – Kaňuchstav, Pod hradom 397/8, 072 22 
Strážske IČO: 48 250 660 na dobu neurčitú za 
cenu prenájmu 9,96 eur/m²/rok z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
s odôvodnením, že uvedené nebytové priestory 
sú dlhodobo neobsadené a sú priamo susedia-
ce s nebytovými priestormi, ktoré už má Jakub 
Kaňuch – Kaňuchstav v prenájme. l Prenájom 
nebytových priestorov mesta miestnosť č. 11.1 
o výmere 20 m² v stavbe - budova U2, súpisné 
číslo 439, ul. Obchodná, Strážske, stavba posta-
vená na parcele 287, stavba a parcela zapísaná 
na LV č. 1236 pre Derma ls, s.r.o.. J. Hollého 
737/93, 071 01 Michalovce IČO: 46 007 130 na 
dobu neurčitú za cenu prenájmu 100 €/mesiac 
vrátane energií z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí s odôvodnením, 
že služby v oblasti pedikúry, podológie a masáží 
sú v meste Strážske nedostupnou a žiadanou 
službou. l Prenájom nebytových priestorov 
mesta o výmere 108,85 m² v stavbe Dvojúčelové 
zariadenie Kryt CO, súpisné č. 273, ul. Mierová, 
stavba postavená na parcele registra C č. 438/2, 
stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236 okres 
Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske 
pre Megalodon Darts, Vihorlatská 621/2, 072 
22 Strážske IČO: 53 205 731 na dobu neurčitú 
za cenu prenájmu 4,25 €/m²/rok z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí s 
odôvodnením, že uvedené nebytové priestory sú 
dlhodobo neobsadenými priestormi, a aktivitami 
občianskeho združenia sa podporí konkrétny 
druh športu v meste Strážske – šípky a aktívne 
trávenie voľného času detí, mládeže a dospe-
lých. l Spôsob prenájmu časti pozemku registra 
C parcelné č.  438/1, výmera  15 m², druh po-
zemku:  Zastavané plochy a nádvoria, nehnuteľ-
nosť zapísaná na LV č. 1236,  okres Michalovce, 
obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske: dôvod hodný 
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v platnom znení. l Zverejnenie zámeru 
na časti pozemku registra C parcelné č.  438/1, 
výmera 15 m², druh pozemku: Zastavané plo-
chy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 
1236, okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. 
ú.: Strážske pre Mária Jurčišinová-Kukľová, Vi-
horlatská 624/14, 072 22  Strážske, IČO: 53 165 
390 na dobu neurčitú za cenu prenájmu 10,00  
€/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 
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Sčítavanie sa už začalo
SODB 2021

 Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnos-
ti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 
10 rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu 
SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB 
2021). Prvýkrát je integrované a plne elektro-
nické. Prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistické-
ho zisťovania, ktorá sa zamerala výlučne na 
sčítanie domov a bytov, má už mesto Strážske 
za sebou a to vďaka kvalitnej práci zamestnan-
cov MsÚ a výbornej spolupráci so správcami 
nehnuteľností a predsedami spoločenstiev 
vlastníkov bytov. 
 Druhá fáza elektronického sčítania je zame-
raná na sčítanie obyvateľov a uskutoční sa od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021. 
 Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dô-
ležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov 
závisí, v akej výške získajú jednotlivé mestá a 
obce podielové dane.  
 Kto sa môže na sčítaní zúčastniť?
 Zúčastniť sa na sčítaní je právom a záro-
veň zákonnou povinnosťou každého občana 
Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, 
obvyklým alebo tolerovaným pobytom v SR.
 Ako sa mám sčítať ?
 Sčítanie je jednoduché a rýchle. Obyvateľ 
Mesta Strážske sa sčíta sám alebo za pomoci 
blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu 
alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací 
formulár bude zverejnený na webovej stránke 
www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii Šta-
tistického úradu SR, ktorá bude dostupná na 
stiahnutie.
 Vzhľadom na pandemickú situáciu a na zá-
klade rozhodnutia Vlády SR sa termín asisto-
vaného sčítania obyvateľov posúva na termín 
od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. ok-
tóbra 2021. Na dosčítanie obyvateľov budú k 
dispozícii mobilní asistenti  a kontaktné miesto, 
ktoré je zriadené v Dome kultúry, Družstevná ul. 
č. 509 (oproti pošte).
 Čo znamená rozhodujúci okamih sčítania?
 Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania 
vo formulári uvedie, sa musia vzťahovať na 
rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc 
z 30. 12. 2020 k 1. januáru 2021. V praxi to 
znamená, že ak formulár vypĺňate v marci, keď 
ste sa práve zosobášili, uvádzate váš rodinný 
stav k 1. januáru 2021. Neuvediete teda, že ste 
ženatý, ale slobodný, lebo taká bola skutočnosť 
k 1. januáru 2021. Ak sa vám bábätko narodilo 
napr. vo februári, preňho formulár nevypĺňate, 
pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčíta-
nia 1. 1. 2021 ste boli bezdetní.
 Nemôže niekto zneužiť moje poskytnuté 
údaje?
 Elektronické sčítanie je bezpečné. Počas 
sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je za-
chovaná maximálna možná ochrana osobných 
údajov. Všetky získané údaje budú zabezpeče-
né a chránené pred zneužitím.                      -MsÚ-

PÝTA SA ČLENKA REDAKČNEJ RADYPÝTA SA ČLENKA REDAKČNEJ RADY
Kto je za to zodpovedný?

