
Mesto STRÁŽSKE, okres Michalovce

KRONIKA
(Návrh zápisu textu za rok 2020)

V tomto roku uplynulo 25 rokov od smrti grafika a ilustrátora Lajosa Szalaja/Ľudovíta Salaja.
Tento svetoznámy, no u nás nedocenený, umelec sa narodil v Strážskom v roku 1909.

Január 2022



ROK 2020
Tento rok bol pre obyvateľov veľmi náročný. Už začiatkom roka pokračovali prípravné

a neskôr rekonštrukčné práce na moste cez rieku Laborec, aktuálne sa pred februárovými
parlamentnými voľbami hovorilo o likvidácii polychlórovaných bifenylov v Chemku, ale to
najpodstatnejšie i najnebezpečnejšie prišlo začiatkom marca, keď sa na Slovensku objavili
prvé prípady ochorenia na Covid-19, ktorý sa v krátkom čase rozšíril z čínskeho Wu-chanu
do celého sveta a značne obmedzil doterajší život spoločnosti.

Rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 12. marca 2020 (z Uznesenia č. 250/2020)
Mestské zastupiteľstvo
Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, informáciu o hospo-
dárení  mesta  (v  zastúpení  Domspráv,  s.  r.  o.  byty,  teplo a iné  služby Michalovce za 1-
12/2019), informáciu o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s. r. o.
Košice, koncepciu rozvoja folklórneho súboru Stražčan, správu o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2019, správu o činnosti Mestskej polície Strážske za
rok 2019, správu hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti za rok 2019, správu hlav-
ného kontrolóra  z kontroly  plnenia  opatrení  z  kontrol  vykonaných v roku 2018,  správu
hlavného kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019, správu hlav-
ného kontrolóra z kontroly personálnej agendy zamestnancov MsÚ, informáciu o predpo-
kladaných prácach naviac a nákladoch navyše na projekte „Zníženie energetickej nároč-
nosti budovy školiaceho strediska v meste Strážske“ a informácie zo zasadnutí komisií.

Uznieslo sa
Na VZN č. 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach.
Schválilo

Vyhodnotenie  preventívnych  protipožiarnych  kontrol  za  rok  2019,  plán  preventívnych
protipožiarnych kontrol na rok 2020, podmienky k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
k projektu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v
meste Strážske“ a jednorazové sociálne dávky pre dvoch žiadateľov v sume po 50 €.

Dotácie pre spoločenské organizácie   na rok 2020:
OV Slovenský zväz chovateľov       200 €
Slovenský červený kríž      200 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov      300 €
Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany   1 200 €
Gréckokatolícka cirkev-farnosť P. N. Strážske      700 €
Pravoslávna cirkevná obce Strážske      700 €
Jednota dôchodcov Slovenska      300 € 

Dotácie pre športové kluby na rok 2020:
Volejbalový klub     1 500 €
Klub Slovenských turistov     1 200 €
Oddiel kulturistiky a silového trojboja     1 000 €
Športový klub Strážske – futbalový oddiel 12 500 €
Mestský bežecký oddiel    1 750 €



Tanečný aerobik      700 €
Tenisový klub      200 €
Občianske združenie kolkárov      300 €
MMA-Crossfit      850 € 

Zároveň schválilo zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku o výmere 133,81 m²
(pri požiarnej zbrojnici) z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 4 €/m²/rok,
na dobu neurčitú pre f. Jakub Kaňuch – KaňuchStav zo Strážskeho, uzatvorenie nájomnej
zmluvy o nájme poľnohospodárskej  pôdy na poľnohospodárske účely  o výmere 888 m²,
trvalý trávny porast o výmere 80 452 m², trvalý trávny porast o výmere 5 486 m², pre Agro
družstvo Staré, za cenu 40 €/ha/1 rok, t. j. 347,31 €/rok (na dobu určitú 10 rokov), majetko-
právne vysporiadanie pozemku pod stavbou – kostol (zastavaná plocha a nádvorie) o výme-
re  174  m²  odpredajom  v  prospech  Rímskokatolíckej  farnosti  Nanebovstúpenia  Pána  v
Strážskom za cenu 1,- €, majetkoprávne vysporiadanie priľahlého pozemku kostola (zasta-
vaná plocha a nádvorie) o výmere 331 m² na ul. Krivošťanskej Strážske,  zámenou v pros-
pech Rímskokatolíckej farnosti Nanebovstúpenia Pána v Strážskom za pozemok o výmere
248 m² v prospech Mesta Strážske.

Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v obytnom dome U-3 (Obchodná) pre 3 žiada-
teľov do 30.6., resp. 31.12.2020 a v bytoch nižšieho štandardu (Laborecká) pre 5 žiadateľov.

Súhlasilo
S  rozšírením  účelu  nájmu  o  prevádzkovanie  hazardných  hier  v  časti  nehnuteľnosti

„Mestská jedáleň“, ktorú má v prenájme Martin Hajdučko na základe zmluvy. 
Odporučilo

Vyhlásiť pápežským dekrétom klokočovskú Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína
ako podklad pre príslušné vatikánske úrady. 

Uložilo
MsÚ vypracovať materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky – počty detí, perso-

nálne a technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov a MsPS materiál o prevádz-
kových nákladoch a tržbách zimného štadióna za obdobie prevádzky (po rekonštrukcii). 

Dňa 4. júna 2020 (z Uznesenia č. 251/2020)
Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, správu o hospodárskych
výsledkoch z prevádzkovania zimného štadióna (po rekonštrukcii), informáciu o hospodáre-
ní MsPS mesta k 31.12.2019, zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 pre MsPS
pri dosiahnutí vyšších príjmov o 48 206,10 € (rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrov-
naný vo výške 696 189,10 €), harmonogram prípravy rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023,
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019,
pracovný materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky – počty detí,  personálne a
technické zabezpečenie v časovom horizonte 5 rokov, predpokladané termíny zasadnutí a
plánovaný program mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020, správu o prenájme neby-
tových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2019, správu hlavného kontro-
lóra z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v
roku 2019, správu hlavného kontrolóra z kontroly pokladničných operácií v MsP, správu
hlavného kontrolóra z kontroly zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ, správu hlav-
ného  kontrolóra  z  kontroly  nedaňových  príjmov  –  221  004  ostatné  poplatky  (stavebná
správa, životné prostredie), správu hlavného kontrolóra z kontroly výdavkovej položky EK
637 003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ a informácie zo zasadnutí komisií.

Uznieslo sa



Na Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými od-
padmi.

Schválilo
Celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 bez výhrad, usporiadanie prebytku rozpočtu

vo výške 28 603,03 € za rok 2019 nasledovne:
- vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 28 603,03 €.
Usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 362 834,27 € za rok 2019 nasledovne:
- vylúčenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 12 564,62 €.
Zostatok finančných operácií po usporiadaní za rok 2019 vo výške 350 269,65 € odviesť do
rezervného fondu.

Zároveň schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 115 813 € na krytie
bežných výdavkov v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákaz-
livej ľudskej choroby COVID-19.

Zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2020: a) povolené prekročenie výdav-
kov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 84 407,00 €.

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 832 647,00 €.
Príjmy:
Bežný rozpočet 3 912 655,00 €
Kapitálový rozpočet 1 448 064,00 €
Finančné operácie    471 928,00 €
Rozpočet mesta 5 832 647,00 €
Výdavky:
Bežný rozpočet 4 014 770,00 €
Kapitálový rozpočet 1 751 719,00 €
Finančné operácie      66 158,00 €
Rozpočet mesta 5 832 647,00 €

Uzavretie zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške do 300 000 € na financovanie bežných
a kapitálových výdavkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
rozpočtu, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020, Dodatok č. 1 k
Zmluve o nájme pozemkov č.  35/2019 so zmenou článku VII.  Doba nájmu a ukončenie
nájmu, bod 1: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 7 rokov od podpisu zmluvy, o
odkúpenie pozemkov registra KNC o výmere 189 m² a výmere 201 m² (vlastník UNIBAU SK
s. r. o., Humenné) v prospech kupujúceho Mesto Strážske za cenu 15,00 €/m², t. j. 5 850 € s
DPH (náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  bude znášať
kupujúci, t. j. Mesto Strážske) a zmluvu o zriadení vecného bremena na stavbu „Strážske –
zriadenie novej RIS-Babjak“ na parcele CKN p. č. 523/13 v prospech VSD a. s. Košice
(umiestnenie-zriadenie novej RIS-Babjak) bezodplatne.

Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020
OV Slovenský zväz chovateľov    100 €
Slovenský Červený kríž    100 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov    150 €
Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany    600 €
Gréckokatolícka cirkev-farnosť P. N. Strážske    350 €
Pravoslávna cirkevná obce Strážske    350 €
Jednota dôchodcov Slovenska    150 €

Dotácie pre športové kluby na rok 2020
Volejbalový klub    750 €



Klub Slovenských turistov    600 €
Oddiel kulturistiky a silového trojboja    500 €
Športový klub Strážske – futbalový oddiel 6 250 €
Mestský bežecký oddiel    875 €
Tanečný aerobik    350 €
Tenisový klub    100 €
Občianske združenie kolkárov    150 €
MMA-Crossfit    425 €

Taktiež schválilo text do kroniky mesta za rok 2018, prenájom časti nevyužívaného pozem-
ku pri požiarnej zbrojnici o výmere 113,8 m² pre f. Jakub Kaňuch-KaňuchStav zo Strážskeho
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 4 € m²/rok na dobu neurčitú, pri-
delenie nájomného bytu ul. Obchodná 440 pre 1 žiadateľa a opakované uzatvorenie zmlúv o
nájme bytu na ul. Obchodnej 440, resp. predĺženie nájmu bytov v U-3 pre 8 žiadateľov do
30. septembra, resp. 31. decembra 2020.

Uložilo
Vedúcej ekonomického oddelenia zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné ob-

dobie 2019 vo výške 28 603,03 € v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schva-
ľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období, riaditeľovi MsPS zúčtovať vytvorenie rezervného fondu z kladného účtovného vý-
sledku  hospodárenia  z  predchádzajúceho  účtovného  obdobia  vo  výške  17  092,22  €  na
ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 421 Zákonný rezervný fond a
zrealizovať bežnú údržbu stĺpov verejného osvetlenia (doplnenie, resp. oprava krytov elek-
trických častí) a MsÚ pripraviť návrh na odpredaj garáží pod Chemikom II.

Poverilo
    Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontrolnej činnosti od 1. júla do 31. decembra 2020
v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020.

Zrušilo
    Bod C/6 a bod C/7 Uznesenia č. 250/2020 zo dňa 12. marca 2020.

