
Dôležitosť predprimárneho vzdelávaniaDôležitosť predprimárneho vzdelávania
 Školský rok 2021/2022 sa stane rokom 
zavedenia povinného predprimárneho vzdelá-
vania pre deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 
augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku 
začnú plniť v školskom roku 2022/2023.
 S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokla-
dom o získanom predprimárnom stupni vzde-
lania Osvedčenie o získaní predprimárneho 
vzdelania. Aby akt ukončenia tohto vzdelávania 
bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom, osved-
čenie im odovzdal v  kultúrnej sále v prítomnosti 
učiteliek a rodičov primátor mesta Ing. V. Dunaj-
čák a riaditeľka MŠ PaedDr. I. Grigeľová. Sláv-
nostnému aktu predchádzalo uloženie tabla na 
MsÚ a stretnutie s primátorom, rozlúčka s deť-
mi MŠ a slávnostný obed v školskej jedálni.
 Zavedenie inštitútu povinného predprimár-
neho vzdelávania je významný a dlho očakáva-
ný krok,  čím sa potvrdzuje, že materské školy 
stoja na pilieroch odbornosti a kvality a tým po-
skytujú deťom kvalitné a odborné vzdelávanie.
                                                  Mgr. V. Marková

Spoločná snímka P. Kičinku pred budovou 
MsÚ.

Čaká vás osvieženie, šport a občerstvenie
	 Letné	 kúpalisko	 v	 Strážskom	 je	 otvorené	
denne	od	31.07.2020	v	čase	od	10.00	do	18.00	
hod.	V	prípade	zlého	počasia	je		kúpalisko	za-
tvorené.	Zmena	počasia	nie	je	dôvodom	na	vrá-
tenie	 vstupného.	 Cenník	 uvádza	 rôzne	 vstup-
né	pre	deti,	 dospelých	a	permanentky	na	viac	
návštev	 i	zľavy.	Bez	úhrady	majú	vstup	ZŤP	a	
držitelia	 Jánskeho	plakiet	 z	mesta.	Na	vypoži-
čanie	sú	za	úhradu	 rôzne	športové	potreby.	K	
dispozícii	je	vynovený	vnútorný	i	vonkajší	bufet,		
kolkáreň	a	bazény	s	príslušenstvom.	
Snímky:	P.	Kičinka.																									Text:	redakcia

	 Mestské	zastupiteľstvo	–
 Berie na vedomie: l	Plnenie	úloh	z	uzne-
sení.	•	Riešenie	pripomienok	zo	zasadnutí	MsZ.	
l	 Informáciu	 o	 hospodárskom	 výsledku	 MsPS	
mesta	Strážske	k	31.12.2020.	l	Zmenu	rozpoč-
tu	 rozpočtovým	opatrením	č.	1/2021	pre	MsPS	
mesta	Strážske:
a)	 povolené	prekročenie	výdavkov	pri	dosiahnu-
tí	vyšších	príjmov	a	to	o	77	226,10	€.
b)	 presun	 rozpočtových	 prostriedkov	 na	 pod-
položkách	v	programoch	rozpočtu	uvedených	v	
prílohe,	bez	celkovej	zmeny	príjmov	a	výdavkov	
upravený	v	bode	a).
Rozpočet	po	navrhovanej	zmene	ako	vyrovnaný	
vo	výške:	725	209,10	€
Príjmy:
Bežný	rozpočet		 	 					709	983,00	€
Kapitálový	rozpočet	spolu	 								15	226,10	€
Rozpočet	spolu	 	 					725	209,10	€
Výdavky:
Bežný	rozpočet		 	 					709	983,00	€
Kapitálový	rozpočet	 	 								15	226,10	€
Rozpočet	spolu	 	 				725	209,10	€.	
l	Harmonogram	prípravy	rozpočtu	mesta	Stráž-
ske	na	roky	2022	–	2024.	l	Dokumentáciu	ohľa-
dom	 výstavby	 parkoviska	 pri	 futbalovom	 šta-
dióne. l	Analýzu	 organizačnej	 štruktúry	MsPS	
mesta	Strážske	s	uvedením	pracovných	pozícií	
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a	 finančného	 ohodnotenia.	l Správu hlavného 
kontrolóra	 z	 kontroly	 vykonávania	 inventarizá-
cie	 k	 31.12.2020	 na	MsÚ.	l Správu hlavného 
kontrolóra	 z	 kontroly	 nedaňových	 príjmov	 -	 EK	
229005	 za	 znečisťovanie	 ovzdušia.	 l	 Žiadosť	
GTIS	 charging	 SK	 s.	 r.	 o.	 o	 predbežný	 súhlas	
na	 vybudovanie	 prístupných	 nabíjacích	 staníc,	
na	 prenájom	 parkovacích	 miest,	 na	 zriadenie	
vecného	bremena	pre	prípojky	a	pre	umiestne-
nie	nabíjacích	staníc.	l	Informácie	zo	zasadnutí	
komisií.
 Uznáša sa: l	 Na	 Dodatku	 č.	 4	 k	 VZN	 č.	
1/2008	o	poskytovaní	jednorazových	sociálnych	
dávok	mestom	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	zme-
ne	 a	 doplnení	 niektorých	 zákonov	 zmenu	 roz-
počtu	 mesta	 Strážske	 rozpočtovým	 opatrením	
č.2/2021:
a)	 povolené	prekročenie	výdavkov	pri	dosiahnu-
tí	vyšších	príjmov	a	to	o	247	558	€.
Rozpočet	po	navrhovanej	zmene	ako	vyrovnaný	
vo	výške	7	455	856,00	€.
Príjmy	vo	výške:	 	 		7	455	856,00	€
Výdavky	vo	výške:	 	 		7	455	856,00	€
Príjmy:	
	 																																(Pokračovanie	na	2.	strane.)	
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	 Zasadnutie	zastupiteľstva,	ktoré	sa	uskutočnilo	1.	 júla	2021,	otvoril,	 viedol	a	prítomných	
privítal	Ing.	V.	Dunajčák,	primátor	mesta.	Zúčastnili	sa	ho	Ing.	Ondrej	Drutár,	PaedDr.	Jana	Dzu-
rillová,	Miroslav	Kusý,	Mgr.	Ľuboš	Marek,	MUDr.	Marián	Maškulík,	Marek	Michlovič,	Vladimír	
Šandor	a	Martin	Šuľak,	ktorí	po	prerokovaní	všetkých	bodov	programu	schválili	nasledujúce	
uznesenie.								 	 	 	 	 	 	 															-red.-



Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Ďakovné listy, poézia i výstavka
	 Základná	organizácia	Slovenského	zväzu	protifašistických	bojovníkov	v		Strážskom		na		členskej	
schôdzi	9.6.2021	zhodnotila	svoju	činnosť	za	uplynulý	rok.		Schôdzu	otvoril	a	viedol	tajomník	orga-
nizácie	Jozef	Kormaník.	Privítal	hostí	z			Oblastného	výboru	SZPB	Michalovce		predsedu	Miroslava	
Pregu	a	tajomníka	Mariána	Lukáča,		ako	aj	ostatných	členov.	Na	úvod	vystúpil	krúžok	poézie	a	prózy		
Zrkadlenie	pod	vedením	Gabriely	Grmolcovej.		Program	sa	niesol	v	duchu	Vansovej	Lomničky	-	pre-
hliadky		žien	v	prednese	poézie,	prózy	a	vlastnej	tvorby,	ktorá	má	v	našom	meste		dlhoročnú	tradíciu.	
	 Členky	krúžku	paličkovanej	čipky	Pavučinka	Anna	Gajdošová	a	Mária	Tóthová	pripravili		krásnu	a	
zaujímavú	výstavku,	kde	predstavili	svoje	nádherné	práce.
	 Ďakovné	listy	za	dlhoročnú	prácu	dostali	jubilanti:	František	Ihnát,	Gabriela	Grmolcová,	Margita	
Kočanová.		Pamätnú	plaketu	k	výročiu	SNP	udelil	Oblastný	výbor	SZPB	Michalovce		Anne	Dančiši-
novej.			Schôdza	sa	konala	v	miestnom	parku	za	prítomnosti	55	členov,	privítali	sme	nových	členov	
Máriu	Duraníkovú,	Valéra	Duraníka	a	Máriu	Slivkovú.	
	 Minútou	ticha	sme	si	uctili		pamiatku	členov,	ktorí	z	našich	radov	navždy	odišli:	Ing.	Ondrej	Cehula,	
Anna	Válová,	Anna	Makuchová	a	Marta	Karkošiaková.
	 Na	záver	chcem	zdôrazniť,	že	si	veľmi	vážim	prácu	našich	členov,	lebo	myšlienka	boja	proti	fa-
šizmu	je	stále	aktuálna	najmä	v	súčasnosti,	keď	sa	vo	svete,	ale	aj	u	nás	objavujú	v	rôznych	formách	
prejavy	neofašizmu,	terorizmu	a	násilia.	Tichučko,	ako	listy	čo	na	jeseň	padajú	zo	stromov,	nás	po-
stupne	opúšťajú		vojnoví	veteráni	–	vzácni	ľudia.	Musíme	byť	pripravení	bojovať	proti	zlu	v	akejkoľvek	
forme	tak,	ako	naši	predchodcovia.																																																																													Anna	Zabloudilová
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	 (Dokončenie	z	1.	strany).		
Bežný	rozpočet	 	 		4	084	331,00	€
Kapitálový	rozpočet		 	 		2	247	462,00	€
Finančné	operácie		 	 		1	124	063,00	€
Rozpočet	mesta	 	 		7	455	856,00	€
Výdavky:
Bežný	rozpočet	 	 		4	235	959,00	€
Kapitálový	rozpočet		 	 		3	153	739,00	€
Finančné	operácie	 	 								66	158,00	€
Rozpočet	mesta	 	 	7	455	856,00	€.
l	Rozšírenie	organizačnej	štruktúry	MsPS	mes-
ta	 Strážske	 o	 2	 zamestnancov	 celoročne	 pre	
stredisko	 Bufet-kolkáreň,	 teda	 na	 35	 zamest-
nancov	v	organizačnej	štruktúre.	l Dotácie pre 
spoločenské	organizácie	na	rok	2021:	Slovenský	
Červený	 kríž	 300	 €,	 Slovenský	 zväz	 protifašis-
tických	 bojovníkov	 300	 €,	 Rímskokatolícka	 cir-
kev-farnosť	 Strážske	 a	 filiálka	 Krivošťany	 700	
€,	Gréckokatolícka	cirkev-farnosť	P.N.	Strážske	
350	€.	l	Dotácie	pre	športové	kluby	na	rok	2021:	
Volejbalový	klub	750	€,	Klub	Slovenských	turis-
tov	600	€,	Oddiel	kulturistiky	a	silového	 trojboja	
500	€,	Športový	klub	Strážske	–	futbalový	oddiel	
5	000	€,	Mestský	bežecký	oddiel	875	€,	Tanečný	
aerobik	600	€,	Tenisový	klub	100	€,	Športový	kol-
kársky	klub	1	150	€,	MMA-Crossfit	425	€.	l	Pod-
mienky	opakovanej	obchodnej	verejnej	súťaže	o	
najvhodnejší	návrh	na	uzavretie	zmluvy	na	kúpu	