 Z	každej	strany	počúvam	ponosy	na	MsPS	–	nestará	sa	o	park,	o	sídliská,	o	námestie,	všade	je	
neporiadok,	preplnené	kontajnery	pôsobiace	neesteticky	v	priestoroch	pod	bytovkami.	Otázky,	ktoré	
by	sme	mali	klásť	tam,	kde	nám	na	to	dajú	aj	odpovede.	Priznajme	si,	že	ľahko	sa	kritizuje,	ťažšie	
sa	robí.		Svoju	nespokojnosť	môžeme	vyjadriť	rôznymi	spôsobmi	–	prísť	na	MsZ,	prispieť	otázkou	či	
podnetom	na	stránku	mesta	alebo	napísať	článok	do	novín.	Aj	ja	patrím	v	tomto	článku	ku	kritikom,	
no	pokúsim	sa	nájsť	odpovede	na	nezodpovedané	otázky	mnohých	z	vás.	
	 Začalo	 sa	 to	 pred	 vianočnými	 sviatkami.	 V	
čase,	keď	doma	upratujeme	a	byty	sa	nám	blý-
skajú	 čistotou,	 pod	 oknami	 máme	 neporiadok.	
Čo	neurobia	naši	spoluobčania,	poroznáša	vie-
tor.	A	do	tretice,	aj	my	sami	máme	na	tom	podiel	
viny.	 Práve	 to	 bolo	 spúšťačom	mojej	 iniciatívy,	
keď	 som	 videla	 jedného	 občana	 tlačiť	 kartóny	
do	kontajnera	s	komunálnym	odpadom.	Škatu-
le	z	darčekov,	nevytriedený	odpad	a	nefunkčná	
rýchlovarná	 kanvica	 vydekorovali	 preplnené	
kontajnery.	A	tak	som	zobrala	mobil	a	urobila	pár	
fotografií.	(fotografia	č.1	a	2).	,,Príďte	aj	na	našu	
stranu“	reagovala	okoloidúca	pani.	Je	ťažké	ne-
chať	si	kartóny	v	pivnici	a	vyhodiť	ich	vtedy,	keď	sa	kontajnery	vyprázdnia?	V	prílohe	fotodokumen-
tácie	kontajnerov	sú	zjavne	viditeľné	komodity	patriace	do	triedeného	zberu	prípadne	elektronického	
odpadu,	čo	prispieva	k	preplňovaniu	kontajnerov	na	TKO.	Nezabúdajme,	že	kritizovať	dokáže	každý,	
no	pridať	 ruky	k	dielu	málokto.	Pokúsme	sa	na	 to	pozrieť	z	viacerých	uhlov	pohľadu.	Aby	bol	môj	
príspevok	objektívny,	oslovila	som	riaditeľa	MsPS	Ing.	J.	Fedorka,	ktorý	na	moje	otázky	odpovedal.
 Prečo nebol vyvezený odpad pred Vianocami, pán riaditeľ?
	 V	zmysle	platného	zverejneného	harmonogramu	bol	odpad	vyvezený	21.12.2020	–	110	a	120	lit-
rové	nádoby,	22.12.2020	–	1100	litrové	nádoby	a	28.12.2020	po	vianočných	sviatkoch	všetky	nádoby	
a	kontajnery.	V	prípade	kontajnerov	na	triedený	odpad	sme	mali	sklz	z	dôvodu	poruchy	na	vozidle	
určenom	k	zberu	tohto	odpadu.
	 Je	 pravda,	 že	 keď	 občan	 nemá	 kde	 odpad	
vysypať,	 nechá	 ho	 pri	 kontajneri.	 Je	 pravda	 aj	
to,	že	vytriedený	odpad	triedi	v	blate,	keďže	pod	
kontajnermi	 chýbajú	 betónové	 plochy.	 Pýtal	 sa	
na	to	aj	občan	Peter	na	stránke	mesta	v	záložke	
Podnety	a	otázky,	ktorý	sa	sťažoval	na	zlý	prí-
stup	ku	kontajnerom	stojacich	v	blate.	Vyseparo-
vaný	odpad	by	rád	vyhodil	do	kontajnera,	no	keď	
bude	 k	 nemu	 taký	 prístup,	 nebude	 separovať.	
Dávam	mu	však	za	pravdu.
 Ako a kedy plánuje MsPS riešiť betónové 
plochy pod kontajnermi?
	 Betónové	 podklady	 pod	 kontajnermi	 sú	 in-
vestičnou	akciou	spadajúcou	pod	mesto	a	podliehajúcou	schváleniu	finančných	prostriedkov	MsZ.	
MsPS	nemá	voľné	kapacity	na	vybudovanie	betónových	plôch	pod	kontajnery	na	 triedený	odpad.	
V	súčasnosti	o	betónovom	podklade	neuvažujeme	z	dôvodu	možnej	zmeny	v	celkovej	koncepcii	a	
prechodu	na	1100	litrové	nádoby	pre	jednotlivé	separované	komodity.	Zmena	je	podmienená	novým	
zberovým	vozidlom.	Kontajner	625/24	bol	vyvezený	neskôr	kvôli	poruche	na	vozidle	a	máte	pravdu	–	
je	neustály	problém	pri	vývoze	z	dôvodu	zaparkovaných	vozidiel.
 Plánuje MsPS dokúpiť viac kontajnerov, aby ich bolo dostatok?
	 MsPS	 každoročne	 zakupuje	 120	 litrové	 nádoby	 na	 výdaj	 pre	 obyvateľov	mesta	 v	 prípade	 po-
škodenia	a	na	základe	odovzdanej	poškodenej	nádoby.	Ak	mesto	rozhodne	o	navýšení	počtu	1100	
litrových	kontajnerov	na	terajších	stojiskách	MsPS	po	navýšení	rozpočtu,	tieto	kontajnery	v	zmysle	
verejného	obstarávania	zakúpi.	Tieto	1100	 litrové	kontajnery	v	prípade	schválenia	finančných	pro-
striedkov	budú	umiestnené	na	existujúcich	stojiskách	pre	kontajnery	TKO	s	podkladom	asfalt	alebo	
betón.	Predpokladaný	objem	finančných	prostriedkov	potrebných	k	zmene	systému	zberu	triedeného	
odpadu	predložím	na	MsZ.	Časový	horizont	prechodu	na	nový	systém	zberu	triedeného	odpadu	po	
prípadnom	schválení	a	verejnom	obstarávaní		je	reálny	do	konca	roka	2021.
 Uvažuje sa v budúcnosti o stojiskách, v ktorých by boli umiestnené kontajnery a tie by boli 
uzamykateľné obyvateľmi bytového domu, aby sa v nich nikto cudzí neprehraboval?
	 Vybudovanie	stojísk	 je	v	prípade	schválenia	MsZ	predmetom	 investičnej	akcie	mesta.	Predpo-
kladaný	objem	finančných	prostriedkov	pri	36	stojiskách	je	približne	576	000	€,	čo	závisí	od	typu	a	
vysúťaženej	ceny.
 Viem, že skládka na TKO je dočasne uzavretá a mesto musí vyvážať odpad na skládku v 
Mysline v humenskom okrese. Môžete to občanom bližšie vysvetliť?   
	 Skládka	v	Strážskom	momentálne	nemá	všetky	povolenia	na	spustenie	novej	kazety	k	uskladne-
niu	odpadov,	preto	bolo	mesto	nútené	hľadať	dočasnú	alternatívu.	Áno,	v	súčasnosti	MsPS	vyváža	
odpad	na	vyššie	uvedenú	skládku.