Dňa 10. augusta 2020 (z Uznesenia č. 252/2020)
Mestské zastupiteľstvo rokovalo o dôležitom bode, ktorým bol odpredaj pozemkov, resp.

ich  časti,  nachádzajúcich  sa  v  katastrálnom území  mesta,  ktoré  Slovenská  správa  ciest
potrebuje pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby – cesty "I/18 a I/74 Stráž-
ske križovatka" (kruhový objazd), t. j. z dôvodu osobitného zreteľa. Celková dohodnutá kúp-
na cena za predmet kúpy je 101 168,10 € vrátane DPH. Poslanci tento bod schválili.

Taktiež schválili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 za účelom realizácie projektu „Zefektívnenie verejnej
správy regiónu posilnením kapacít“ v súlade s cieľmi Územného plánu mesta a Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske a zabezpečenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov, t. j. vo výške 8 035,20 € v súlade s plánovaným harmonogramom.

Dňa 3. septembra 2020 (z Uznesenia č. 253/2020)
Mestské zastupiteľstvo
Zobralo na vedomie

Plnenie  úloh  z  uznesení,  riešenie  pripomienok  zo  zasadnutí  MsZ,  čerpanie  rozpočtu
MsPS k 30.6.2020, plnenie finančného rozpočtu mesta k 30.06.2020, správu o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2020, dôvodovú správu "Práce



naviac" spol. Stavoconzult s. r. o. na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti
budovy školiaceho strediska v Meste Strážske“ (celková cena prác naviac je 19 748,20 € s
DPH, znenie stanov Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.,
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019, návrh na odpredaj
garáží, harmonogram náterov stĺpov verejného osvetlenia, správu o prerokovaní Zmien a
doplnkov Územného plánu mesta Strážske, výsledky prerokovania Zmien a doplnkov  Územ-
ného plánu mesta Strážske, výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu
mesta Strážske. 

Správu hlavného kontrolóra mesta z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva konaných v roku 2019 a informácie zo zasadnutí komisií.

Uznieslo sa
na VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného

plánu mesta Strážske.
Schválilo

II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2020 - príjmy a výdavky vo výške 6
069 722 €, prijatie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príj-
mami a výdavkami mesta vo výške 300 000 €.

Účasť mesta Strážske v združení Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a. s., o. z. Bratislava-Staré Mesto.

Predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v
rámci  výzvy  OPKZP-PO4-SC441-2019-53  –  názov  projektu:  "Vypracovanie  účelového
energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie
energetických služieb v meste Strážske" – výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu  zo strany žiadateľa  stanovená z  celkových oprávnených výdavkov 37 915,20 €
predstavuje  čiastku  1  895,76 €  (financovanie  prípadných neoprávnených výdavkov  pro-
jektu).

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v OD Laborec z dôvodu hodného
osobitného zreteľa o celkovej podlahovej ploche 8,68 m² (vpravo od hlavného vchodu) a
12,5 m² (vľavo od hlavného vchodu), sklad o celkovej podlahovej ploche 6 m² v stavbe, za
cenu prenájmu 136,13 € (s energiami) na dobu určitú – 5 rokov pre Renátu Misárovú, zo
Strážskeho s účelom predajne a poskytovania určitých druhov služieb (kopírovanie, hrebe-
ňová väzba, výroba kľúčov).

Zníženie výmery kotolne v zmluve o nájme technologických zariadení zo dňa 11.9.2017
uzavretej s firmou KOOR Východ s. r. o. o výmeru skladu, odpustenie 50 % nájomného z dô-
vodu zatvorenia prevádzok kvôli krízovej situácii súvisiacej so šírením nebezpečnej 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.

Pridelenie nájomného bytu na ul. Obchodnej 440 pre 1 žiadateľa do 31.12.2020, opako-
vané uzatvorenie zmlúv o nájme bytu nižšieho štandardu (ul. Laborecká 280/29 a 281/27)
pre 2 žiadateľov do 31.12.2020, zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta a zadanie
Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta.

Odpredaj pozemku o výmere 153 m² (záhrada) pre Ing. Petra Pilcha a manž. Katarínu,
rod. Tkáčovú zo Strážskeho, za cenu 15 eur/m² a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti,
kúpu pozemku o výmere 113 m² (záhrada) za cenu 16,52 €/m² v celkovej cene 1 866,76 € od
Daniely Gadžovej rod. Rozmošovej zo Strážskeho, odpredaj pozemku o výmere 30 m² (za-
stavaná plocha a nádvorie), v celkovej cene 495,60 € a náklady spojené s prevodom ne-
hnuteľnosti pre Danielu Gadžovú, rod. Rozmošovú zo Strážskeho, odpredaj pozemku o vý-
mere 79 m² (zastavaná plocha a nádvorie) za cenu 16,52 €/m², t. j. celková cena 1 305,08 €



a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti pre Bohumila Vopršálka a manž. Boženu, rod.
Tkáčovú zo Strážskeho.

Odpredaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v
správe Slovenskej správy ciest Bratislava za účelom majetkovej prípravy a výstavby línio-
vej stavby – cesty „I/18 a I/74 Strážske križovatka“ (kruhový objazd). Jedná sa o časti po-
zemkov oddelených od pôvodných parciel. Kúpna cena je 101 168,10 €.

Požiadalo primátora mesta
o opatrenie zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Strážske schvaľovacou dolož-

kou, uloženie týchto schválených zmien na Okresnom úrade, Odbor výstavby a bytovej poli-
tiky Košice a na stavebnom úrade Mesta Strážske a v Meste Strážske spolu s výpisom z
uznesenia a kópiou VZN, doručenie záväznej časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu
mesta Strážske dotknutým orgánom štátnej správy a obciam, vyhotovenie registračného listu
zmien a doplnkov ÚP a doručenie s kópiou príslušnému ministerstvu, zverejnenie záväznej
časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Strážske na internetovej stránke mesta a
vyvesením na úradnú tabuľu najmenej po dobu 30 dní.

Poverilo
Primátora mesta na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so vznikom člen-

stva v Klube akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.
Zvolilo

Prísediaceho Okresného  súdu  Michalovce  pre  volebné  obdobie  2021  –  2024:  Jozefa
Čabáka.

Konštatovalo, že
Nebytové priestory garáže č. 1 – 8 nachádzajúce sa na prízemí bytového domu na ulici

Obchodnej, zapísané na LV č. 1691, sa pre mesto stali prebytočným majetkom.
Zrušilo

Bod C/16 Uznesenia č.  251/2020 zo dňa 4.6.2020 (pridelenie nájomného bytu na ul.
Obchodnej 440 pre 1 žiadateľa, bod B/12 Uznesenia č. 174/2010 zo dňa 18.2.2010 – Od-
predaj 6 garáži v objekte Chemik II. na ul. Obchodnej pre záujemcov, ktorí dajú najvyššiu
cenovú ponuku vo verejnej  súťaži  a bod C/7 Uznesenia č.  251/2020 zo dňa 4.6.2020 –
Uzavretie zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške do 300 000 € na financovanie bežných a
kapitálových výdavkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami roz-
počtu.

Uložilo
Mestskému úradu vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 8 gará-

ží,  vypracovať projektovú dokumentáciu opravy OD Laborec v rozsahu: strecha, fasáda,
okná, vonkajšie dvere, inštalovať dopravné značky s označením obytná zóna za bytovými
domami na ul.  Vihorlatskej  621 – 624 (vnútorná komunikácia),  pripraviť harmonogram
otvorenia  prevádzky bufetu  v  priestoroch školiaceho strediska a vypracovať  podkladový
materiál pre komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste (rozsah, miesto opráv a
modernizácie verejného osvetlenia vrátane súvisiacich prípojných a iných elektrických za-
riadení).

Dňa 8. októbra (z Uznesenia č. 254/2020)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania. 

B/ Schválilo



Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Minister-
stvom financií Slovenskej republiky pre Mesto Strážske vo výške 84 000 € na výkon samo-
správnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020. 

C/ Splnomocnilo
Primátora mesta Ing.  Vladimíra Dunajčáka k  podpisu zmluvy o poskytnutí  návratnej

finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a Mestom Strážske a dokumentov potreb-
ných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 

Dňa 10. decembra 2020 (z Uznesenia č. 255/2020)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie 

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, informáciu o hospo-
dárskom výsledku  MsPS  mesta  Strážske  k  30.9.2020,  stanovisko  hlavného  kontrolóra  k
návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023, rozpočet
mesta na roky 2022 – 2023 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, správu
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019, vypracovanie
projektovej dokumentácie opravy OD Laborec v rozsahu: strecha, fasáda, okná, vonkajšie
dvere, harmonogram otvorenia prevádzky bufetu v priestoroch školiaceho strediska, podkla-
dový materiál pre komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste (rozsah, miesto
opráv a modernizácie verejného osvetlenia vrátane súvisiacich prípojných a iných elektric-
kých zariadení), predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program mestského zastupi-
teľstva na I. polrok 2021 a prehľad projektov mesta Strážske.

Taktiež zobralo na vedomie správy hlavného kontrolóra z kontroly bežných výdavkov -
EK 633 001 Výdavky na interiérové vybavenie, o kontrole dodržiavania zákona o slobod-
nom prístupe k informáciám v MsPS, MŠ a ZUŠ a z kontroly bežných príjmov – EK 222003
za porušenie predpisov a EK 292017 z vratiek.

Informácie zo zasadnutí komisií.
B/ Uznieslo sa na

- Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020 o miestnych daniach,
- Všeobecne záväznom nariadení č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady na území mesta,
- Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok
2021,

- Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. 

C/ Schválilo
III.  zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č.  3/2020 a) Povolené prekročenie

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 263 978,90 €. Rozpočet po navrhovanej zmene
ako vyrovnaný vo výške: 6 333 700,90 €, rozpočet mesta na rok 2021 ako vyrovnaný v príj-
movej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 5 452 929,00 € a plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra mesta na I. polrok 2021.

Prenájom nebytových priestorov v OD Laborec 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 OD Laborec z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 136,13 € (s
energiami) na dobu určitú 5 rokov pre Renátu Misárovú zo Strážskeho 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 a poskytované v dobrej kvalite.

Spôsob prenájmu nebytových priestorov mesta – miestnosť o výmere 13,09 m², chodba o
výmere 30,85 m², sociálne zariadenie o výmere 9,56 m² v stavbe prevádzkovej budovy Po-
žiarnej zbrojnice na ul. Laboreckej z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie  zámeru  na  prenájom nebytových  priestorov  mesta  –  miestnosť  o  výmere
13,09 m², chodba o výmere 30,85 m², sociálne zariadenie o výmere 9,56 m² v stavbe pre-
vádzkovej budovy Požiarnej zbrojnice na ul. Laboreckej pre Jakuba Kaňucha-Kaňuchstav
zo Strážskeho na dobu neurčitú za cenu prenájmu 9,96 €/m²/rok z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa s odôvodnením, že uvedené nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené.