nehnuteľnosti:	garáž	č.	3	a	garáž	č.	6	v	objekte	
Chemik	II	(podmienky	sú	prílohou	uznesenia).	
 Ukladá: l	 Zúčtovať	 kladný	 výsledok	 hos-
podárenia	 MsPS	 za	 účtovné	 obdobie	 2020	 vo	
výške	26	662,62	€	v	prospech	účtu	428	Výsle-
dok	hospodárenia	v	schvaľovacom	konaní	a	na	
ťarchu	účtu	431	Nevysporiadaný	výsledok	hos-
podárenia	 minulých	 období.	 T:	 31.12.2021.	 Z:	
riaditeľ	MsPS.	l	Vyhlásiť	opakovanú	obchodnú	
verejnú	súťaž	o	najvhodnejší	návrh	na	uzavretie	
zmluvy	na	kúpu	nehnuteľnosti:	garáž	č.	3	a	garáž	
č.	6	v	objekte	Chemik	II.	T:	31.10.2021.	Z:	MsÚ.	
l	 Aktualizovať	 organizačnú	 štruktúru	 MsPS	
mesta	Strážske.	T:	15.07.2021.	Z:	riaditeľ	MsPS.	
l	 Vypracovať	 analýzu	 čerpania	 celkového	 roz-
počtu	 MsPS	 k	 30.06.2021.	 T:	 15.08.2021.	 Z:	
riaditeľ	MsPS.	l	Vypracovať	úplné	znenie	VZN	
o	 poskytovaní	 jednorazových	 sociálnych	 dávok	
mestom	Strážske	T:	31.08.2021.	Z:	MsÚ.
 Ruší: l	 Bod	 C/13	 Uznesenia	 č.	 257/2021	
zo	dňa	06.05.2021	 (pozn.	schválenie	prenájmu	
z	dôvodu	hodného	osobitného	zreteľa	p.	MDDr.	
Luciu	Slobodníkovú	–	zubná	ambulancia).	
 Neudeľuje: l	 Predbežný	 súhlas	 na	 vybu-
dovanie	prístupných	nabíjacích	staníc	v	zmysle	
žiadosti	GTIS	charging	SK	s.	r.	o.
																			Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta

OČKOVANIE	V	NAŠOM	MESTE
Najrýchlejšia cestaNajrýchlejšia cesta

	 Vedeniu	 mesta	 sa	 vďaka	 spolupráci	 s	 Ko-
šickým	 samosprávnym	 krajom	 (KSK)	 podarilo	
zabezpečiť	 očkovanie	 pre	 občanov	 imobilných	
a	 nad	 60	 rokov.	 Uskutočnilo	 sa	 23.6.2021	 v	
priestoroch	Základnej	školy	v	Strážskom.
	 Záujem	 o	 výjazdové	 očkovanie	 prejavilo	
takmer	 50	 osôb,	 ktoré	 sa	 prihlásili.	 Mesto	 ich	
vopred	 informovalo	 a	 obyvatelia	 sa	 mohli	 ná-
vratkou	prihlásiť.	V	Strážskom	je	veľa	obyvate-
ľov	vo	vysokom	veku,	alebo	so	závažnými	zdra-
votnými	problémami	a	 takto	 im	mesto	uľahčilo	
cestu	k	očkovaniu	a	dopomohlo	k	 ich	ochrane	
pred	koronavírusom,	ktorý	spoločnosť	ohrozuje	
už	viac	než	 rok.	KSK	bude	organizovať	ďalšie	
očkovania.	 O	 prihlásení	 ich	 bude	 informovať		
mestský	úrad.	
	 Pandemická	situácia	sa	na	Slovensku,	vďa-
ka	 vakcinácii,	 výrazne	 zlepšuje.	 Momentálne	
je	 to	 najrýchlejšia	 cesta,	 ako	 nad	 pandémiou	
koronavírusu	zvíťaziť	v	relatívne	krátkom	čase.	
Očkovanie	 je	 totižto	 stará	 osvedčená	 ochrana	
ľudstva	pred	nákazami.													Silvia	Pavlišinová

 Na snímke z archívu ZO SZPB preberá 
František Ihnát ďakovný list.

Poslanci nehlasovali Poslanci nehlasovali 
za zvýšenie platov pre MsPSza zvýšenie platov pre MsPS