	 A	čo	dodať	na	záver?	Nie	nadarmo	sa	hovo-
rí,	že	kto	chce,	hľadá	spôsoby,	kto	nechce,	hľadá	
dôvody.	Niekde	začať	musíme.	Začnime	teda	od	
seba.                Za	rozhovor	ďakuje	Viera	Marková

	 Na	COVID	-	19	bolo	v	meste	viac	odberných	
testovacích	miest.	Na	snímke	J.	Romanovej	je	
zaznamenaný	 odber	 v	 Školiacom	 stredisku	
–	 kolkáreň.	Ostatné	 testovanie	 bolo	 26.	 a	 27.	
februára	v	ZŠ.	Prvý	deň	502	testovaných,	4	po-
zitívni,	druhý	deň	696	testovaných,	4	pozitívni.				
																																																																											-red.-

Skríningové testovanie
 Na základe uznesenia krízového štábu 
boli v meste Strážske zriadené 2 odberné 
miesta pre skríningové testovanie - v priesto-
roch mestskej kultúrnej sály (bývalé kino) a v 
školiacom stredisku (priestory kolkárne). Tes-
tovanie sa uskutočnilo v dňoch 23. 1. 2021 
a 24. 1. 2021 v čase od 8.00 hod. do 20.00 
hod (s prestávkou na obed  od 12.00 hod. do 
12.45 hod.(. Výsledky skríningového testova-
nia v našom meste:
 Testovacie	miesto	 (MOM)	Chemko	a.s.	
Slovakia - testovanie sa uskutočnilo 22. 1. 
2021. Počet testovaných 465, počet pozitív-
nych 0.
 Testovacie	miesto	(MOM)	školiace	stre-
disko	(kolkáreň) - testovanie sa uskutočnilo 
23. 1. 2021. Počet testovaných  446, počet 
pozitívnych 2.
 Testovacie	miesto	(MOM)	školiace	stre-
disko	(kolkáreň) - testovanie sa uskutočnilo 
24. 1. 2021. Počet testovaných  191, počet 
pozitívnych 1.
 Testovacie	miesto	(MOM)	kultúrna	sála	
(priestor	 bývalého	 kina) - testovanie sa 
uskutočnilo 23. 1. 2021. Počet testovaných 
464, počet pozitívnych 3.
 Testovacie	miesto	(MOM)	kultúrna	sála	
(priestor	 bývalého	 kina) - testovanie sa 
uskutočnilo 24. 1. 2021. Počet testovaných 
239, počet pozitívnych 1.
 Počet testovaných v meste Strážske: 
1805. Počet pozitívne testovaných v meste 
Strážske 7.                                                    -MsÚ-

Potravinová 
linka pomoci

	 Mesto	 Strážske	 prevádzkuje	 Potravino-
vú	 linku	 pomoci.	 Slúži	 na	 nákup	 potravín	
pre	 ľudí	 v	 karanténe,	 pre	 ľudí	 osamelých	
a	pre	 ľudí,	 ktorí	 si	 z	 vážnych	 zdravotných	
dôvodov	nedokážu	sami	zaobstarať	nákup	
základných	potravín.
 Linka pre objednávanie je v prevádzke v 
pracovné dni v čase od 09.00 hod do 12.00 
hod na telefónnych číslach 056/6491431, 
0918/480 786, formou SMS správy nonstop 
na tel. čísle 0918/480 786 a na email adrese 
strazske@strazske.sk tiež nonstop.
 Nákupy pre občanov budú zabezpečova-
né dvakrát (2x) týždenne a to v utorok, resp. 
v piatok.  Na vyššie uvedené kontakty  občan 
nahlási svoje meno, adresu, telefónne číslo a 
zoznam potravín, ktoré požaduje nakúpiť. Musí 
ísť o potraviny hygienicky balené. Ak občan 
nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa 
v rámci daného sortimentu vyberať najlacnej-
šia alternatíva. Občan zaplatí len cenu nákupu, 
náklady na dovoz hradí mesto Strážske.
 Distribúciu potravín mesto zabezpečí po 
objednávke v nasledujúci utorok, resp. piatok 
od 13.30 hod. Každý občan, ktorý o pomoc 
požiada, bude na doručenie upozornený desať 
minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré 
uviedol pri objednávke nákupu. Dozvie sa tiež 
cenu nákupu. Pri preberaní donášky musí mať 
občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili 
podľa možností čo najpresnejšiu sumu.
 Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, 
že táto Potravinová linka pomoci slúži len pre 
tých občanov, ktorí si nemôžu nakúpiť samo-
statne.                                                             -MsÚ-

Treba pochváliť
	 Pri	viacúčelovej	sále	a	za	Domom	kultúry	sa	
denne	stretávali	skupinky	mládeže.	Zostávali	po	
nich	plechovky,	fľaše,	papiere	-	neporiadok,	ktorý	
často	 rozfúkal	 vietor	do	okolia.	Ochotne	pomo-
hol	Martin	Šuľak	z	TS	-	MsPS.	Pravidelne	ráno	z		
TS	poslali	niekoho	neporiadok	upratať.	Chválime		
ochotu	TS.	Teraz	v	čase	pandémie	je	tých	stre-
távaní	menej,	ale	predsa	sa	objavujú.	Zákaz	pre		
ich	neplatí?																																																									-ov-

Nárasty v odpadochNárasty v odpadoch
 V roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný nárast produkcie zmesového komunál-
neho odpadu o 7,153 t, t. j. o 0,8 %. 
 V produkcii drobného stavebného odpadu od obyvateľov bol zaznamenaný medziročný nárast o 
22,41 t, t. j. o 94,96 %. n Tradične sa zvýšila produkcia objemného odpadu, oproti roku 2019 o 65,98 
t, t. j. o 31,7 %. n Odpadu z cintorínov bolo vyvezených o 2,07 t viac, t.j. viac o 19,57 %. n V porov-
naní s rokom 2019 bolo na skládku celkom vyvezených o 97,613 t odpadu viac. 
 Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 je 28,28 %. Pozitívne ju ovplyvnil výkup kovového odpa-
du od fyzických osôb vo výkupni Tatiana Bindzarová – T.M.B. a Marianna Gerbócová J&M Recycling. 
V prípade týchto výkupní sa za rok 2020 celé množstvo vykúpeného odpadu, bez ohľadu na trvalý 
pobyt odovzdávajúceho občana, započítava do vytriedených odpadov v meste, lebo tu sa výkup 
uskutočňuje.  Výška poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov od 1. 3. 2021 
stúpne z 13 eur za tonu na 27 euro za tonu, čo je oproti roku 2020 nárast o 107,7 %.  
 Ak by sme pri výpočte hodnoty vytriedenia vychádzali iba z množstiev vytriedených zložiek ko-
munálneho odpadu, okrem kovových odpadov z výkupní, bola by hodnota vytriedenia 23 % a výška 
poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov by bola rovnaká.
 Z občanmi odovzdaného množstva triedených zložiek komunálneho odpadu bolo na Hale triede-
ného zberu vytriedených 40,83 t odpadu, ktorý nebolo možné odovzdať na materiálové zhodnotenie 
a bol uložený na skládke. 
 Každý občan mesta (vrátane podnikateľov) v priemere za minulý rok vyprodukoval 277,08 kg ko-
munálneho odpadu (zmesový, objemný, odpad z cintorína), 10,73 kg drobného stavebného odpadu 
a 113,48 kg z komunálneho odpadu (vrátane kovov a školského zberu) vytriedil.         Marta Bočková