Spôsob prenájmu nebytových priestorov mesta miestnosť o výmere 20 m² v stavbe budovy
U2 na ul. Obchodnej.

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov mesta miestnosť o výmere 20 m²
v stavbe budova U2 na ul. Obchodnej pre Dermals s. r. o. Michalovce na dobu neurčitú za
cenu prenájmu 100 €/mesiac vrátane energií z dôvodu hodného osobitného zreteľa s odô-
vodnením, že služby v oblasti pedikúry, podológie a masáží sú v meste nedostupné a žiada-
né.

Spôsob prenájmu nebytových priestorov o výmere 108,85 m² v stavbe Dvojúčelové zaria-
denie Kryt CO z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie  zámeru na prenájom nebytových priestorov mesta o výmere 108,85 m² v
stavbe Dvojúčelové zariadenie Kryt CO na ul. Mierovej pre Megalodon Darts, ul. Vihor-
latská Strážske, na dobu neurčitú za cenu prenájmu 4,25 €/m²/rok z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa 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 dospelých. 

Spôsob prevodu vlastníctva mesta nebytových priestorov garáž č. 1 – 8, nachádzajúce sa
na prízemí bytového domu na ul. Obchodnej – obchodná verejná súťaž.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu
2 garáží v objekte Chemik II.

Jednorazové sociálne dávky pre 2 žiadateľov vo výške po 50 €, zásady pre poskytovanie
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, opakované uzatvorenie zmlúv o nájme by-
tov v OD U-3 (ul. Obchodná) pre 20 žiadateľov a nájomných bytov nižšieho štandardu A-1
– 10 a B-1 – 10 (ul. Laborecká) pre 20 žiadateľov.

Podanie žiadosti na SR v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava ohľadom
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súlade so schválenými Zmenami a doplnkami
č. 4 územného plánu mesta Strážske (parkovisko k rozšíreniu cintorína), z majetku SR do
vlastníctva mesta.

Lokality k Zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN mesta Strážske v rozsahu (zmena funkčného
využitia boxových garáži, prístupové a obslužné komunikácie, rozšírenie parkoviska, obytné
územie a iné).

Zmenu  v  Uznesení  č.  241/2018  bod  E/1  zo  dňa  14.12.2018  –  zapisovatelia  komisie
výstavby a ÚP a komisie kultúry, školstva a mládeže.

Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta vo výške 300 €, odmenu pre zástupcu primátora
vo výške 400 €, odmeny pre poslancov po 300 € a podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy na výstavbu zberného dvora v meste za stanovených podmienok.

Prerokovalo 
Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.



Delegovalo
PhDr. Alenu Jurečkovú, MUDr. Mariána Maškulíka, Michala Knapa a Miroslava Kusého

za členov Rady školy pri Základnej škole v Strážskom.
Uložilo

Mestskému úradu zverejniť zámer
- na prenájom nebytových priestorov mesta pre Jakub Kaňuch – Kaňuchstav, Strážske.
- na prenájom nebytových priestorov mesta pre Dermals s.r.o. Michalovce,
- na prenájom nebytových priestorov mesta pre Megalodon Darts Strážske,
-  vyhlásiť  obchodnú verejnú  súťaž  o  najvhodnejší  návrh  na uzavretie  zmluvy  na  kúpu

nehnuteľnosti: garáž č. 3 a garáž č. 6 v objekte Chemik II,
- vypracovať vecný časový a finančný plán konkrétnych opatrení na zvýšenie separácie v

meste.
Poverilo

Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontrolnej  činnosti  od 01.1.2021 – 30.6.2021 v
súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

Zvolilo
Člena komisie výstavby a ÚP Ing. Ľubomíra Lukiča.

Hlavné úlohy, projekty – investičné akcie
Rekonštrukcia zimného štadióna – V elektronickej aukcii vysúťažená cena, za ktorú pre-

šovská spoločnosť Primachlad ľadovú plochu zrekonštruovala, predstavuje sumu 438 900 €.
Náklady na jej uhradenie financovala samospráva okrem vlastných zdrojov aj vďaka regio-
nálnemu príspevku z úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v sume 237
177 €, okrem toho vláda počas výjazdového rokovania v Michalovciach pridelila mestu 50
000 €. Práce, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania, práce naviac, boli v celkovej
výške 36 727 € nad rámec zmluvy, tieto prostriedky hradilo mesto z vlastných zdrojov. Plo-
cha môže obyvateľom mesta na športové účely slúžiť po celý rok.  Môže sa tu hrať tenis,
nohejbal, volejbal, minifutbal, hádzaná, florbal a iné športy. Otvorenie športoviska bolo dô-
ležitým krokom, ktorý prispeje k rozvoju športu v meste.

Slávnostné otvorenie klziska – V pondelok 20. januára 2020 o 15.00 hod. bolo klzisko
slávnostne  otvorené.  V úvode  programu bol  prezentovaný  jeden z  najkrajších  ľadových
športov, ktorým je krasokorčuľovanie. Svoje umenie na ľade ukázali pretekári krasokorču-
liarskeho klubu Skating Sports Prešov. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. Pod-
predseda vlády Slovenskej republiky Richard Raši a primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák
slávnostne otvorili miestne klzisko a následne sa obaja k prítomným prihovorili. V závere
vystúpili deti z centra voľného času z krúžku mažoretiek, zaspievali Zara Zamboryová a Ján
Ivan, zatancovali roztlieskavačky zo základnej školy. V rámci slávnostného dňa mesto pri-
pravilo občerstvenie pre deti a dospelých. Po programe nasledovalo verejné korčuľovanie
zadarmo. Obyvatelia Strážskeho môžu po viac ako desiatich rokoch opäť využívať mestské
klzisko.

Rekonštrukcia budovy mestského podniku služieb – Cieľom projektu bolo znížiť energe-
tickú  náročnosť  a  prispieť  tak  k  ekologickej  prevádzke  fungovania  Mestského  podniku
služieb a poskytovania služieb obyvateľstvu. Hlavná aktivita projektu – Zníženie energetic-
kej  náročnosti  budovy  Mestského  podniku  služieb  v  meste  Strážske  prispeje  k  plneniu
ročného cieľa úspory energie podľa č. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnú-
torného prostredia  budov  a  predĺženie  úžitkovej  hodnoty  stavby.  Zateplením sa  zároveň
znížia celkové náklady 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 bol nasledovný: 1.  Opatrenia stavebného
charakteru: Zateplenie obvodového plášťa budovy. Zateplenie strešnej konštrukcie. Výme-
na drevených a hliníkových výplní otvorov. Zateplenie podlahy na teréne. 2. Zníženie spotre-
by energie: Nútené vetranie so spätným získavaním tepla. 3. Modernizácia systému vykuro-
vania: Zdroj tepla – kondenzačný kotol. Rozvody UK a radiátorov. Hydraulické vyregulova-
nie vykurovacej sústavy. Zavedenie zónovej regulácie.  4.  Modernizácia systému prípravy
teplej vody. 5.  Modernizácia osvetlenia: Zníženie príkonu osvetľovacej sústavy. Regulácia
úrovne osvetlenia na konštantnú úroveň. Stavenisko bolo odovzdané 28. mája 2020 zhoto-
viteľovi PEhAES, a.s., Bardejov.

Školiace stredisko/Kolkáreň – V tomto roku (od marca do decembra) bola v réžii mesta
zrekonštruovaná a tepelne upravená budova starej kolkárne na moderný komplex – Ško-
liace stredisko mesta Strážske. V ňom bolo nainštalované, na rovnakom mieste ako predtým,
aj nové, moderné a plne automatické kolkárske zariadenie. Dňa 21. septembra odovzdali
zástupcovia mesta stavenisko stavbu Automatická 2-dráhová kolkáreň Strážske zhotovite-
ľovi firme ZAKO SLOVAKIA s. r. o. Piešťany. Firma bola vybraná na základe verejného
obstarávania. Stavbu financovalo Mesto Strážske z vlastných zdrojov vo výške 40 154,40 €.
Spomínaná firma je  dodávateľom tradičnej  a  rokmi overenej  kolkárskej  značky PAULY,
ktorej história siaha až do roku 1927. O kvalite svedčí aj to, že kolkárske dráhy firmy boli
od roku 2011 už 4-krát použité na majstrovstvách sveta v kolkoch a spĺňajú všetky medzi-
národné normy a štandardy federácie World bowling.

Nová Wi-Fi sieť – V prevádzke je nová wifi sieť, ktorá bola vytvorená v rámci projektu
"Budovanie bezplatných wifi sietí v meste Strážske", financovaného zo zdrojov Európskej
únie a rozpočtu mesta v rámci Operačného programu "Integrovaná infraštruktúra prioritnej
osi 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN." Celkové finančné prostriedky
na realizáciu projektu predstavovali sumu 13 962,19 eur. Obyvatelia a návštevníci mesta už
môžu využiť bezplatné pripojenie k širokopásmovému internetu s minimálnou rýchlosťou 30
Mbit/s na miestach komunitného života. 

Externé prístupové body: 1. a 2. Budova MsÚ – pokrytie časti námestia, 3. Budova OD
Laborec – pokrytie časti námestia, 4. Budova MsÚ – pokrytie priestranstva autobusovej
stanice, 5. Budova Domu kultúry – pokrytie priestranstva pred Domom kultúry, 6. Budova
Domu kultúry – pokrytie priestranstva čiastočne pred Domom kultúry a časti námestia, 7. a
8. Verejné priestranstvo mestského parku – pokrytie časti priestranstva pri amfiteátri.

Interné prístupové body: 1. Budova MsÚ – pokrytie vestibulu, 2. Budova MsÚ – pokrytie
verejných priestorov MsÚ. Táto služba mesta zjednoduší prístup do internetovej siete náv-
števníkom, ale aj občanom mesta v prístupných lokalitách a prispeje ku kvalite služieb. 

Parlamentné voľby
Tohtoročné parlamentné voľby sa uskutočnili v sobotu 29. februára v čase od 7.00 do

22.00 hod.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, voliči v Strážskom boli podľa adresy trvalého

bydliska rozdelení do štyroch volebných okrskov nasledovne:
Okrsok č. 1 – Mestský úrad – Námestie Alexandra Dubčeka 300/1. Zoznam ulíc, ktoré sú

zaradené do okrsku: Osloboditeľov, Mládeže, Družstevná 503 - 504, Námestie Alexandra
Dubčeka 270, Komenského, Pavla Horova, Mierová 628, Jahodná, Ľudovíta Štúra, Fraňa
Kráľa, Kollárova, Sama Chalupku. Na okrsku č. 1 volili aj občania s trvalým pobytom obec
Strážske.