 Je 1. júla neskoro večer a ja s myšlienkou na začínajúce sa prázdniny privieram unavené oči. Po-
sledné dni školského roka boli dosť hektické. Krátko pred 22:00 hodinou ma prebudí zvoniaci mobil. 
Prijímam hovor jedného z mojich známych. 
 „Ahoj Jana, chcem sa Ti „poďakovať“, že si dnes na zastupiteľstve nezahlasovala za zvýšenie 
platov pre Mestský podnik služieb.“ A urýchlene ukončil ironický hovor.
 Len pred 6-timi hodinami sa skončilo zasadnutie MsZ. Spomienky naň teda sú čerstvé: Jeden z 
prítomných poslancov predniesol návrh (citujem): „Návrh na zmenu rozpočtu - Dofinancovanie Mest-
ského podniku služieb (MsPS) na mzdy a to pokiaľ sa budeme baviť od 1.7. bude činiť 26 609 €, pokiaľ 
sa budeme baviť od 1.8.2021 bude to činiť 22 174 €. Je to dofinancovanie len na tento rok, do konca 
tohoto roku. Na budúci rok bude treba zase navýšiť financovanie MsPS. Pokiaľ nebude mať riaditeľ 
MsPS financie, nemôže prijať zamestnanca, pokiaľ nebude mať zamestnanca, neurobí toľko prác s 23 
zamestnancami ako s 26 zamestnancami.“ Pred samotným hlasovaním o návrhu poslanca nasledova-
la  diskusia, v ktorej boli poslancom  objasnené jednotlivé skutočnosti zo strany ekonómky MsÚ, hlav-
ného kontrolóra mesta a ekonómky MsPS. Z rozsiahlej diskusie vyplynul záver, že je potrebné najskôr 
vypracovať analýzu čerpania rozpočtu MsPS a na najbližšom septembrovom MsZ podľa skutočného 
stavu čerpania financií poslanci mesta posúdia, či je nutné dofinancovať rozpočet MsPS na pracovnú 
pozíciu 1 THP pracovník a 2 robotníci. 
 Nasledovalo hlasovanie návrhu poslanca  o dofinancovanie MsPS s výsledkom: Za – 4 poslanci,  
Proti – 1 poslankyňa (ja), Zdržali sa – 3 poslanci.
 Návrh o dofinancovanie rozpočtu MsPS teda neprešiel. V žiadnom prípade ale poslanci NEHLA-
SOVALI za zvýšenie platov pre zamestnancov MsPS. 
 S dobrým pocitom, že existuje videozáznam zo zasadnutia MsZ v Strážskom, kde si občania nášho 
mesta môžu overiť sprostredkúvané informácie, som pokojne zaspávala. Popritom som si spomenula  
na  nedávne stretnutie s mojím vysokoškolským pedagógom, keď som na otázku „Čo je nové?“ dostala 
takúto odpoveď: „Ľudia sú noví. Dnes, keď sa niečo od nich dozvedáš, musíš mať veľkú predstavivosť, 
keď chceš vedieť, ako to naozaj je.“ A mal pravdu.                  PaedDr. Jana Dzurillová, poslankyňa MsZ

Knižnica je otvorená
	 Našim	čitateľom	oznamujeme,	 že	mestská	
knižnica	je	opäť	sprístupnená	verejnosti.	Môže-
te	nás	navštíviť	v	dňoch	utorok	a	štvrtok	v	ča-
soch	od	9.00	do	11.00	hod.	a	od	13.00	do	15.00	
hod.
	 V	priestoroch	knižnice	vyžadujeme	dodržia-
vanie	nasledovných	protiepidemických	opatre-
ní:	nosenie	rúška,	dezinfekciu	rúk	či	nasadenie	
jednorazových	 rukavíc	 a	 dodržiavanie	 najme-
nej	dvojmetrových	rozostupov.
	 Knižnicu	nenavštevujte,	ak	cítite	akékoľvek	
príznaky	ochorenia.	Dodržaním	protiepidemic-
kých	zásad	chránite	seba	a	svojich	blízkych.
																																																																											S.P.	

Blahoželanie
	 Dňa	 1.6.2021	 oslávila	 Anna	 Rusinková 
životné	 jubileum	 80	 rokov.	 Prajeme	 všetko	
najlepšie,	hlavne	veľa	zdravia,	šťastia	milova-
nej	mamke,	babke,	svokre	a	tete.	
																																Blahoželá	rodina	Čatlošová
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Zvonec zvoní, škola končí...
	 Na	pomyselnej	časovej	osi,	tvorenej	1.	sep-
tembrom	ako	začiatkom	a	30.	 júnom	ako	kon-
com	školského	 roka,	 sa	 žiaci	 spolu	 so	 svojimi	
učiteľmi	dostali	do	jej	posledného	bodu.
	 Akokoľvek	ťažký	alebo	ľahký	bol	tento	pan-
demický	školský	rok,	posledným	júnovým	dňom	
je	 zaradený	 do	 kategórie	 minulosť,	 ktorá	 sa	
môže	 vrátiť	 už	 len	 v	 spomienkach	 na	 školský	
rok	poznačený	online	vyučovaním.	Päťdesiatje-
den	 	 prvákov	 dostalo	 svoje	 prvé	 vysvedčenie,	
49	 deviatakov	 zas	 to	 posledné	 na	 základnej	
škole. 
	 Najúspešnejším	žiakom	školy	v	tomto	škol-
skom	 roku	 sa	 stal	 Viktor	 Dankanin	 z	 8.a,	 kto-
rý	 po	 1.	mieste	 v	OK	vo	 fyzikálnej	 olympiáde,	
3.	mieste	v	OK	literárnej	súťaže	Ochrana	pred	
požiarmi,	po	2.	mieste	v	olympiáde	anglického	
jazyka,	po	4.	mieste	v	celoslovenskom	kole	In-
ternet	 Junior,	 získal	 v	 geografickej	 olympiáde	
fantastické	3.	miesto	 v	 celoslovenskom	kole	a	
ďalšie	3.	miesto	v	rámci	SR	vo	vedomostnej	sú-
ťaži	Expert.
	 Veľkú	 radosť	máme	 z	 úspechu	 našich	 žia-
čok:	 Sofie	 Kalafusovej,	 S.	 Geregáčovej,	 Hany	
Hakošovej,	 Zuzany	 Lalkovičovej,	 Viktórie	 Le-
nártovej,	ktoré	v	súťaži	Ruské	slovo	a	Jazykový	
kvet	získali	umiestnenia	v	krajskom	aj	celoslo-
venskom	 online	 kole	 v	 speve	 a	 recitácii	 v	 cu-
dzom	jazyku.	Ďalšími	úspešnými	žiakmi	v	ume-
leckých	a	vedomostných	súťažiach	boli	Tomáš	
Savka,	 Jakub	 Čerhit,	 Bianka	 Dušková,	 Linda	
Michalková,	 Viliam	 Sabanoš,	 Ondrej	 Cehula,	
Šimon	Šandor	Berila,	Amálka	a	Dorota	Deme-
terové,	Leo	Muller,	Ninka	Savková.	Potešili	nás	
aj	 prváci	 svojimi	 výtvarnými	 prácami,	 ktorými	
obsadili	 popredné	 umiestnenia	 v	 diecéznom	
kole	výtvarnej	súťaže.	Ďalší	spomedzi	483	žia-
kov	 dosiahli	 výborný	 či	 veľmi	 dobrý	 prospech.	
Iste	sa	nájdu	aj	takí,	ktorí	nie	sú	veľmi	spokojní	
so	svojou	tohtoročnou	prácou.	Verím,	že	počas	
leta	spoločne	načerpáme	nové	sily	a	ďalší	škol-
ský	rok	bude	lepší	ako	tento.	
	 V	tomto	školskom	roku	naša	základná	škola	
oslávila	60.	výročie	otvorenia	brány	tejto	budovy	
školy	pre	žiakov.	Pri	tejto	príležitosti	všetci	žiaci	
a	zamestnanci	školy	dostali	ako	spomienku	na	
toto	jubileum	tričko	s	názvom	školy.	
	 Veľká	 vďaka	 patrí	 všetkým	 žiakom,	 rodi-
čom	a	priateľom	školy,	ktorí	v	hlasovacej	súťaži	
Čerstvé	hlavičky	„vyklikali“	pre	školu	1.	miesto,	
vďaka	 čomu	 od	 septembra	 škola	 dostane	 pre	
každého	žiaka	zadarmo	 raz	do	 týždňa	čerstvé	
ovocie	alebo	zeleninu.
	 Deviatakom	 prajem	 úspešné	 študentské	
roky	na	strednej	a	verím,	že	 i	na	vysokej	ško-
le.	A	nám	všetkým	želám	slnečné	lúče,	dni	plné	
oddychu,	krásnu	modrú	oblohu,	príjemné	chvíle	
strávené	s	rodinou,	s	kamarátmi	a	krásne	letné	
dni.																																					PaedDr.	Jana	Dzurillová