	 Počas	zimy	sme	v	meste	videli	niekoľko	snehuliakov.	Toto	je	zimná	krajina	ako	vyšitá	z	rozprávky.	
Kráľom	je	snehuliak,	ktorý	súťažil	v	oddychových	aktivitách	v	CVČ.	Redakcia	nevie	výsledky	súťaže,	
ale	vybrala	ho	na	uverejnenie,	pretože	navodzuje	príjemný	oddychový	pohľad	a	rozlúčku	so	zimou.				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Text:	red.
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Poskytujeme služby občanomPoskytujeme služby občanom
 Terénna sociálna práca v meste Strážske by mala dať odpoveď na otázky, aké služby občan/
klient potrebuje a aké služby sú v meste pre občana potrebné. Na požiadanie nám o plnení 
služieb napísala Mgr. Martina Kužmová, terénna sociálna pracovníčka mesta Strážske. Do tímu 
patrí tiež Mgr. Lucia Čatlošová, terénna sociálna pracovníčka a Jarmila Měšťanová, terénna 
pracovníčka.
	 Mesto	Strážske	sa	na	základe	vyhlásenej	výzvy	zo	strany	Implementačnej	agentúry	Ministerstva	
práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	v	roku	2020	zapojilo	do	Národného	projektu	Podpora	a	zvyšovanie	
kvality	NP	TSP	II	(ďalej	len	TSP	–	Terénnych	sociálnych	pracovníkov).	Cieľom	uvedeného	programu	
je	 podpora	 jednotlivcov/rodín	 a	 poskytovanie	 odbornej	 pomoci	 všetkým	obyvateľom	mesta	 formou	
sociálnej	služby	(ambulantná,	terénna	-	opatrovateľská	služba,	pobytová	-	umiestnenie	do	zariadenia	
sociálnych	služieb	s	týždennou,	celoročnou	starostlivosťou	-	zariadenie	pre	seniorov,	kde	občan	má	
právo	výberu	z	ponuky	sociálnych	služieb).	
 S kým spolupracujeme
	 TSP	pri	výkone	svojej	práce	hľadajú	najvhodnejšie	spôsoby	a	riešenia	pri	odstránení	sociálneho	
problému	jednotlivých	skupín	obyvateľstva.	O	odbornú	pomoc	v	meste	Strážske	môžu	požiadať	všetci	
občania	(napr.	dlhodobo	nezamestnaní,	osoby	bez	základného	vzdelania,	osoby	s	nízkym	stupňom	
vzdelania,	osoby	s	nízkou	alebo	žiadnou	kvalifikáciou	a	osoby	staršie	nad	50	rokov,	seniori,	zdravotne	
postihnutí,	osoby	po	návrate	z	výkonu	trestu	odňatia	slobody,	národnostné	menšiny	(rómska	menši-
na,	maďarská	menšina	a	iné),	osamelé	matky	s	deťmi,	marginalizované	skupiny	(bezdomovci,	osoby	
drogovo	závislé).	V	rámci	výkonu	činnosti	sme	v	roku	2020	aktívne	spolupracovali	s		úradmi	práce,	so-
ciálnych	vecí	a	rodiny,	súdmi,	ústavmi	na	výkon	trestu	odňatia	slobody	s	rôznymi	stupňami	stráženia.	
Vzájomnú	spoluprácu	sme	nadviazali	aj	s	jednotlivými	zložkami	organizačnej	štruktúry	mesta	Strážske	
-	s	referátom	sociálnych	vecí	a	rodiny,	s	referátom	výstavby	a	životného	prostredia,	s	referátom	daní	
a	poplatkov,	s	referentom	knižnice,	s	matričným	úradom	atď.	Ďalšia	naša	spolupráca	bola	so	vzdelá-
vacími	inštitúciami	v	meste,	a	to	s	Materskou	školou	Strážske,	Základnou	školou,	Strednou	odbornou	
školou	dopravy	a	služieb	v	Strážskom	a	Centrom	voľného	času	v	Strážskom.	Nezabúdame	ani	na	
spoluprácu	so	zdravotníckymi	 inštitúciami	mesta	 (ambulancie	všeobecných	 lekárov	pre	dospelých,	
všeobecné	ambulancie	pre	deti	a	dorast,	gynekologická	ambulancia,	ambulancie	zubného	lekárstva),	
zariadeniami	sociálnych	služieb	a	spoluprácu	na	profesionálnej	úrovni	s	Harmoniou	Strážske	–	Domov	
sociálnych	služieb	a	zariadenie	pre	seniorov.	Pri	 riešení	problémov	občanov	sa	zapojili	aj	Mestská	
polícia	Strážske,	Obvodné	oddelenie	Policajného	zboru	v	Strážskom,	právne	a	advokátske	poradne,	
zdravotné	poisťovne,	zamestnanecké	firmy	a	podniky.	
 Pre ohrozené skupiny
	 Náš	kolektív	TSP	spolupracoval	aj	s	predstavenými	Gréckokatolíckej	cirkvi	v	Strážskom,	Arcidie-
céznou	charitou	Michalovce	pri	distribúcii	potravinových	balíčkov	pre	sociálne	najodkázanejšie	osoby.	
Hlavným	cieľom	 tejto	aktivity	bolo	zmiernenie	chudoby	pre	ohrozené	skupiny	obyvateľstva,	ako	sú	
bezdomovci,	mnohopočetné	 rodiny	a	v	neposlednom	rade	aj	pre	 jednu	z	najzraniteľnejších	skupín	
obyvateľstva,	ktorá	v	súčasnosti	má	obmedzený	pohyb	na	verejnosti,	a	to	hlavne	pri	nákupe	potravín.	
Potravinová	pomoc	bola	jednou	z	možností,	ako	zabezpečiť	jednotlivým	skupinám	obyvateľstva	zá-
kladné	životné	potreby	a	tým	rešpektovanie	a	zachovanie	hodnoty	ich	zdravia,	aby	mohli	aj	v	tomto	
epidemiologickom	období	viesť	kvalitný	a	dôstojný	život.	Informujeme	klientov/občanov	aj	o	zriadení	
potravinovej	linky	v	meste	Strážske,	ktorá	slúži	na	nákup	potravín	pre	ľudí	v	karanténe,	poprípade	pre	
tých,	ktorí	si	z	vážnych	dôvodov	nedokážu	sami	zaobstarať	nákup	základných	potravín.	
 Účasť na testovaní
	 Ako	spolupracujúci	subjekt	sme	sa	zúčastnili	na	testovaní	Rómov	v	miestnej	lokalite		tzv.	„Osada	
Laborec	Strážske“,	ktorá	bola	ako	jedna	z	prvých	33	osád	na	Slovensku	zaradená	do	zoznamu	testo-
vania.	Testovanie	zabezpečovali	Sily	pre	špeciálne	operácie	Ozbrojených	síl	SR	a	vojenskí	zdravotní-
ci	spolu	s	organizáciou	Zdravé	regióny.	Náš	tím	
pracovníkov	 TSP	 bol	 taktiež	 aktívne	 zapojený	
ako	pomocná	zložka	aj	do	celoplošného	testova-
nia		na	COVID	-	19.
	 Mesto	Strážske	má	prostredníctvom	Národ-
ného	 projektu	 TSP	 II	 -	 Podpora	 a	 zvyšovanie	
kvality	-	zabezpečené	sociálne	služby	a	sociálnu	
ochranu	pre	 	svojich	obyvateľov	a	v	rámci	svo-
jich	kompetencií	sa	zaoberá	riešením	sociálnych	
problémov	všetkých	obyvateľov/klientov,	ktorí	o	
to	požiadali.	Pri	samotnom	výkone	terénnej	so-	
ciálnej	práce	je	potrebné	nájsť	také	riešenia	so-	
ciálneho	problému	klienta,	ktoré	by	bolo		v	súla-
de	s	 jeho	potrebami,	požiadavkami	a	v	 zmysle	
legislatívnych	predpisov.			Mgr.	Martina	Kužmová