Okrsok č. 2 – Viacúčelová sála – vchod z Okružnej ulice. Zoznam ulíc, ktoré sú zaradené
do okrsku: Vihorlatská, Mierová 3, 4, 6, 9, Laborecká 306 - 315, Pod hradom, Okružná 446
- 499, Laborecká 619 - 620, Družstevná 481 - 482, Družstevná 488 - 489, Družstevná 495 -
496, Mierová 33, Pri parku, Ul. Laborecká 280/29 a 281/27.

Okrsok č. 3 – Stredná odborná škola – Ulica mierová 727/61C. Zoznam ulíc,  ktoré sú
zaradené do okrsku: 1. mája, Agátová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Nová, Obchodná 252,
253 a 440, Pláne, Staničná, Za záhradami, Zámočnícka, Mierová 10, 87 - 106, 41, 85, 139 -
142, 144 - 145, 187 - 198, 226 - 229, 236 - 245, 279 - 285, 629, 630, Kasárenská 230 - 235,
733 – 738.

Okrsok č. 4 – Kultúrno-spoločenská miestnosť na Krivošťanskej ulici 392/120. Zoznam
ulíc, ktoré sú zaradené do okrsku: Krivošťanská. 

Do zoznamu oprávnených osôb bolo dovedna zapísaných 3 542 voličov, na hlasovaní sa
ich zúčastnilo 1 886 (účasť 53,25%). Počet platných odovzdaných hlasov predstavoval 1
817.

Počet  platných  hlasov  odovzdaných  pre  každú politickú  stranu,  politické  hnutie  alebo
koalíciu (zoradené sú podľa vyžrebovaných čísel) bol nasledovný:

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 8 (0,42%)
Dobrá voľba – 87 (4,64%)
Sloboda a Solidarita – 68 (3,63%)
Sme rodina – 220 (11,75%)
Slovenské Hnutie Obrody - 6 (0,32%)
Za ľudí - 62 (3,31%)
Máme toho dosť! – 17 (0,90%)
Hlas pravice – 0
Slovenská národná strana – 73 (3,90%)
Demokratická strana – 2 (0,10%)
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Nova, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdo-

la – 436 (23,30%)
Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia – 53 (2,83%)
Starostovia a nezávislí kandidáti – 1 (0,05%)
99 % - občiansky hlas – 0
Kresťanskodemokratické hnutie – 82 (4,38%)
Slovenská liga – 0 
Vlasť – 61 (3,26%)
Most - Híd – 3 (0,16%)
Smer - sociálna demokracia – 492 (26,29%)
Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby – 2 (0,10%)
Hlas ľudu - 0 
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť – 0  
Práca slovenského národa - 0 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko – 181 (9,67%)
Socialisti.sk – 17 (0,90%)

Do  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  sa  dostali  tieto  strany  a  hnutia:  OĽaNO
(25,02%), Smer-SD (18,29%), Sme rodina (8,24%), Ľudová strana Naše Slovensko (7,97%),
Sloboda a Solidarita (6,22%) a Za ľudí (5,77%). Nad 5% získalo aj Progresívne Slovensko/
Spolu - občianska demokracia (6,96%), ale to ako koalícia potrebovalo prekonať až 7-per-
centnú hranicu.



Udalosti, návštevy, spolupráca
Fašiangy, pochovávanie basy – Tradičný fašiangový zvyk bol v našom meste oživený 24.

februára. Na konci fašiangov je zvykom symbolické pochovávanie basy, pri ktorom sa ľudia
poslednýkrát pred pôstom zabávali.  Na nám. A.  Dubčeka prebiehal  kultúrny program v
podaní detí materskej školy – trieda Mravčekov a detí z recitačného krúžku pri MŠ, žiakov
základnej školy a základnej umeleckej školy, obyvateľov DSS Lidwina a Detského folklórne-
ho súbor Stražčanik, krúžku Akademy dance, ktoré pracujú pri Centre voľného času v Stráž-
skom. CVČ pripravilo aj tento rok spomínaný fašiangový zvyk – pochovávanie basy. K bo-
hatému kultúrnemu programu bolo pre verejnosť pripravené aj fašiangové občerstvenie.

Deň víťazstva nad fašizmom – 7. mája sme si v meste pripomenuli 75. výročie ukončenia
Druhej svetovej vojny. Kvôli pandémii sa nekonali oslavy vo veľkolepej atmosfére, na piet-
nom akte na nám. A. Dubčeka pri pamätníku Jozefa Begeniho sa zúčastnili: primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák, prednosta MsÚ Ing. Dušan Cacara, za ZO SZPB Jozef Kormaník,
Jolana Megelová, Helena Nemcová a Anna Zabloudilová. Položením vencov sa poklonili
všetkým tým, ktorí  sa zaslúžili  o víťazstvo,  priniesli  a  zachovali  odkaz za mier,  lásku a
spravodlivosť do našich čias, ale aj tým, čo za to položili svoje životy.

Oslavy Slovenského národného povstania – Oslavy 76. výročia vypuknutia Slovenského
národného povstania sa uskutočnili v piatok 28. augusta 2020 o 14. hodine na nám. A. Dub-
čeka. Organizátorom bolo Mesto Strážske a ZO SZPB Strážske. Pietneho aktu sa zúčastnil
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, predseda Oblastného výboru SZPB v Michalov-
ciach Ing. Miroslav Prega, členovia ZO SZPB, poslanci MsZ v Strážskom, pracovníci MsÚ
a občania mesta. Aj tento rok boli súčasťou osláv vojaci z 22. mechanizovaného práporu
Michalovce. V úvode spomienkovej slávnosti zaznela hymna SR, báseň v podaní M. Kar-
košiakovej z krúžku Zrkadlenie a hymnická pieseň Slovensko moje, otčina moja. Nasledo-
vali  príhovory  primátora  mesta  V.  Dunajčáka  a  Anny  Zabloudilovej,  predsedníčky  ZO
SZPB. M. Prega odovzdal pamätné medaily pri 75. výročí ukončenia 2. svetovej vojny a 76.
výročia SNP F. Ihnátovi, M. Peťkovej, J. Perháčovej, M. Kočanovej, H. Dankaninovej, P.
Mlynarčíkovi, M. Šalachovej, J. Kormaníkovi, J. Megelovej, H. Nemcovej a A. Zabloudi-
lovej. Ďakovné listy odovzdal A. Semancovej, M. Sidorovej a A. Dančišinovej. Piesne Kto za
pravdu horí a Keď sa Slovák preč do sveta poberal v závere zaspieval a zahral na akorde-
óne Ján Ivan.

Mesiac úcty k starším – Vzhľadom na vzniknutú situáciu a šíriaci sa koronavírus si mes-
to namiesto spoločného stretnutia uctilo seniorov iným spôsobom – jubilujúcim občanom
zabezpečilo darčeky, ktoré im doručili príslušníci mestskej polície.

Deň vojnových veteránov – Tohtoročná spomienka sa uskutočnila v obmedzenom roz-
sahu (podrobnejšie: SZPB – ZO SZPB Strážske).

Obyvateľstvo
Štatistiky – V priebehu roka bolo k trvalému pobytu v meste prihlásených 36 obyvateľov

a odhlásených 84. Narodilo sa 31 detí – chlapcov 15 a dievčat 16. Zomrelo 53 obyvateľov –
mužov 31 a žien 22. Manželstvo uzavrelo 26 snúbeneckých párov. Rodičia dali svojim deťom
aj takéto mená: dievčatkám – Jasmína, Kristína, Ema, Elena, Zoja, Laura, Karolína, chlap-
com – Maxim, Mário, Alex, Hugo, Jakub, Timotej, Daniel. K 31. decembru 2020 malo mesto
4 286 obyvateľov.

Obyvateľstvo a Covid-19
COVID-19 je infekčné ochorenie,  vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.  Prvýkrát bol

identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v
čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch



vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami
sekrétu pri kašli,  kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie
trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety. 

Príznaky ochorenia – K príznakom tohto ochorenia patrí horúčka nad 38 stupňov Celzia,
kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
Prvý prípad tohto ochorenia na Slovensku sa vyskytol 6. marca 2020 v Bratislavskom kraji.

Potravinová linka pomoci – V súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19 mesto zria-
dilo pre obyvateľov špeciálnu Potravinovú linku pomoci. Slúžila na nákup potravín pre ľudí
v karanténe, pre osamelých a pre tých, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokázali
sami zaobstarať nákup základných potravín. Linka pre objednávanie začala fungovať 20.
marca 2020 v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. Nákupy pre občanov
boli zabezpečované dvakrát týždenne – v utorok, resp. v piatok. Na uvedené kontakty (ne
webovej stránke mesta) občan nahlásil svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potra-
vín, ktoré požadoval nakúpiť, pričom išlo o potraviny hygienicky balené. Občan zaplatil len
cenu nákupu, náklady na dovoz hradilo mesto.

Opatrenia MsÚ – Mestský úrad v súvislosti so šírením koronavírusu žiadal občanov, aby
po dobu trvania mimoriadnej situácie obmedzili fyzickú návštevu úradu a prednostne vy-
užívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie. Zároveň na základe opat-
rení proti šíreniu koronavírusu od 13. marca upravil priamy výkon vybavovania občanov na
úrade a s tým súvisiace všetky aktivity a upravil preberanie potrebných písomností a nále-
žitostí (na sekretariáte mestského úradu). Vstup do budovy bol možný len po ohlásení sa na
sekretariáte prostredníctvom komunikačného zariadenia umiestneného pri hlavnom vstupe
do budovy. Úradné hodiny MsÚ zostali nezmenené!

Zároveň od 10.  marca boli  na  základe  usmernenia hlavného hygienika  SR uzatvorené
všetky mestské športoviská (futbalové miniihrisko, futbalový štadión, mestská telocvičňa) až
do čiastočného uvoľnenia opatrení. V priebehu roka bolo nariadené povinné nosenie rúšok,
organizovanie hromadných podujatí, ale aj zákaz vychádzania v určených hodinách.

Povinné testovanie obyvateľstva – Počas víkendu 30. októbra – 1. novembra bolo na Slo-
vensku prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva na Covid-19. Testovaných bolo 3
625 332 osôb, z toho 38 359 s pozitívnym výsledkom (t. j. 1,06%). Odberové miesta boli
zriadené  aj  v  Strážskom.  Vzhľadom na  dosiahnutý  stupeň pozitivity  v  okrese,  sa  počas
víkendu 7. a 8. novembra uskutočnilo ďalšie kolo testovania aj v našom meste.