Spájajúce mosty
	 Účelom	mostov	je	zabezpečenie	precho-
du	ponad	prekážku.	Most	je	stavba	spájajú-
ca	brehy	riek,	alebo	údolí.	Takýto	most	spo-
ločne	 „budujeme“	 každoročne	 v	Košiciach.	
Aj	 tento	 rok	 sme	 sa	 zúčastnili	 17.	 ročníka	
festivalu	Most	úsmevov.	Účelom	projektu	je	
spájať	 zdravých	 ľudí	 a	 ľudí	 s	 handicapom	
na	dvoch	brehoch,	na	brehoch,	ktoré	sú	pre	
niektorých	veľkou	neznámou.	Tento	festival	
je	 prehliadkou	 umeleckej	 tvorivosti	 ľudí	 so	
zdravotným	 postihnutím	 nielen	 zo	 Sloven-
ska,	ale	aj	iných	krajín.	Tvorivosti	ľudí,	ktorí	
aj	 napriek	 ich	 znevýhodneniu	 preukazujú	
svoje	umelecké	cítenie	a	divadelnú	tvorbu.	Svoje	herecké	nadanie	na	tomto	festivale	predstavil	verej-
nosti	aj	divadelný	súbor	Svetielko	z	DSS	Harmonia	v	Strážskom	hudobno	–	tanečným	predstavením	
Kráska	a	zviera.	Aj	vďaka	takýmto	festivalom	prekonávame	rôzne	predsudky	o	ľuďoch	so	zdravotným	
znevýhodnením.	Ich	prejavy	radosti	a	lásky	sú	v	takýchto	chvíľach	neopísateľné.	Nebúrame	mosty,	ale	
naopak	mosty	nás	spájajú,	preto	je	veľmi	dôležité,	aby	tie	naše	ďalšie	mosty	mali	pevné	základy.												I.S.

Naša Živá voda
	 Po	ročnej	prestávke,	ktorú	spôsobila	pan-
démia	koronavírusu,	 	sa	dňa	23.	 júna	2021	
uskutočnil	tradičný	festival	dramatickej	tvori-
vosti	 ľudí	 so	 zdravotným	postihnutím,	 ktorý	
nesie	názov	Most	úsmevov.
	 Podujatie,	ktoré	deklaruje,	že	jeho	cieľom	
je	 odstraňovanie	 predsudkov	 voči	 hendike-
povaným	 ľuďom	 prostredníctvom	 	 umelec-
kých	 aktivít,	 sa	 konalo	 v	 Košickom	 Jumbo	
Centre.	 Podujatie	 zorganizovalo	 DOMKO	
–	Domov	sociálnych	služieb	Košice,	ktorého	
zriaďovateľom	je	Košický	samosprávny	kraj.		
Poslaním	festivalu	je	poukázať	na	talent,	fantáziu,	tvorivosť	a	v	neposlednom	rade	na	šikovnosť	prijí-
mateľov	sociálnych	služieb.	
	 LIDWINA	–	Domov	sociálnych	služieb	Strážske	a	jeho	prijímatelia	prijali	pozvanie	na	toto	poduja-
tie	s	radosťou	a	nadšením.	Spolu	s	inštruktorkami	sociálnej	rehabilitácie	a	sociálnymi	pracovníčkami	
pripravili	predstavenie	Živá	voda.	Veselo,	no	zároveň	aj	vážne,	hudbou	aj	tancom,	poukázali	na	potre-
bu	chrániť	našu	planétu	Zem	a	najmä	čistotu	našich	vôd.	Čistá	voda	je	symbolom	života	a	prosperity,	
preto	aj	my	všetci	musíme	priložiť	ruku	k	dielu	a	uchovať	ju	čistú	a	krásnu	aj	pre	ďalšie	generácie.	To	
bolo	našim	posolstvom	na	tomto	úžasnom	a	neobyčajnom	podujatí.		
Snímka:	archív	DSS	Lidwina	-	klaňačka	a	radosť.		 																											PaedDr.	Gabriela	Sabová	PhD.