Nová wifi sieť v meste
 Mesto Strážske oznamuje svojim občanom, 
že je v prevádzke nová wifi sieť, ktorá bola vy-
tvorená v rámci projektu Budovanie bezplatných 
WiFi sietí v meste Strážske, financovaného zo 
zdrojov Európskej únie a rozpočtu mesta v 
rámci Operačného programu Integrovaná in-
fraštruktúra prioritnej osi 7.1 Zvýšenie pokrytia 
širokopásmovým internetom / NGN. Celkové 
finančné prostriedky na realizáciu projektu boli 
vo výške 13 962,19 eur.
 Obyvateľ i návštevník  mesta už môže vy-
užiť bezplatné pripojenie k širokopásmovému 
internetu s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s na 
miestach komunitného života.
 Externé prístupové body: 1. Budova MsÚ 
– pokrytie časti námestia, Nám. A. Dubčeka 
300/1, Strážske (48.873691, 21.836214. 2. 
Budova MsÚ – pokrytie časti námestia,  Nám. 
A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873803, 
21.836278). 3. Budova OD Laborec – pokry-
tie časti námestia, Obchodná 269,  Strážske 
(48.873987, 21.836702). 4. Budova MsÚ – 
pokrytie priestranstva autobusovej stanice, 
Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873267, 
21.835924). 5. Budova Domu kultúry – pokrytie 
priestranstva pred Domom kultúry, Družstev-
ná 509, Strážske (48.874950, 21.836627). 6. 
Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva 
čiastočne pred Domom kultúry a časti námes-
tia, Družstevná 509, Strážske (48.874887, 
21.836375). 7. Verejné priestranstvo mestského 
parku – pokrytie časti priestranstva pri amfiteátri 
(48.873258, 21.847798). 8. Verejné priestran-
stvo mestského parku – pokrytie časti priestran-
stva pri amfiteátri (48.873258, 21.847798/. 
 Interné prístupové body: 1. Budova MsÚ 
– pokrytie vestibulu, Nám. A. Dubčeka 300/1, 
Strážske (48.873592, 21.835988). 2. Budo-
va MsÚ – pokrytie verejných priestorov MsÚ, 
Nám. A. Dubčeka 300/1, Strážske (48.873549, 
21.835865).
 Veríme, že táto služba mesta zjednoduší 
prístup do internetovej siete návštevníkom, ale 
aj občanom mesta v prístupných lokalitách a 
prispeje ku kvalite služieb.                             -MsÚ-

Kreatívne lapače nudy
 Vzhľadom k predlžovaniu núdzového stavu 
a uzatvoreniu Centra voľného času Strážske i 
naďalej chceme byť v spojení s našimi členmi a 
preto pripravujeme pre deti i celé rodiny  rôzne 
bezkontaktné aktivity: súťaže, hry, posúvame 
zaujímavé námety, ktoré slúžia k pobaveniu, 
odreagovaniu, overeniu vedomostí i možnému 
pobytu na čerstvom vzduchu. Ku každej aktivite 
uvádzame na našom webovom sídle informá-
cie, aby záujemcovia, ktorých oslovili, vedeli, čo 
a ako. Sme veľmi radi, že sa nám darí aj takto 
na diaľku spolupracovať s rodičmi našich čle-
nov záujmových útvarov, bez ktorých by sme aj 
vzhľadom na vek niektorých detí nemali spätnú 
väzbu. Sme im za to veľmi vďační. Robíme si 
navzájom radosť a šírime tvorivé úsilie detí. Aj 
prostredníctvom novín sa chceme podeliť o voľ-
nočasové aktivity, ktoré pomáhajú prekonávať 
ničnerobenie a potešia. 
 Perinbaba na nás nezabudla, bola celkom 
štedrá, tak sme zapojili deti do súťaže O naj-
krajšieho a najväčšieho snehuliaka a ponúkli im 
niekoľko snehových výziev. Do mnohých záhrad 
tak pribudli noví zimní obyvatelia. Fantázii sa 
medze nekládli, preto si niektorí poradili aj bez 
snehu. Zhotovili snehuliakov z rôznych materiá-
lov – pohárikov, ponožiek alebo ich namaľovali 
či napiekli. V súťaži Zbierame obrázky kŕmidiel 

sme nabádali deti k pozorovaniu a správnemu 
prikrmovaniu vtáčikov. Február  je venovaný vý-
robe fašiangových masiek a škrabošiek. Aj keď 
sa nemôžeme stretnúť v tradičnom fašiangovom 
sprievode či na pochovávaní basy, vlastnoručne 
zhotovené dielka aj v domácom prostredí určite 
potešili. Na sviatok sv. Valentína sme vyzva-
li deti, aby vyjadrili lásku k ľuďom okolo seba. 

Ponúkli sme nápady na valentínske tvorenie 
plné farieb a lásky. Prichádzali nám prekvape-
nia rôzneho druhu. Deti si vytvárali dekorácie do 
detskej izby, vyzdobili a upiekli najsladšie či ve-
novali pesničkové srdiečko. Námety a inšpirácie 
neboli iba o tvorení. Ako rozhýbať telo a podpo-
riť aktívny pohyb v domácom prostredí, poskyt-
núť kreatívnu a hravú alternatívu po dlhom čase 
strávenom za počítačom ponúka Sharuj, lajkuj, 
cvič: HOME CHALLENGE 10-dielny video seriál 
pre žiakov, študentov, ale aj rodičov, ktorý pri-
pravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Zaujímavá je tiež LIVE telesná výchova Hýbme 
sa spolu – cvičenia a besedy so známymi špor-
tovcami. Ďalšie námety, kreatívne inšpirácie, 
vyhodnotenie súťaží a iné zaujímavosti nájdete 
na https://cvcstrazske.edupage.org  
 Pandémia koronavírusu nás uväznila v na-
šich príbytkoch. Nedostatok aktivít môže najmä 
u detí spôsobiť nudu, apatiu, smútok, či  depre-
siu. Je preto dôležité, aby mali dostatok podne-
tov a radosť z vlastnej realizácie. Tak neváhajte 
a zapojte sa!  Najlepších odmeníme. Ďakujeme, 
že ste s nami.                    Mgr. Marta Kordeľová