Pozitívne testovaní – Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Mi-
chalovciach bolo v roku 2020 v Strážskom zaznamenaných 170 pozitívne testovaných osôb.
Pre porovnanie:  v susednom Starom bolo 116 pozitívne testovaných,  v  Oreskom 41 a v
Zbudzi 18. Najkritickejšia situácia bola v auguste a septembri,  kedy boli prvé dve obce
vedené ako ohnisko nákazy. V dôsledku tohto ochorenia došlo aj k prípadom úmrtia. Spolu s
uvedenými prípadmi muselo ísť do povinnej karantény aj niekoľko stoviek príbuzných, spo-
lupracovníkov či známych, ktorí s nimi prišli do styku.

Mestský podnik služieb
Mestský podnik služieb vykonával činnosť pod vedením riaditeľa Ing. Jozefa Fedorka.

Zamestnával 30 zamestnancov, z toho 22 v hlavnej a 8 v podnikateľskej činnosti. Priemerná
hrubá mesačná mzda (zamestnancov odmeňovaných podľa ZP) bola 735,72 € (v čistom
585,97 €).

Výnosy za rok 2020 predstavovali čiastku 908 378,76 €, z toho z hlavnej činnosti  759
109,25 € a z podnikateľskej činnosti 149 269,51 €. Náklady dosiahli čiastku 881 716,14 €, z



toho 741 679,31 € v hlavnej a 140 036,83 € v podnikateľskej činnosti. Výsledkom hospodá-
renia bol zisk vo výške 26 662,62 €.

Ukončenie skládkovania – Z dôvodu ukončenia skládkovania odpadu na skládke Pláne v
Strážskom pristúpil Mestský podnik služieb k obmedzeniu zberu veľkoobjemového odpadu v
meste. Ten bude zberať iba raz mesiaci. Pre obyvateľov mesta stále platí možnosť odovzdať
takýto odpad na zbernom dvore TS v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Otvorenie letného kúpaliska – bolo plánované od 1. júla. Kvôli rekonštrukcii objektu Ško-
liace 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 hygie-
nické štandardy pri vstupe na kúpalisko, v sociálnych zariadeniach a vyradiť „pitítka“ pit-
nej vody z prevádzky. Kúpalisko navštívilo 2 635 rekreantov, čo je o 785 návštevníkov menej
ako v roku 2019. Návštevníci 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. August bol výnimočne
teplejší mesiac ako júl, preto možno návštevnosť na kúpalisku v globále hodnotiť ako prija-
teľnú – aj napriek zvýšenej ostražitosti návštevníkov z dôvodu Covidu - 19. Návštevníci pri
parkovaní svojich vozidiel boli kvôli rekonštrukcii budovy MsPS čiastočne limitovaní, preto-
že parkovisko nebolo možné využiť v celkovej kapacite. Prevádzkovalo sa v zmysle platnej
legislatívy  – laboratórne analýzy  kvality  vody boli  v  poriadku.  Na začiatku sezóny boli
vykonané opravy a údržba jednotlivých strojových zariadení  kúpaliska,  oprava fasádnej
omietky  pri  bazénových  múrikoch,  oprava  časti  povrchu  bazénovej  plochy.  Prevádzku
zabezpečovali 2 plavčíci, 1 strojník a 1 upratovačka.

Pohrebnícke služby – Túto činnosť zabezpečoval MsPS počas celého kalendárneho roka. V
samotnom meste a okolitých obciach vykonal 39 pohrebov. Priebežne uzatváral aj nájomné
zmluvy na hrobové miesta.

Zaujímavosti o odpado  ch – V roku 2020 bol v porovnaní s predošlým rokom zaznamenaný
nárast produkcie zmesového komunálneho 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 %. Tradične sa zvýšila produkcia objemného odpadu, oproti
roku 2019 o 65,98 t, t. j. o 31,7 %. Odpadu z cintorínov bolo vyvezených o 2,07 t viac, čo
predstavuje nárast o 19,57 %. V porovnaní s rokom 2019 bolo na skládku vyvezených o
97,613 t odpadu viac.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 je 28,28%. Pozitívne ju ovplyvnil výkup kovo-
vého odpadu od fyzických osôb vo výkupniach Tatiana Bindzarová – T.M.B. a Marianna
Gerbócová J&M Recycling. V prípade týchto výkupní sa za rok 2020 celé množstvo vykú-
peného odpadu, bez ohľadu na trvalý pobyt odovzdávajúceho občana, započítava do vytrie-
dených odpadov v meste, lebo tu sa výkup realizoval. Výška poplatku za uloženie komunál-
neho odpadu na skládke odpadov od 1. 3. 2021 stúpne (predpoklad z 13 € za tonu na 27 €
za tonu, čo predstavuje nárast o 107,7 %.

Z občanmi odovzdaného množstva triedených zložiek komunálneho odpadu bolo na Hale
triedeného zberu vytriedených 40,83 t odpadu, ktorý nebolo možné odovzdať na materiálové
zhodnotenie a bol uložený na skládke. Každý občan mesta (vrátane podnikateľov) v prie-
mere za rok 2020 vyprodukoval 277,08 kg komunálneho 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. 

Pred  rekonštrukciou  budovy  zimného  štadióna  boli  pracovníci  MsPS  presťahovaní  do
budovy mestského úradu (západné krídlo).



Mestská polícia
Mestská polícia počas celého roka pracovala v 5-člennom zložení pod vedením náčelníka

Štefana Romána. Všetci príslušníci MsP boli držiteľmi zbrojných preukazov skupiny C, nie-
ktorí aj skupiny A a D, dvaja sú držiteľmi osvedčenia na odchyt túlavých psov, jeden je
držiteľom preukazu odpaľovača ohňostrojov a všetci sú držiteľmi vodičských oprávnení. V
tomto roku jeden príslušník úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti  príslušníka
obecnej polície.

Počas roka vykonali mestskí policajti 12 zákrokov, pri ktorých nemuseli použiť služobnú
zbraň ani žiadne donucovacie prostriedky. Obmedziť osobnú slobodu museli v jednom prí-
pade. Vlastnou činnosťou zistili 24 priestupkov, okrem toho riešili 6 priestupkov oznáme-
ných na útvar MsP. V blokovom konaní riešili 23 priestupkov, celková suma finančnej hoto-
vosti predstavovala 230 €. MsP okrem iných prostriedkov využíva aj kamerový monitorovací
systém, na ktorý je napojených 8 kamier.

V priebehu roka riešili príslušníci napr. založenie ohňa na verejnom priestranstve (v dvoch
prípadoch),  zakladanie  divokej  skládky  pri  ZO Sihoť,  predaj  na  trhovisku  bez  platného
povolenia,  pátranie po postihnutej osobe,  pomoc podchladenej a dezorientovanej osobe,
odstránenie vraku motorového vozidla z miestnej komunikácie, rozbitie výplne na autobu-
sovej zastávke a iné prípady.

Každoročne riešia aj odchyt túlavých psov. V tomto roku ich odchytili 19, z toho 8 bolo
vrátených pôvodným majiteľom a 11 umiestnili  v  útulku  OZ Pomoc psíkom vo Veľkých
Kapušanoch. V tejto oblasti spolupracujú aj s veterinárnou správou v Michalovciach pri
podozrení na týranie psov, pričom riešili 2 prípady.

Činnosť MsP v porovnaní s predošlým obdobím do značnej miery poznačila pandémia ko-
ronavírusu. Táto situácia pretrvávala väčšiu časť roka, preto aj policajti v maximálnej mie-
re spolupracovali so všetkými inštitúciami zabezpečujúcimi základné fungovanie spoločnos-
ti. Dôležitú úlohu zohrávali pri zabezpečovaní plynulého a bezpečného celoplošného testo-
vania na Covid-19, kde dbali na dodržiavanie verejného poriadku na odberných miestach a
poskytovali tak nevyhnutnú pomoc ozbrojeným silám SR, ktoré túto akciu zastrešovali.

V rámci pochôdzkovej činnosti doručili občanom približne 2 000 zásielok, medzi nimi aj
135 darčekov pre seniorov v rámci „Mesiaca úcty k starším“, keďže podujatie sa kvôli pan-
demii koronavírusu nemohlo uskutočniť.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Spevácky zbor Rozkvet – Dňa 12. februára sa bývalé i súčasné členky tohto speváckeho

zboru navždy rozlúčili s dlhoročnou umeleckou vedúcou SZ Rozkvet Mgr. Annou Makucho-
vou. Pohreb sa uskutočnil v Košiciach – Krásnej a spevom prispeli aj zboristky z nášho
mesta pod vedením Slávky Rudačkovej.

Spevácka skupina Gaštanka – Na 55. festival Folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska,
ktorý sa uskutočnil 23. augusta 2020 v Kamienke v okres Stará Ľubovňa, bol pozvaný aj náš
Spevácky súbor Gaštanka, ktorý vedú manželia Peter a Anna Schudichovci a pracuje pri
referáte kultúry MsÚ. Dopoludnia prebiehala súťaž folklórnych speváckych súborov, popo-
ludní bol hlavný program festivalu. Súťaže sa zúčastnilo 11 speváckych súborov a Gaštanka
sa v tejto súťaži umiestnila na 3. mieste. Je to ďalší úspech Gaštanky, ktorá reprezentuje
mesto na mnohých podujatiach.

Únia žien Slovenska – Základná organizácia Únie žien Slovenska usporiadala 53. ročník
súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Základné kolo sa
uskutočnilo 27. januára v mestskej knižnici. Do okresného kola v Michalovciach postúpili



Eva Búciová, Marta Karkošiaková, Amália Mochťáková, Ružena Gaffová a Eva Vaľová.
Prvé miesta si vybojovali Eva Búciová (v kategórii próza) a Marta Karkošiaková (v ka-
tegórii  poézia).  Obe  postúpili  do  krajského kola  v  Košiciach.  Sprievodnou akciou bola
výstava paličkovanej čipky krúžku paličkovanej čipky Pavučinka. Svoje práce vystavovali
Anna Gajdošová a Mária Tóthová. Ceny pre súťažiace v základnom kole venoval referát
kultúry, primátor mesta Vladimír Dunajčák a z knižnice Božena Apjarová.

Zrkadlenie – Členky krúžku poézie a prózy vystúpili 17. januára na výročnej schôdzi ZO
SZPB, následne sa vo februári už tradične zapojili do Vansovej Lomničky a podľa možností
aj do iných podujatí.