Kreatívne lapače nudy pokračovali
	 Pandémia	neutíchala	a	CVČ	Strážske	v	obmedzenej	forme	pokračovalo	v		online	aktivitách,	naďalej	sme		ponúkali	inšpirácie	na	voľnočasové	
aktivity.	Vyhlásili	sme	niekoľko	ďalších	súťaží:	O	najkrajšiu	fašiangovú	masku,		Srdečné	farebné	tvorenie,		Hľadáme	originálne	aj	tradičné	veľko-
nočné	dekorácie,		Vypestuj	siatinu	a	ozdob	ju	veľkonočnou	dekoráciou,	Môj	domáci	miláčik,	Reci	veci	a	pod.	Krátkymi	videami	z	našej	predošlej	
činnosti	sme	sa	snažili	o	zviditeľnenie		Svetového	dňa	vody,	Medzinárodného	dňa	tanca.	Dňa	Zeme.	Pripomenuli	sme	si	jarný	zvyk	–	vynášanie	
Moreny.	
	 Zaujímavé	boli	aj	rozhovory	s	našimi	seniormi	-	Prvý	máj	a	spomienky	
našich	starých	mám.	Naše	láskavé	staré	mamy.	Často	ich	k	nám	do	CVČ	
pozývame	na	rôzne	podujatia,	aby	vzácnymi		spomienkami	z	mladosti	pri-
blížili	deťom	v	rámci	regionálnej	výchovy	históriu	rôznych	sviatkov.	Keďže	
nám	situácia	 nedovolila	 osobné	 stretnutia,	 skúsili	 sme	 to	 na	diaľku.	Boli	
sme	zvedaví	na		jednu	z	najkrajších,	najveselších	a	najfarebnejších	tradícii	
na	Slovensku	 -	stavanie	májov.	Dozvedeli	sme	sa,	že	posledná	aprílová	
noc	nebola	kedysi	v	Strážskom	a	okolí	len	taká	hocijaká,	obyčajná...	O	spo-
mienky	sa	s	nami	mnohí	radi	podelili	a	prostredníctvom	nášho	webového	
sídla	sa	dostali	k	širokej	verejnosti.
	 A	potom	sme	sa	konečne	dočkali.	Tešila	nás	veľká	radosť	detí,	keď	sme	
sa	mohli	konečne	stretnúť	aj	osobne	v	našich	priestoroch	koncom	mesiaca	
máj.	
	 Svoju	činnosť	aspoň	nakrátko	obnovili	záujmové	útvary	Drobček	klub,	
Rybársko	poľovnícky	krúžok,	Tvorivý	ateliér	Machuľka	a	Tančekovo.	Našim	

deťom	 kontakt	 naozaj	 chýbal.	Malí	 drobčekovci	 si	 veselo	 užívali	 v	 herni	
pri	hrách	na	obľúbenej	stonožke,	za	pomoci	rodičov	cvičili	na	športovom	
koberci		ale	aj	tvorili,	lepili	a	modelovali	z	ekologickej	plastelíny.	Mladí	rybári		
oprášili	svoje	vedomosti	a	boli	si	obzrieť	nové	lovné	miesto	na	Laborci.		Ma-
chuľkovia	 tvorili	 rôznymi	výtvarnými	 technikami.	Azda	najviac	sa	vyšantili	
malí	tanečníci	záujmového	útvaru	Tančekovo.	K	skupine	4	-	5	ročných	diev-
čat	a	chlapcov		pribudli	noví	kamaráti	a	spoločne	si	užívali	na	tanečnom	
parkete.	Aj	keď	len	nakrátko	bolo	nám	fajn	a	spoločne	všetci	veríme,	že	v	
septembri		sa	stretneme	so	všetkými	členmi	našich	záujmových	útvarov.	
	 Bolo	to	ťažké	obdobie	pre	nás	všetkých	a	dúfame,	že	sa	už	nikdy	nezo-
pakuje.	Sme	vďační	rodičom	za	spoluprácu,	deťom	za	aktivitu	a	tvorivosť.		
Vďaka	sponzorom	sme	mohli	v	závere	mesiaca	jún	vyše	30	detí	–	víťazov	
jednotlivých	súťaží	–	oceniť.	Ceny	si	odniesli	aj	tí,	ktorí	sa	do	aktivít	zapojili	
naviac	–	súrodenci	Kristínka	a	Matejko	Mažoví,	Lívia	a	Ľuboško	Michalko-
ví,	Miška	a	Ninka	Bačové	a	Emka	Poľáková.																	Mgr.	Marta	Kordeľová

Na snímke DSS záber z predstavenia.