Bude tím opäť realitou?
Inkluzívne vzdelávanie v základnej škole

 Inovatívnym prístupom vo vzdelávaní, ktoré zdôrazňuje právo každého jednotlivca na kvalitné 
vzdelávanie sa stalo inkluzívne vzdelávanie. Problematika edukácie problémových a slabo prospie-
vajúcich žiakov, medzi ktorých patria žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
sa už niekoľko rokov dostáva do popredia. 
 Kým v minulosti boli zreteľné tendencie smerujúce skôr k vytláčaniu týchto žiakov z bežných škôl 
do špeciálnych zariadení, resp. špeciálnych tried (najmä z dôvodu komplikovania priebehu vyučova-
nia), v súčasnosti možno pozorovať práve opačné tendencie. Naplnenie tejto myšlienky predpokladá 
okrem odborného prístupu vo vzdelávaní (včasná špeciálno-pedagogická resp. psychologická diag-
nostika žiakov, odborná príprava učiteľov aj pedagogických asistentov, možnosti vzdelávania žiakov 
podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov atď.) aj personálne zabezpečenie (aktívna 
účasť špeciálneho pedagóga, školského psychológa, asistenta učiteľa, resp. pomoc logopéda).
 Naša Základná škola Mierová 1 Strážske má v tomto školskom roku 22 začlenených žiakov a 12 
žiakov s poruchami učenia. V rámci projektu V základnej škole úspešnejší sa nám podarilo v priebehu 
posledných troch rokov pre žiakov so ŠVVP zabezpečiť: l kvalitnejšiu edukáciu, l eliminovať pocit 
neúspechu z vlastného zlyhávania pri učení sa v škole aj doma, l znížiť  počet výchovných problé-
mov, l znížiť počet vymeškaných a neospravedlnených hodín, l zlepšiť  komunikáciu a spoluprácu 
s ich rodičmi.
 S narastajúcimi počtami  žiakov so ŠVVP na našej škole úmerne stúpa aj potreba pozície peda-
gogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Od marca 2020 a 
opätovne od 23.10.2020, keď došlo k uzatvoreniu škôl z dôvodu pandémie COVID – 19, sa priepasť 
medzi kvalitnou edukáciou a žiakom, ako takým, zväčšila. Práve v tejto novovzniknutej situácii sa 
ukázala potrebná existencia uvedených pozícií, ktoré dennodenne vo vzájomnej kooperácii s vyuču-
júcimi, žiakmi a ich rodičmi cez online vyučovanie pomáhali žiakom pri zvládaní školských povinností. 
Inkluzívny tím, ktorý fungoval do 31.1.2021 vďaka spomínanému projektu zohrával v týchto neľah-
kých „covidových“ časoch významnú úlohu. Ukončenie projektu (najmä v priebehu školského roka) je 
pre žiakov so ŠVVP návratom do minulosti. 
 Finančná podvýživa školstva a absencia systémových riešení znemožňujú aj našej základnej ško-
le zabezpečiť bez implementácie projektov potrebnú kvalitu vzdelávania pre všetkých žiakov. Nerie-
šenie tohto problému v jeho začiatkoch môže prerásť do nezanedbateľných rozmerov. 
 Veríme, že fungovanie inkluzívneho tímu v 
potrebnom rozsahu na Základnej škole Mierová 
1 Strážske bude v blízkej budúcnosti opäť re-
alitou. Momentálne čakáme na prehodnotenie 
rozhodnutia ohľadom predĺženia projektu v rám-
ci výzvy Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 
žiakov II.                        PaedDr. Jana Dzurillová

Prvá online olympiáda
	 Olympiáda	 v	 anglickom	 jazyku	 je	 súťaž,	 v	
ktorej	si	každoročne	najlepší	angličtinári	zo	zá-
kladných	a	 stredných	 škôl	môžu	 zmerať	 svoje	
jazykové	 schopnosti.	A	 hoci	má	 táto	 súťaž	 dl-
hodobú	 tradíciu,	 tento	 rok	 predsa	 len	 bola	 v	
niečom	 iná.	 Kvôli	 pretrvávajúcej	 pandémii	 sa	
konala	online	formou.
	 Dňa	 13.1.2021	 sa	 žiaci	 našej	 ZŠ	 Bianka	
Dušková	(7.A)	a	ja	-	Viktor	Dankanin	(8.A)	-	zú-
častnili	okresného	kola	olympiády	z	anglického	
jazyka	 (OAJ).	 Súťaž	 prebiehala	 formou	 online	
testu	na	stránke	onlineolympiady.sk.	Úlohy	pre-
verili	našu	slovnú	zásobu,	gramatiku,	čítanie	a	
počúvanie	s	porozumením.	Nebolo	to	jednodu-
ché,	ale	skvelá	príprava	s	Mgr.	N.	Dankanino-
vou	nám	zabezpečila	pre	Bianku	2.-3.	miesto	v	
kategórii	A1,	a	pre	mňa	2.	miesto	v	kategórii	A2.	
																																																										V.	Dankanin,	8.A.

Inovačný workshop 
INOVUJME.SK

 Národný projekt Zvýšenie inovačnej vý-
konnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.
sk, pripravila pre študentov Strednej odbornej 
školy dopravy a služieb v Strážskom Slovenská 
inovačná a energetická agentúra. Spolufinan-
covaný je z Európskeho regionálneho rozvoja 
v operačnom programe Integrovaná infraštruk-
túra. Inovačný workshop bol zostavený v spolu-
práci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu SR. 
 Tohto workshopu online formou sa zúčastnili 
aj naši žiaci tretích ročníkov, Strednej odbornej 
školy dopravy a služieb v Strážskom, trieda 
3AD a trieda 3B už po druhýkrát. Jeho cieľom je 
podpora inovatívnych myšlienok v spoločnosti, 
posilnenie rastu inovačnej kultúry vo firmách a 
výchova novej inovatívne mysliacej generácie.  
 Počas februárového workshopu lektori štu-
dentov oboznámili s každou časťou inovačného 
procesu. Prostredníctvom hier, testu a rozhovo-
rov mali študenti možnosť osvojiť si kreatívne 
myslenie. Učili ich aj jednu konkrétnu techniku, 
ako prísť na nové nápady. Študenti môžu tak 
nájsť vhodné riešenia zadanej úlohy, ktorú im 
môže zadať kraj, mesto alebo podnik.
                                             Ing. Bc. B. Šepeľová

RADY CHODCOM A CYKLISTOMRADY CHODCOM A CYKLISTOM
Používanie	reflexného	oblečenia	a	doplnkov	za	zníženej	viditeľnosti