Rozlúčka s Annou Válovou – Dňa 5. novembra 2020 sa pri ukladaní urny s evanje-
lickým obradom uskutočnila posledná rozlúčka s Annou Válovou, bývalou riaditeľkou Zá-
vodného klubu Chemko Strážske. Za jej dlhoročného pôsobenia pracovali mnohé krúžky a
zároveň vznikali nové – bábkarský krúžok, krúžok malých javiskových foriem, krúžok poézie
a prózy, divadelný súbor Chemkár, folklórny súbor Strážčan, spevácky zbor Rozkvet a ďal-
šie. A. Válová sa zúčastňovala recitačných súťaží, prezentovala sa aj v programoch nášho
mesta. Šírila kultúru a dbala o zachovanie ľudových tradícií.

Školstvo a vzdelávanie
Materská škola – Riaditeľkou školy bola PaedDr. Iveta Grigeľová, zástupkyňou Nataša

Pavúková a vedúcou školskej jedálne Katarína Kizlingová. Pri škole pracovala aj školská
rada, ktorá pozostávala z 9 členov. Jej predsedníčkou bola Natália Molnárová. V školskom
roku 2019/2020 navštevovalo školu 94 detí, ktoré boli zaradené do 4 tried. Najväčšiu skupi-
nu počtom 35 tvorili 6- a 7-ročné deti. O deti sa staralo 14 zamestnancov, z toho 8 peda-
gogických. Okrem toho škola umožnila pedagogickú prax 7 študentkám Pedagogickej fa-
kulty Prešovskej univerzity z Prešova.

Počas školského roka, ktorého druhá časť bola poznačená koronavírusom a z toho vyplý-
vajúcimi opatreniami,  škola vyvíjala viaceré interné aktivity,  resp.  aktivity  na verejnosti
napr. Deň mlieka, Deň zdravej výživy, úcta k starším (vystúpenie v ZSS Harmonia), Svetový
deň postihnutých (účasť na besiedke v DSS Lidwina), karneval v MŠ, fašiangové podujatie v
meste a mnohé iné.

Deti pracovali v týchto krúžkoch: hudobno-dramatický (ved. N. Pavúková a Mgr. M. Chor-
choličová – 16 detí), recitačný (I. Grigeľová a Z. Sklenárová – 11 detí), tréning šikovného
jazýčka (Mgr. V. Marková – 8 detí), anglický jazyk Bc. S. Lazorová – 16 detí), počítačový
krúžok v CVČ (Mgr. M. Kordeľová) a projekte SFZ „Dajme spolu gól (V. Moroz – 20 detí).

Zapojením sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa škola stala
úspešnou s projektom Čajodejné bylinky. Vďaka podpore všetkých, ktorí po nákupe v Tescu
vhodili žetón do banera pre tento projekt, sa umiestnila na druhom mieste. Získala tak 600
eur na nákup detského záhradníckeho náradia, semien liečivých bylín, zeminy, materiálu na
vytvorenie okrajov záhonov, košíkov na zber a sušenie byliniek a výučbu workshopov vede-
ných externou lektorkou, počas ktorej sa v MŠ dozvedeli množstvo zaujímavostí. Tie si ove-
rili priamo v materskej škole 11. júna, kde sa pod vedením permakultúrnej dizajnérky Ing.
Paulíny Urdovej realizoval mini-veľký kurz záhradkárčenia v bylinkových záhonoch, ktoré
si tam popoludní vytvárali. Kurz sa stretol s veľkou podporou detí aj rodičov.

Základná škola – V školskom roku 2019/2020 bol riaditeľom školy Mgr. Michal Polák,
zástupcami riaditeľa boli Mgr. Vladimír Smaržík a PaedDr. Jana Dzurillová, vedúcou vy-
chovávateľkou Mária Balogová a vedúcou školskej jedálne Renáta Kusyová. Rada školy
pracovala pod vedením Mgr.  Svetlany Murínovej v  zložení:  Mgr.  Vladislava Babjáková,
Dana Kmecová, Mgr. Anna Džadová, Miroslav Kusý, PhDr. Daniela Sabadošová, Miroslav



Patlevič, PhDr. Alena Jurečková, MUDr. Marián Maškulík, Michal Knap a Marek Michlo-
vič. Na škole pracovalo dovedna 53 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov – 37 učite-
ľov, 5 vychovávateľov, 9 asistentov učiteľa, 1 špeciálny pedagóg a 1 školský psychológ.

Školu navštevovalo 492 žiakov v 24 triedach, z toho 1. ročník 53 a 103 žiakov v 5 triedach
pre nadaných. Najviac žiakov navštevovalo 6. ročník (63), 2. a 9. ročník (po 56). Najmenej
bolo siedmakov (44). Z celkového počtu žiakov prospelo 466, neklasifikovaných bolo 26.
Školskú družinu navštevovalo 134 žiakov 1. - 4. ročníka.

Čo sa týka dochádzky, najviac zameškaných vyučovacích hodín na žiaka bolo v triedach
6.c (161,10), 7.b (154,86) a 9.a (149,92). Najmenší priemer mali triedy 3.b (55,11), 3.a a
5.a (po 67,70). Najviac neospravedlnených hodín na žiaka zaznamenali v 6.b (15,26).

Do vyučovacieho procesu výrazne zasiahla pandémia koronavírusu. Od 13. marca 2020
do 30. júna 2020 prebiehalo vyučovanie v škole mimoriadnym spôsobom v súlade s naria-
deniami  hlavného hygienika a  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu a  športu  SR.  Žiaci,
učitelia aj  rodičia sa zo dňa na deň ocitli  v  neštandardnej situácii,  kedy sa museli  ne-
vyhnutne naučiť vysporiadať s vyučovaním v online priestore. 

 Z tohto dôvodu sa neuskutočnilo ani testovanie žiakov 9. ročníka. Testovaní boli iba pia-
taci. V testovaní žiakov 5. ročníka "TESTOVANIE - 5" dosiahli žiaci z predmetu Slovenský
jazyk a literatúra o 3 body a 10% horšie výsledky ako bol priemer v rámci Slovenska. V
predmete Matematika žiaci školy dosiahli o 5,9 bodu a 19,7% horšie výsledky ako bol prie-
mer v rámci Slovenska.

Školskú dochádzku v tomto školskom roku ukončilo 62 žiakov.
Ocenená práca – Básňou Pocta hasičom základnú školu v školskom roku 2019/2020 v

súťaži Hasičská súťaž úspešne reprezentovala žiačka deviateho ročníka Katarína Cehulová.
V okresnom kole získala 1. miesto a ocenenie získala aj v celoslovenskom kole.

Základná umelecká škola – ZUŠ pracovala pod vedením riaditeľa Mgr. art. Petra Krá-
lika. Radu školy tvorili Katarína Čakurdová DiS. art., Ing. Mária Brezovská, PhDr. Alena
Jurečková, Ing. Adela Tejgiová a Anton Dermek. Ďalšími poradnými orgánmi školy boli
pedagogická rada (všetci učitelia ZUŠ), umelecká rada (predsedníčka Nadežda Biľová, DiS.
art.) a predmetové komisie (predseda Mgr. art. Eduard Tokár.

Počas tohto školského roka školu navštevovalo 115 žiakov – v hudobnom odbore 73 (kla-
vír, husle, zobcová flauta, gitara, akordeón a spev), vo výtvarnom 22 (maľba, socha, grafika
a dekoratívne činnosti) a v literárno-dramatickom 20. Okrem toho prípravné štúdium absol-
vovalo 11 žiakov. Vyučovalo sa v 4 stupňoch štúdia: prípravný, základný I., základný II. a
štúdium pre dospelých. O výchovu žiakov sa staralo 7 pedagogických pracovníkov, z toho 5
na plný, 1 na 75% a 1 na 50% úväzok. ZUŠ zároveň zamestnávala aj 2 nepedagogické
pracovníčky. V tomto školskom roku bola pozastavená činnosť elokovanej triedy na Základ-
nej škole v Starom.

Škola vytvárala podmienky aj pre činnosť súborov: akordeónový (K. Čakurdová), gitarový
(Mária Uličná, DiS. art.) a detská ľudová hudba (E. Tokár). Počas školského roka škola
uskutočňovala aj plánované koncerty – triedne, vianočný, ale od marca sa brány školy kvôli
šíriacemu  sa  koronavírusu  zatvorili.  Neuskutočnil  sa  preto  absolventský,  ani  záverečný
koncert. Vyučovanie však pokračovalo ako na základných školách, dištančnou formou. Aj
preto boli vysvedčenia odovzdávané žiakom pred vchodom do školy a prijímacie skúšky boli
preložené na september.

Za zmienku stojí ešte skutočnosť, že v máji dostala škola vypaľovaciu pec, ktorú však žiaci
výtvarného odboru z vyššie uvedených príčin ešte nemohli využívať.

Centrum voľného času – Riaditeľkou CVČ bola Mgr. Marta Kordeľová, predsedníčkou
5-člennej školskej rady Alica Fedáková. Toto školské zariadenie poskytlo priestor pre zapo-



jenie do voľnočasových aktivít všetkým, ktorí o činnosť prejavili záujem, či už to boli deti
materskej školy, žiaci základných a stredných škôl, ale aj mladé rodiny.

V školskom roku 2019/2020 otvorilo toto zariadenie 22 záujmových útvarov, do ktorých
bolo zapojených 246 členov. Najviac – 68 ich navštevovalo FS Stražčanik, kde boli rozde-
lení do 3 kategórií. O telovýchovu v 3 záujmových útvaroch prejavilo záujem 32 členov. O
niečo väčší záujem bol o počítačové krúžky, kde pracovalo 37 členov. V oblasti kultúry a
umenia pracoval napr. aj krúžok keramická dielnička, ktorý navštevovalo 10 členov. Zriade-
né záujmové útvary pracovali pod vedením 9 zamestnancov, z ktorých 7 bolo externých.

Okrem zriadených záujmových útvarov zariadenie realizovalo aj 81 podujatí pre 3 839 ú-
častníkov, z ktorých možno spomenúť napr. Deň slovenského kroja v Banskej Bystrici, me-
dzinárodný gastrofestival v Margecanoch, vianočné zvyky na Zemplíne, fašiangový sprie-
vod mestom či akcie v rámci regionálnej výchovy – páranie peria, priadky a iné.

Žiaľ, II. polrok tohto školského roka bol poznačený šíriacou sa pandémiou koronavírusu,
čo malo výrazný vplyv aj účasť členov na jednotlivých aktivitách. Z tohto dôvodu pristúpilo
ŠZ CVČ k vráteniu pomernej časti príspevku za mesiace marec – máj (11 prípadov), presu-
nutiu príspevkov na školský rok 2020/2021 (197), resp. ponechaniu/darovaniu príspevku na
ďalšiu činnosť.