Čistili Laborec i brehyČistili Laborec i brehy
	 Dňa	6.júna	2021	sa	občianske	združenie	
OZ	ATÉMA	pod	vedením	Martiny	Murínovej	
v	Strážskom		už	po	druhýkrát	zapojilo	do	ce-
losvetovej	akcie	s	názvom	Zaži	čisté	rieky	-	
Strážske.	Túto	akciu	zastrešuje	medzinárod-
ná	organizácia	Human	Health	Institute	(HHI)	
-	 Inštitút	pre	 ľudské	zdravie	spolu	s	organi-
záciou	River	CleanUp.	Tento	rok	sa	zapojilo	
vyše	150	národov.
	 Toto	 poduatie	 sa	 zameriava	 na	 čistenie	
vodných	 tokov	 a	 okolia	 brehov.	 Poukazuje	
tiež	na	nutnosť	spoločenskej	zodpovednosti	
za	odpad	vytvorený	 ľuďmi.	V	Strážskom	sa	
teraz	vyzbieralo	15	vriec	 rôzneho	odpadu	 -	
plastové	 a	 sklenené	 fľaše,	 rôzne	 obaly	 od	
produktov,	žehličky	a	 iné.	Sme	vďační	zúčastneným	a	veríme,	že	v	budúcnosti	dokážeme	do	tejto	
-	pre	ľudí	a	prírodu	prospešnej	akcie	-	zapojiť	ešte	viac	spoluobčanov.			 																																M.	M.

Účastníci brigády pri Laborci na snímke z archívu 
autorky.



 V celoslovenskom kole postupovej  súťa-
že Vesmír očami detí 2021 odborná porota 
vyhodnotila najlepších na Slovensku. Máme 
veľkú radosť z toho, že medzi nich patrí aj 
člen záujmového útvaru Centra voľného času 
Strážske  Rudolf Rudinec, ktorý zaujal svojím 
výtvorom Zlodej myšlienok. Srdečne blahože-
láme!                                                          M. K.
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Napriek koronakríze s titulom
	 Peter	 Barna	 si	 priniesol	 na	 Medzinárodné	
majstrovstvá	 SR	 v	 silovom	 trojboji	 skvelo	 na-
časovanú	 formu,	 ktorú	 pri	 svojom	prvom	štarte	
medzi	mužmi	v	hmotnostnej	kategórii	do	82,5	kg	
pretavil	na	zlatú	medailu.	V	konkurencii	10	bor-
cov		druhým	pokusom	na	165	kg		získal	titul	maj-
stra	SR	v	benchpresse	a	poodchýlil	si	dvierka	na	
majstrovstvá	sveta,	ktoré	sa	uskutočnia	koncom	
septembra	v	maďarskom	Miškolci.	
	 Jeho	mladší	kolegovia	Róbert	Hrubý	a	Patrik	
Varga	štartovali	v	spojenej	kategórii	dorastencov	
a	 juniorov.	 Prvý	 sa	 po	 víťazstve	 v	 kategórii	 do	
67,5	 kg	 umiestnil	 na	 pomyselnej	 piatej	 priečke		
v	konkurencii	15	dorastencov	a	 juniorov.	Druhý	
tiež	po	výhre	v	kategórii	do	67,5	kg,		ako	vekovo	
najmladší,	výkonom	142,5	kg	obsadil	10.	miesto	
medzi	14	pretekármi.	
	 Od	oboch	sme	očakávali	 lepšie	výkony	a	aj	
kvalitnejšie	 umiestnenie	 v	 celkovom	 hodnotení	
pretekov.	Napriek	získaným	limitom	budeme	sta-
rostlivo	zvažovať,	či	budeme	trvať	na	 ich	nomi-
nácii	na	majstrovstvá	sveta.
Snímka:	zdroj	AWPC	Slovakia								Štefan	Román

Na Majstrovstvách SR v plávaní získal bronz
	 V	dňoch	18.	-	20.6.2021	sa	v	Šamoríne	kona-
li	Majstrovstvá	SR	mladších	 a	 starších	 žiakov	 v	
plávaní,	 ktorých	 sa	 zúčastnil	 aj	 11-ročný	 Oliver	
Sabadoš	zo	Strážskeho.	
	 Oliver	na	majstrovstvách	získal	3.	miesto	v	naj-
ťažšej	plaveckej	disciplíne	200	m	motýlik.	Talentova-
ný	športovec	začal	s	plaveckými	tréningami	v	piatich	
rokoch.	 Predtým	 plával	 na	 psíka	 v	malom	 detskom	
bazéne.	Na	plávanie	ho	prihlásila	mamka.	Najskôr	sa	
mu	nechcelo,	ale	keď	sa	mu	začalo	dariť,	bola	to		mo-
tivácia	pokračovať.
 Štyrikrát do týždňa absolvuješ plavecký tréning v 
Humennom. Máš popri školských povinnostiach čas 
aj na kamarátov? Kedy sa učíš?	Učím	 sa	 hneď	 po	
vyučovaní,	 niektoré	 domáce	 úlohy	 si	 urobím	 hneď	
v	 škole.	 So	 spolužiakmi	 sa	 stretávam	 vonku	 až	 po	
tréningoch.	Väčšinou	sa	na	tréning	teším,	málokedy	
sa	stáva,	že	sa	mi	nechce.	Trénujem	90	minút.	Pred	
majstrovstvami	som	mával	dvojfázový	tréning	–	skoro	
ráno	pred	vyučovaním	a	potom	poobede.	