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach opätovne vyzýva občanov, aby dodržia-
vali pravidlá cestnej premávky. A to nielen kvôli hroziacim sankciám za porušenie predpisov, ale 
hlavne v záujme ochrany života a zdravia, nielen svojho, ale aj ostatných účastníkov na cestách. Pre-
dovšetkým apeluje na nemotorových účastníkov cestnej premávky - chodcov a cyklistov, aby zvýšili 
opatrnosť na cestách a aby sa správali zodpovedne. Aj oni, rovnako ako vodiči vozidiel, sú účastníkmi 
cestnej premávky a aj pre nich platia pravidlá. Chodci a cyklisti, ktorí sa na cestách pohybujú pod 
vplyvom alkoholu ohrozujú nielen seba, ale i ostatných. Zároveň upozorňuje chodcov a cyklistov na 
dôležitosť používania reflexného oblečenia a doplnkov, ktoré môžu vodičom uľahčiť rozpoznávanie 
situácie počas nepriaznivého počasia alebo za tmy. Ak nie je v šatníku vhodné oblečenie s reflexnými 
prvkami, dajú sa zakúpiť cenovo nenáročné reflexné a fluorescenčné pásky, nálepky alebo prívesky, 
ktoré je možné jednoducho použiť. Chodec a cyklista je s použitím reflexného odevu alebo reflexného 
doplnku viditeľný na vzdialenosť až 210 m, čo je v porovnaní s bielym oblečením viac ako dvojnásob-
ná a s tmavým oblečením sedemnásobná hodnota. 
 Dobré rady pre chodcov a cyklistov: l použite reflexný odev a doplnky a to nie len za zníženej 
viditeľnosti, v tme, ale aj za svetla, l reflexné nálepky, nášivky, prívesky, predmety umiestnite na svoj 
odev na konce rukávov, na nohavice v blízkosti kolien, l deťom obstarajte školské aktovky, vaky, 
tašky, obuv, ktoré sú vybavené reflexnými materiálmi alebo tieto predmety doplňte o fluoreskujúce 
bezpečnostné prvky, l cyklisti – reflexné nálepky umiestnite na rám bicykla, ale aj na ochrannú pril-
bu, l reflexné doplnky môžu zachrániť život Vám i Vašim blízkym!!! 

Moje Slovensko 
 Niet krajšej reči,
 ako slovenčina.
 Niet krajšej zemi,
 ako moja domovina.

 Od Vihorlatu k Dunaju,
 po slovensky aj vtáci spievajú.
 Oj. Spievajú pieseň o slovenčine,
 ba aj o celej slovenskej krajine.

 Veď Slovensko hrdé je
 na tradície a korene.
 Nezanevrie jednou z tradícií
 aj trojkráľové svätenie.

 Je to že radosti,
 keď traja králi
 koledy v domácnosti spievali.

 Nuž buďme hrdí
 na to, že sme.
 Že sme Slováci.
                                          Juliána Kusýová, 8.A

	 Báseň	 postúpila	 do	 celoslovenského	 kola	
Prečo	mám	rad	slovenčinu,	Slovensko.

Jasmína a Maxim
	 Zo	 štatistiky	mesta	 za	 rok	 2020:	 Prihláse-
ných	k	 trvalému	pobytu	36.	Odhlásených	z	 tr-
valého	pobytu	84.	Narodilo	sa	31	detí,	chlapcov	
15,	dievčat	16.	Zomrelo	53	obyvateľov,	mužov	
31,	žien	22.	Manželstvo	uzavrelo	26	snúbenec-
kých	párov.	Rodičia	dali	svojim	deťom	aj	takéto	
mená:	 dievčatkám	 -	 Jasmína,	 Kristína,	 Ema,	
Elena,	 Zoja,	 Laura,	 Karolína,	 chlapcom	 -	Ma-
xim,	Mário,	Alex,	Hugo,	Jakub,	Timotej,	Daniel.	
K	31.12.2020	má	mesto	4	286	obyvateľov.		
																																																																										-	M.D.	-
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ŠPORTOVÝ KOLKÁRSKY KLUB
Máme novú kolkáreňMáme novú kolkáreň

	 V	priebehu	minulého	roka	(marec	–	december	2020),	pre	pandémiu	takmer	mimo	zraku	ve-
rejnosti,	sa	v	réžii	mesta	zrekonštruovala	a	tepelne	upravila	budova	starej	kolkárne,	na	moder-
ný	komplex	–	Školiace	stredisko	mesta	Strážske.	
 V ňom bolo nainštalované, na rovnakom mieste 
ako  predtým, aj nové, moderné a plne automatic-
ké kolkárske zariadenie. Pri jeho montáži asistova-
li aj niektorí naši kolkári, najviac Martin Terebessy 
(aj s vlastným finančným príspevkom) a pri čistia-
cich prácach a špeciálnych úpravách viacero žien 
a mužov – M. Knap, M. Štefan, L. Búci, D. Cim-
prichová, J. Knapová, D. Baánová, M. Marcinová, 
J. Poprík, L. Šandorová, J. Janok, J. Cibulka, J. 
Vargovič, P. Meňovčík , R. Macko a ďalší.
 Na vykonanie potrebných organizačných, per-
sonálnych a technických zmien, pre fungovanie 
ŠKK v budúcom období, zvolala jeho predsedníč-
ka (Ing. Eva Búciová) pracovné valné zhromaždenie, s podmienkou minimálne 50 %-nej účasti aktív-
nych členov. Účasť sa zabezpečovala cez Fb, SMS a telefonicky. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 
9. októbra 2020 a s účasťou 24 členov bolo uznášaniaschopné. 
 Rokovanie zhromaždenia viedol Michal Knap, materiály predkladala k oboznámeniu a schvaľo-
vaniu Eva Búciová. Po schválení programu zhromaždenia bola zvolená návrhová komisia na čele s 
J. Janokom, ktorá zaznamenala všetky, hlasovaním schválené, navrhované zmeny. Zo základných 
materiálov sa nemenili Stanovy ŠKK, a okrem vypustenia slova NAVIC z názvu klubu a zmenou ad-
resy sídla klubu z Obchodnej 1 na Gaštanovú 220/13, zachované budú tiež ostatné údaje v Evidencii 
občianskych  združení MV SR a Registri organizácií ŠÚ SR.
 Abdikáciou Evy Búciovej na funkciu predsedníčky abdikoval aj celý starý výbor. A na základe spo-
ločnej dohody sa uskutočnili verejným hlasovaním voľby nových funkcionárov z predložených  návr-
hov prítomných členov ŠKK. Volebný akt viedla Eva Búciová, ktorá popriala zvolenému predsedovi, 
ale aj ostatným novozvoleným funkcionárom pevné zdravie, veľa úspechov, dobrých nápadov a veľa 
nových, dobrých kolkárov. V začiatkoch im prisľúbila všestrannú pomoc. Poďakovala  tiež všetkým za 
ocenenie jej práce, za krásne kvety, ktoré dostala, a teší sa na chvíľu bez rúšok v novej kolkárni.  
 Výbor bol zvolený v zložení: Martin Terebessy – predseda, Jozef Janok – podpredseda, Dana Cim-
prichová – hospodárka, Ján Poprík – tajomník, Miroslav Štefan – predseda revíznej komisie a členovia 
RK Pavol Meňovčík a Robert Macko. 
 Všetci sa tešíme na druhú časť tohto zhromaždenia, ktoré bude slávnostné a uskutoční sa po 
oficiálnom otvorení kolkárne. Dovtedy sa budeme pripravovať na rozbeh MsL a ďalšie akcie a súťaže. 