Stredná odborná škola – Riaditeľom SOŠ bol Mgr. Jozef Kuzemka, zástupcami Ing. Vie-
ra Venglarčíková a Angela Rovňáková. Rada školy pracovala pod vedením Ing. Bc. Beáty
Šepeľovej a tvorilo ju 10 členov. V školskom roku 2019/2020 školu navštevovalo 178 žia-
kov, z toho 96 chlapcov a 82 dievčat. V dennej forme študovalo v 8 triedach 119 žiakov (70
+ 49) a vo večernej forme štúdia v 2 triedach 59 (26 + 33) žiakov.

Vzdelávacie programy školy tvorili tieto študijné a učebné odbory: 3760 M – Prevádzka a
ekonomika dopravy,  3767 M – Dopravná akadémia,  3760 M – Prevádzka a ekonomika
dopravy, 9245 M – Ochrana osôb a majetku, 3161 F – Praktická žena, 3686 F – Stavebná
výroba a 6403 L – Podnikanie v remeslách a službách. Okrem toho pri SOŠ pôsobila aj
Jazyková škola.

Priemerný prospech na žiaka bol 2,48 (vlani 2,47). V rovnakom časovom období sa zlepšil
počet vymeškaných hodín na žiaka 14,81 (vlani 60,17), taktiež priemerný počet neospra-
vedlnených hodín 0,87 (vlani 2,19) a priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín
13,97 (vlani 57,98).

O výchovu žiakov sa staralo 20 pedagogických zamestnancov, z toho 12 žien. Vekový prie-
mer pedagógov bol 47,05 roka. Priemerný počet žiakov na učiteľa bol 10,93 žiaka. Nepeda-
gogických zamestnancov bolo 6, z toho 5 žien. Ich priemerný vek bol 56,6 roka. Pri zabez-
pečovaní praktického vyučovania, hlavne žiakov 4. ročníka, škola spolupracovala s viacerý-
mi podnikateľmi v Strážskom či blízkom okolí.

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 2020/2021 sa kvôli pandémii v tradičnej forme neuskutoč-
nili. Škola vyberala žiakov na základe schválených kritérií, t. j. prospechu žiakov na ZŠ. Na
základe toho boli na jednotlivé odbory prijatí žiaci nasledovne:

3760 M – Prevádzka a ekonomika dopravy 8 prijatých (10 plán/19 prihlásených)
3767 M – Dopravná akadémia 10 (13/20)
9245 M – Ochrana osôb a majetku 14 (14/37)
3161 F – Praktická žena 8 (10/8)
3686 F – Stavebná výroba 15 (10/17)
6403 L – Podnikanie v remeslách a službách 58 (58/68)
Stredná odborná škola v Strážskom od 1. septembra 2020 zmenila svoj názov na Stredná

odborná škola dopravy a služieb. Prispôsobuje sa tak požiadavkám trhu práce a promptne



reaguje na zmeny, ktoré prináša súčasnosť. Aj z tohto dôvodu bol zmenený názov školy, kto-
rý ju má viac priblížiť študentom, rodičom, verejnosti a okoliu.

Výstavba, rekonštrukcie
Napriek mnohým problémom (zväčša finančným) sa vzhľad našich miest a dedín neustále

mení. Výnimkou nie je ani naše mesto. Veď len v poslednom desaťročí tu bolo postavených
alebo zrekonštruovaných množstvo stavieb. V krátkom prehľade uvediem aspoň niektoré.

Čerpacia stanica Benzinol – Súkromná ČS PHM vyrástla na mieste starej benzínky pri
križovatke štátna cesta – HB Chemko. Bola postavená a otvorená pred necelými desiatimi
rokmi. Okrem čerpania pohonných hmôt poskytuje aj iné drobné služby.

Kryt CO – Tento objekt na ul. Mierovej v blízkosti bývalého Automotoklubu a ZSS Har-
monia bol posledne využívaný ako výrobňa syrov. V rokoch 2012 a 2013 tu bola po rekon-
štrukcii priestorov presťahovaná predajňa potravín Milk agro z priestorov bývalej Drogérie.
V budove sídlia aj iné drobné prevádzky.

Kino Chemik – Budova v centre mesta, ktorá pôvodne slúžila ako kino, bola zrekonštru-
ovaná z nefunkčného kina v roku 2016. Bola zateplená, dostala nové okná a dvere a v
súčasnosti slúži ako kultúrna, resp. spoločenská sála.

Bývalá predajňa drogérie – Na prelome rokov 2012 a 2013 bola rekonštruovaná bývalá
predajňa drogérie a textilu na ul. Mierovej. V rekonštruovanej budove sa na poschodí na-
chádza predajňa bytového textilu Praktik, väčšiu časť prízemia zaberá Tesco Supermarket.
Táto predajňa bola otvorená koncom mája 2013. Predtým tam bola predajňa Milk agro.

Pekáreň Ondo – Táto prevádzka s predajňou má v našom meste už 30-ročnú tradíciu.
Približne štvrťstoročie mala prenajaté priestory v bývalom Dome služieb na námestí, teraz
prevádzkuje vo vlastných priestoroch v bývalom areáli Štátnych majetkov na ul. Mierovej.

Pro servis – Táto súkromná firma dlho sídlila v rodinnom dome na ul. Mierovej. Nedávno
si postavila a otvorila prevádzku v bývalom areáli Štátnych majetkov na ul. Mierovej.

Plastymat – Pred niekoľkými rokmi pribudla v areáli bývalých štátnych majetkov novo-
stavba, v ktorej sídli prevádzka žilinskej firmy Slovak Techno Export Plastymat.

Auto-pneu-servis Jonek – Nachádza sa na ul. Pri parku a poskytuje motoristom komplex-
né služby. V posledných rokoch svoje priestory rozšíril o novú halu.

Autoservis RAM JOB AUTO MOTO – Prevádzkuje v priestoroch bývalého Automotoklu-
bu na ul. Mierovej neďaleko bývalého krytu CO. Priestory, vrátane prístavby, sú zateplené s
novou fasádou.

Rekonštrukcia bytových domov – Väčšina bytových domov v meste na ul. Okružná, Vihor-
latská, Družstevná, Mierová a Komenského dostala nový vzhľad v poslednom desaťročí.

Rodinné domy – V poslednom desaťročí boli postavené či zrekonštruované desiatky do-
mov, napr. na ul. Za záhradami, na ul. Pri parku či v iných častiach mesta, vrátane mestskej
časti Krivošťany (rodinné domy, ale aj spoločenská miestnosť a kostol).

Rekonštrukcia gr.  kat.  chrámu – Pred desaťročím dostal  gréckokatolícky chrám novú
strechu a fasádu. V roku 2014 pribudlo aj nové oplotenie areálu.

Lemon market – Tento súkromný areál  vyrástol  v  roku 2015 pri  starom cintoríne na
takmer nevyužívanom veľkom parkovisku. Budova a ani parkovisko so stredne veľkou kapa-
citou nie sú dostatočne využité.

Výstavba  parkovísk –  V  uplynulých  rokoch  pribudli  v  meste  parkovacie  miesta  pre
osobné autá pri zdravotnom stredisku a gréckokatolíckom chráme (2014) na ul. 1. mája. a
ďalšie  dve  menšie  parkoviská  pri  obytných  blokoch  na  ul.  Družstevnej  a  Mierovej  pri
zmrzline CAMBERA a novopostavenej kaviarni (2015), ktoré aspoň čiastočne pomohli rie-
šiť situáciu s parkovaním v meste.



Rekonštrukcia komunikácií – V poslednom desaťročí boli rekonštruované aj komunikácie
v meste. Nový asfaltový povrch dostala štátna cesta vedúca od hlavnej križovatky po ul.
Mierovej v smere na Vranov n/T (2018), taktiež aj miestne komunikácie-chodníky na ul.
Družstevnej, Vihorlatskej (2015) a Mierovej od križovatky k parku (2015).

Rekonštrukcia budovy MsÚ – Rekonštrukcia budovy, vrátane zateplenia, bola realizova-
ná v závere roka 2018.

Rekonštrukcia kolkárne – Štyridsaťročná budova nachádzajúca sa v športovej zóne na ul.
Obchodnej bola v tomto roku zrekonštruovaná na školiace stredisko.

Rekonštrukcia budovy MsPS – Taktiež štyridsaťročná budova MsPS, resp. zimného šta-
dióna  na  ul.  Obchodnej  bola  komplexne  rekonštruovaná  v  závere  druhého  desaťročia
(2020).

Zdravotníctvo a sociálna sféra
Lekárske ambulancie a lekárne – V priebehu roka obyvateľom mesta i  spádových

obcí naďalej boli k dispozícii (vrátane Chemka) 3 všeobecní lekári, 3 stomatológovia, 2
pediatričky, 1 gynekologička, 1 očná lekárka, 1 neurologička a dve lekárne.

Zariadenie sociálnych služieb Harmonia (dospelí)
Harmonia poskytuje služby 115 prijímateľom sociálnych služieb (PSS) s celoročným

pobytom, z toho 65 v domove sociálnej starostlivosti a 50 v zariadení pre seniorov, pričom
mesačná úhrada za poskytované služby predstavovala 305,00, resp. 298,38 €. K 31. de-
cembru 2020  kapacita ZSS nebola naplno využitá – v DSS bolo 63 PSS a v ZpS 38 PSS. Z
celkového počtu tvorili muži 57% a ženy 43%. Priemerný vek prijímateľov v DSS predsta-
voval 52,6 roka a v ZpS 77,8 roka. V ZpS bolo 15 PSS vo veku 81 – 90 rokov a 2 PSS vo
veku nad 90 rokov. Riaditeľkou zariadenia bola Mgr. Viera Dzurjašková. Počas roka sa o
prijímateľov poskytovaných služieb staralo 65 stálych zamestnancov, väčšina z nich v 3-
zmennej prevádzke.

Okrem bežných a odborných činností ZSS umožňovalo prijímateľom podieľať sa na rôz-
nych aktivitách či už v kultúrnej, športovej, vzdelávacej a inej oblasti. Z mnohých možno
napr. spomenúť spevácky súbor Harmonia, ktorý nacvičuje 1-krát týždenne či ďalšie záuj-
mové krúžky so zameraním na získavanie zručnosti, tréning pamäti a pod.