 Ako to na tréningu vyzerá?	Na	začiatku	máme	individuálne	rozplávanie,	potom	s	trénerom	pracuje-
me	po	skupinách,	do	ktorých	sme	rozdelení	podľa	výkonnosti.	Nie	je	to	ťažké,	všetko	je	ľahké	a	nuda	
tam	nie	je.	Tréner	má	pre	nás	pripravené	vždy	iné,	zaujímavé	cvičenia,	obmieňa	to.	Aj	kamaráti	sú	v	
pohode.	Ak	je	niektorý	z	nich	na	tréningu	rýchlejší,	tak	si	uvedomím,	že	musím	viac	trénovať,	aby	som	
bol	lepší	na	pretekoch.
 Pre športovca je dôležitá kondícia. Počas pandémie boli bazény zatvorené. Ako si si udržiaval 
svoju nadobudnutú kondičku?	Chodieval	som	denne	behať,	doma	mi	mamka	hovorila,	čo	mám	cvičiť,	
robiť	kliky	a	podobne.	V	škole	som	s	pánom	učiteľom	Kokočákom	cvičil	koordinačné	a	silové	cvičenia.	
No	plávanie	mi	veľmi	chýbalo.	
 Kto je tvojím športovým vzorom?	 Zo	 svetových	 športovcov	 je	mojím	vzorom	plavecký	 rekordér	
Michael	Phelps,	zo	slovenských	športovcov	plavec	Richard	Nagy.	
 Na spomínaných majstrovstvách si bol so športovým klubom, bez rodičov. Kto bol pre teba podpo-
rou pred štartom?	Tréner	nás	povzbudzoval,	aby	sme	do	toho	dali	všetko.	Sústredil	som	sa	na	štart.	
Nemávam	strach	pred	pretekmi,	ale	na	týchto	majstrovstvách	som	ho	trochu	mal.
 Po 8., 7. a 4. mieste ťa čakala ešte najnáročnejšia disciplína 200 metrov motýlik. Veril si si, že by to 
mohlo byť na medailu?	Nie,	veľmi	nie.	Skôr	som	si	veril	na	100	metrov	znak,	lebo	aj	so	štýlom	motýlik	
patria	k	mojim	obľúbeným.	
 Viem, že okrem plaveckých súťaží si absolvoval už dvakrát aj cyklopreteky na Domaši. V obidvoch 
štartoch som tam obsadil 2. miesto vo svojej kategórii.	Aj	cyklopreteky	boli	pre	mňa	ľahké.
 Čo ty a obľúbenosti?	Pochúťka	-	rezancová	polievka	a	stehno	s	ryžou.	Večer	už	veľa	nejem.	Mam-
ka	mi	zakazuje	piť	sladké	vody	a	jesť	veľa	sladkostí.	Energetické	nápoje	nechcem	vôbec	ochutnať.	V	
škole	mám	obľúbený	predmet	telesnú	výchovu.
 Vtipná príhoda z pretekov?	Raz	sa	mi	na	pretekoch	zošmykli	plavky,	musel	som	si	ich	nenápadne	
opraviť,	keď	som	robil	prsiarsky	záber.	V	prípade,	že	by	si	to	všimol	rozhodca,	hrozí	za	to	diskvalifiká-
cia	za	nedovolené	pohyby.	
 Ako využiješ voľný čas prázdnin?	Tréningy	nebudú.	Budem	chodiť	na	kúpalisko,	s	kamarátmi	von	
a	s	rodinou	na	výlety	po	Slovensku.	
	 Oliver,	prajem	ti	veľa	chuti	do	plávania,	radosť	z	úspechov	a	pekné	prázdniny.								Jana	Dzurillová

Príďte na opekačku
	 Bývalý	 kameňolom	 (severo-západná,	 dolná	
časť	Krivoštianky)	je	často	navštevované	miesto	
turistami,	ale	aj	rodičmi	s	deťmi,	mládežou	a	ďal-
šími	 občanmi	 nášho	mesta	 a	 okolia.	 Je	 v	 lone	
prekrásnej	prírody,	obklopené	skalami	a	pod	nimi	
neďaleko	tečúca	rieka	Laborec.	
	 Vedie	tam	nenáročný	chodník	a	hneď	pri	pr-
vom	bývalom	lome	je	ohnisko	a	dve	lavičky	slúžiace	na	sedenie	a	opekanie	pri	ohníku.	Neraz	sa	stalo,	
že	pri	posedení	pri	vatre	sa	spustil	výdatný	lejak	a	bolo	po	opekačke.
	 Preto	som	sa	rozhodol,	že	tam	postavím	turistický	altánok	so	strechou.	Začiatky	boli	ťažké,	lebo	
bolo	potrebné		vykopať	v	skale	desať	jám	50	cm	hlbokých	na	ukotvenie	„u“	profilov,	na	ktoré	sa	pripev-
nia	hranoly	z	dreva.	Bolo	potrebné	použiť	elektrocentrálu	a	vŕtacie	kladivo.	Po	vykopaní	jám	boli	profily	
zabetónované.	Začala	montáž	hranolov	a	urobil	sa	základný	skelet	celého	prístrešku,	ďalej	debnenie	
strechy,	na	ktorú	sa	potom	pripevňovala	lepenková	krytina.	Tú	bravúrne	zvládol	klampiar	Jozef	Dzu-
rilla.	Potom	sa	pripevnili	po	bokoch	do	polovice	ohobľované	a	namorené	dosky,	v	zadnej	časti	až	po	
strechu.	Vzadu	sa	po	dĺžke	pripevnila	lavica	na	sedenie.
	 Materiál	na	celý	altánok	vyšiel	necelých	500	eur,	pričom	po	100	eur	som	dostal	od	dvoch	neme-
novaných	sponzorov.	Odmenu	za	prácu	nepočítam.	Keďže	-	až	na	drobné	maličkosti	-	je	prístrešok	
hotový,	týmto	všetkých	pozývam	do	tejto	lokality,	prajem	príjemnú	opekačku	a	prosím	–	dodržiavajte	
poriadok	a	čistotu!																																																																																																																		Jozef	Kozár

Snímka: J. Kozár
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