                                                 Ing. Eva Búciová

SENIORI, SME TU PRE VÁSSENIORI, SME TU PRE VÁS
Povedzme STOP podvodníkom
	 Súčasný	 krízový	 stav	 v	 súvislosti	 s	 ví-
rusom	COVlD-19	núti	najmä	staršiu	generá-
ciu	zostať	čo	najviac	doma,	za	zatvorenými	
dverami.	 Túto	 situáciu	 vo	 svoj	 prospech	
môžu	zneužiť	podvodníci,	ktorých	konanie	
Vás	(nielen	počas	tejto	doby)	môže	pripra-
viť	o	značnú	časť	majetku	alebo	celoživot-
ných	úspor.
 Odporúčame Vám preto riadiť sa nasledu-
júcimi radami:
	 l ak Vám niekto zazvoní/zaklope, pozrite 
sa cez pozorovací priestor alebo z okna. Ak sa 
za dverami nachádza neznáma osoba, pred 
otvorením sa spýtajte, v akej veci prichádza.
 l ak Vás niekto osloví s tým, že Vám zme-
ria tlak/teplotu a vykoná test na vírus, buďte 
obozretní. Môže ísť o podvodníka, ktorý si za 
falošný test vypýta finančnú hotovosť.
 l ak Vám niekto ponúkne nákup potravín 
alebo inú pomoc, ktorá vyžaduje odovzdanie 
Vašich financií/platobnej karty, overte si, či ide 
o aktivitu mesta/obce, v ktorom žijete.
 l ak Vám niekto ponúkne podomový pre-
daj rúšok/dezinfekcie a pod., nepristupujte na 
kúpu. Môže ísť o podvod s predraženou cenou 
a falošnými/nekvalitnými prípravkami.
 l ak Vás neznáma osoba presviedča, aby 
ste podpísali „výhodnú” zmluvu, ktorej nerozu-
miete alebo neviete, o čo v nej ide, s najväčšou 
pravdepodobnosťou ide o podvod.
 l ak dostanete e-mail, v ktorom je uvede-
né, že môžete veľmi výhodne zhodnotiť svoje 
peniaze, vziať si úver s nízkym úrokom, zmeniť 
banku a pod., overte si túto informáciu.
 Buďte opatrní pri on-line objednávkach, 
najmä ak ide o v súčasnosti žiadaný tovar (rúš-
ka, dezinfekciu atď.). Ak si nie ste istí, požia-
dajte o názor osôb, ktorým dôverujete.
 Ak budete svedkami takéhoto alebo po-
dobného konania, neváhajte tieto skutočnosti 
oznámiť polícii na čísle 158. Ak ste sa stali 
obeťou trestného činu alebo máte pocit, že by 
ste sa ňou mohli stať, kontaktujte Informačnú 
kanceláriu pre obete vo Vašom krajskom mes-
te (Košice 055/60 01 445) telefonicky alebo 
on-line poradňou na www.prevenciakriminality.
sk. Na tejto internetovej stránke nájdete aj ďal-
šie užitočné informácie.
 Polícia zároveň upozorňuje na používanie 
reflexného oblečenia a doplnkov za zníženej 
viditeľnosti. V súvislosti so sčítaním obyvateľ-
stva  upozorňuje seniorov, aby boli obozretní 
voči neznámym osobám, ktoré by ich telefonic-
ky alebo osobne mohli kontaktovať a ponúkať 
pomoc pri elektronickom sčítaní. Pri podozrení 
volajte políciu 158. Tiež upozorňuje na dodr-
žiavanie zásad bezpečného internetu, ochra-
nu osobných údajov a súkromia vo virtuálnom 
svete.                                       Policajný zbor SR

Členom MO JDS
 Všetci žijeme v 
neobvyklej situácii, 
ktorá nám nedáva 
možnosť k spoloč-
ným stretnutiam. 
Minulý rok sa výbor 
organizácie Jednoty 
dôchodcov Sloven-
ska (JDS) pokúsil organizovať podujatia, ale tur-
bulencia pandémie bola neúprosná. 
 V januári 2020 po výročnej členskej schôdzi a 
v lete po výstupe na hrad Brekov nebolo možné 
organizovať žiadne podujatia. Okresná organi-
zácia v Michalovciach zasadala v roku 2020 iba 
3-krát. Výbor našej organizácie sa stretol napo-
sledy 15. 12. 2020, keď sme pripravili vianočný 
pozdrav a doručili ho členom.
 Počas jesene 2020 sme pre členov obdŕžali  
4 poukazy na rekondičný pobyt, ktoré sme kvôli 
pandemickej situácii vrátili.
 Najviac nás mrzí, že sme neodovzdali  pripra-
vené  pozornosti jubilantom. Nepodarilo sa nám 
naplniť v roku 2020 to, čo sme si predsavzali. V 
tomto roku sa situácia s pandémiou zatiaľ neme-
ní. Riziko nákazy je veľké. Preto členovia výboru 
MO JDS komunikujú pomocou e-mailov a telefo-
nicky. Pevné zdravie, optimizmus, veľa úsmevov 
a lásky všetkým želá výbor MO JDS Strážske aj 
prostredníctvom novín.                    Výbor MO JDS

ZÁLOŽKA DO KNIHY 
SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY
	 Naša,	 Stredná	 odborná	 škola	 dopravy	 a	
služieb	 v	 Strážskom	 sa	 zapojila,	 aj	 napriek	
koronakríze,	do	úžasného	projektu	s	názvom		
„Záložka	do	knihy	spája	slovenské	školy“.	Té-
mou	 	10.	 ročníka	boli	 „Osobnosti	a	diela	slo-
venskej	dramatickej	tvorby“	(100.	výročie	zalo-
ženie	Slovenského	národného	divadla	a	190.	
výročie		prvého	ochotníckeho	predstavenia	na	
Slovensku.	Cieľom	projektu	bolo	nadviazanie	
kontaktov	medzi	slovenskými	strednými	škola-
mi	a	podpora	čítania	prostredníctvom	výmeny	
záložiek	 do	 kníh,	 ktoré	 vyrobili	 samotní	 žiaci	
našej	 školy	 ľubovoľnou	 technikou	 vo	 svojom	
voľnom	 čase.	 Výmenou	 záložiek	 sme	 nad-
viazali	 spoluprácu,	kontakty	a	poznávali	 život	
žiakov	zo	Školy	umeleckého	priemyslu	v	Tren-
číne.
	 Zorganizovali	 sme	 v	 škole	 besedy	 žiakov	
o	 prečítaných	 knihách,	 žiaci	 si	 pripravili	 pre-
zentácie	 o	 najznámejších	 divadelných	 osob-
nostiach	 formou	 krátkych	 referátov	 a	 powe-
rpointových	 prezentácií.	 Vyučovacie	 hodiny	
slovenského	jazyka	a	literatúry	boli	zamerané	
na	 zoznamovanie	 sa	 s	 inscenačnou	 tvorbou	
profesionálneho	 divadelníctva	 na	 Slovensku	
prostredníctvom	 inscenácií,	 osobností,	 diva-
diel,	podujatí,	ktoré	prebiehali	ešte	pred	začiat-
kom	dištančného	vzdelávania.
	 	 	 								Ing.	Bc.	B.	Šepeľová