Z mnohých aktivít (viaceré sa kvôli pandémii nemohli realizovať), ktoré zamestnanci pre
prijímateľov pripravili, možno spomenúť:

Fašiangy – Súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry. Po dedinách šli v sprievode
mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Táto tradícia pretrváva až dodnes, aj preto v
ZSS Harmonia každoročne organizujú fašiangovú zábavu, ktorá nechýbala ani tento rok. Jej
súčasťou bol sprievod v očarujúcich a kreatívnych maskách, ktoré si klienti pripravili spo-
ločne s inštruktormi sociálnej  rehabilitácie v rámci aktivizačných činností.  Pestré farby,
zábavné kostýmy, to všetko predviedli prijímatelia sociálnej služby porote, ktorá to mala
veľmi ťažké, lebo každá z predvedených masiek bola niečím výnimočná a tak malý darček a
poďakovanie za odvahu predviesť sa patrili všetkým. Nechýbala ani zábava v podobe tanca,
spevu a hier.

Romathan v Strážskom – Zemplínske osvetové stredisko Michalovce pri príležitosti roka
slovenského divadla pozvalo svetoznáme profesionálne rómske divadlo Romathan z Košíc
do Strážskeho. Svojím vystúpením "Jakubkove dobrodružstvá" herci zaujali nielen klientov
zariadenia Harmonia, ale aj pozvaných klientov z DSS Ondava z Rakovca nad Ondavou a
DSS Lidwina zo Strážskeho.

Mesiac úcty k starším – Toto obdobie spríjemnilo klientom domova vonkajšie vystúpenie
pedagógov Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach, ktoré zorganizoval Košický samo-



správny kraj a sledovali ho spoza okien.
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – Je názov projektu, do ktorého sa DSS

Harmonia zapojilo po druhýkrát. Aj v týchto ťažkých časoch sa našlo mnoho ľudí, ktorí
otvorili srdcia v tomto predvianočnom období, venovali svoj čas, energiu a lásku do pripra-
vovania krabičiek a vyberania drobností. Krabičky plné lásky prijímateľom vyčarili veľkú
radosť, šťastný úsmev a aj s pomocou tohto krásneho projektu a veľkou snahou personálu
zažili klienti v tomto zariadení krajšie Vianoce.

Vianočná pošta – Aj tento projekt sa stal v Harmonii tradíciou. Nádherné vianočné po-
hľadnice, poniektoré vlastnoručne vyrobené, priblížili vianočný čas ľuďom bez rodiny a ich
priania a milé slová vyčarili úsmev či slzy šťastia.

Vianočný     zázrak – Je ďalší projekt na plnenie individuálnych potrieb prijímateľov s níz-
kym príjmom a potešiť ich darčekom, po ktorom túžia a vniesť do ich života radosť a spo-
kojnosť.

Domov sociálnych služieb Lidwina (mládež a dospelí)
Riadením tohto zariadenia pre deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím s

kapacitou 78 prijímateľov (takýto stav bol aj 31. decembru 2020) bola poverená Mgr. Viera
Dzurjašková (zároveň riaditeľka ZSS Harmonia). O prijímateľov sociálnych služieb, z kto-
rých väčšinu (44) tvorili muži, sa staral 60-členný tím kvalifikovaných zamestnancov. Ten
tvorilo 57 žien a 3 muži. Z nich väčšina pracovala v 3-zmennej prevádzke.

Činnosť celého zariadenia bola v roku 2020 poznačená pandémiou koronavírusu, kto-
rému museli čeliť všetci zamestnanci aj prijímatelia služieb v tomto zariadení. Vďaka úsiliu
a  zodpovednosti  všetkých zamestnancov zariadenia, najmä čo sa týka dodržiavania proti-
epidemiologických opatrení, sa podarilo zabrániť rozšíreniu tohto vírusu v zariadení. Výz-
namnou organizačnou zložkou zariadenia je úsek ošetrovateľsko-opatrovateľskej činnosti,
ktorý mal 29 zamestnancov a pracoval v priamom kontakte s prijímateľmi.

Najväčšiu skupinu prijímateľov tvorili osoby nad 26 rokov (spolu 59), v najmladšej veko-
vej skupine 15 – 18 rokov boli traja. Podľa stupňa odkázanosti najväčšiu skupinu tvorili
prijímatelia, zaradení do VI. skupiny – 42 mužov a 31 žien. Počas roka pribudli 3 noví
prijímatelia – 1 muž a 2 ženy. Podľa mobility 58 prijímatelia boli mobilní, 4 čiastočne mo-
bilní a 16 imobilní. Súčasťou starostlivosti o zdravie sú aj odborné vyšetrenia. Zo 121 vy-
šetrení  ich prijímatelia  najviac  absolvovali  u  stomatológa – 36.  Preventívne  prehliadky
počas roka absolvovali u obvodného lekára, stomatológa a gynekológa. Takmer všetci (77)
boli zaočkovaní proti chrípke. Počet zrealizovaných procedúr v rámci rehabilitácie bol na-
sledovný: parafín 434, perličkový kúpeľ 100, bio lampa 132, liečebná TV 345, masáž 3 a
bazálna stimulácia 1.

V rámci sociálnej rehabilitácie pre prijímateľov sociálnej služby bol v zariadení realizo-
vaný aj nácvik:
• sebaobslužných úkonov - najmä dodržiavanie hygienických návykov, obliekanie a starost-
livosť o odevy,
•  úkonov starostlivosti o domácnosť  -  najmä obsluha domácich elektrospotrebičov, nácvik
varenia, upratovania, prania, osvojenie si správnych návykov stolovania,
• základných návykov a zručností – orientovanie sa v bežných životných situáciách, osvojo-
vanie si ich zvládania a riešenie,
• finančnej gramotnosti – rozlišovanie mincí a bankoviek, hospodárenie s financiami,
• orientácie v zariadení a okolí zariadenia – bezpečnosť na cestách,
• sociálnej komunikácie, kontaktov s inštitúciami – návšteva ÚPSVR, písania úradných do-
kumentov a žiadostí,
• rozvoja kreatívnych schopností prijímateľov,



• efektívneho a zmysluplného trávenia voľného času – samostatné organizovanie dňa.
V prípade 6 prijímateľov bolo odskúšané bývanie v centre mesta v 2 2-izbových bytoch.

Terénna sociálna práca – Mesto sa na základe vyhlásenej výzvy zo strany Implemen-
tačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v tomto roku zapojilo do Ná-
rodného projektu Podpora a zvyšovanie kvality NP TSP II (TSP – terénnych sociálnych
pracovníkov).

Cieľom tohto programu bola podpora jednotlivcov/rodín a poskytovanie odbornej pomo-
ci obyvateľom mesta formou sociálnej služby (ambulantná, terénna – opatrovateľská služba,
pobytová – umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb s týždennou, celoročnou starostli-
vosťou – zariadenie pre seniorov, kde občan mal právo výberu z ponuky sociálnych služieb).

TSP pri  výkone svojej  práce hľadali  najvhodnejšie spôsoby a riešenia pri  odstránení
sociálneho problému jednotlivých skupín obyvateľstva. O odbornú pomoc v meste mohli
požiadať všetci občania (napr. dlhodobo nezamestnaní,  osoby bez základného vzdelania,
osoby s nízkym stupňom vzdelania, osoby s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou a osoby star-
šie ako 50 rokov, seniori, zdravotne postihnutí, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia
slobody, národnostné menšiny (rómska menšina, maďarská menšina a iné), osamelé matky s
deťmi, marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby drogovo závislé). V rámci výkonu čin-
nosti v roku 2020 aktívne spolupracovali s viacerými zložkami.

Kolektív TSP spolupracoval aj s predstavenými Gréckokatolíckej cirkvi v Strážskom a
Arcidiecéznou charitou Michalovce pri distribúcii potravinových balíčkov pre sociálne naj-
odkázanejšie 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 základné životné potreby.

Ako  spolupracujúci  subjekt  sa  zúčastnili  na  testovaní  Rómov  v  miestnej  lokalite  tzv.
„Osada Laborec“, ktorá bola ako jedna z prvých 33 osád na Slovensku zaradená do zozna-
mu testovania. Testovanie zabezpečovali Sily pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR a
vojenskí zdravotníci spolu s organizáciou Zdravé regióny. Tím domácich pracovníkov TSP
bol taktiež aktívne zapojený ako pomocná zložka aj do celoplošného testovania na Covid -
19.

Cirkvi a náboženské spoločnosti
Rímskokatolícka cirkev – Farárom bol Mgr. Augustín Vaščák, kaplánom Adrián Kovaľ,

ktorý však od 1. februára bol menovaný za farára farnosti Michalok. Za nového kaplána bol
od 1. februára menovaný Mgr. Ľuboš Juraško, ktorý predtým pôsobil v Budkovciach.

Rozlúčka s kaplánom – Koncom januára bola vo farskom kostole počas detskej sv. omše
rozlúčka s dp. kaplánom Adriánom Kovaľom, ktorý bol od 1. februára menovaný za farára
do farnosti Michalok. Na záver si mladí s bývalým kaplánom urobili spoločné foto.

Návšteva arcibiskupa – Vo februári navštívil filiálku Pusté Čemerné patriacu do farnosti
Strážske košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý v kostole Troch svätých
košických mučeníkov spoločne s prítomnými kňazmi odslúžil sv. omšu.

Gréckokatolícka cirkev – Farárom bol Mgr. Ladislav Praščák, kaplánom Mgr. Dominik
Rebják.

Rozhodnutie Svätého Otca Františka – V Košickej eparchii, do ktorej patrí aj farnosť v
Strážskom, sa začiatkom roka udiala nasledovná zmena: Dňa 20. januára 2020 napoludnie
bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka, ktorý vymenoval za apoštolského ad-
ministrátora sede plena (správca eparchie) Košickej eparchie vladyku Cyrila Vasiľa, dote-



rajšieho sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Vladyka Milan Chautur naďalej zostal
eparchiálnym biskupom.

Farský karneval pre deti a mládež – Uskutočnil sa v nedeľu 9. februára popoludní v
telocvični základnej školy. V programe boli hry, tance a... prekvapenie. Vstup s maskou bol
povinný.

Výročie ikony – V tomto roku uplynulo 350 rokov od slzenia zázračnej mariánskej ikony v
Klokočove. Pri tejto príležitosti bola na všetkých gréckokatolíckych chrámoch v Košickej
eparchii (Strážske nevynímajúc) umiestnená zväčšená kópia Klokočovskej ikony. Plánované
boli aj oslavy v tomto najväčšom pútnickom mieste eparchie, ale z dôvodu pandémie boli
mnohé aktivity odročené.

Jubileum presbytera – V septembri oslávil gréckokatolícky o. presbyter Ladislav Praščák
50. narodeniny. K jubileu mu blahoželal aj primátor mesta Vladimír Dunajčák.

Pravoslávna cirkev – Správcom PCO bol naďalej Mgr. Michal Džugan.
Živé vysielanie – PCO zabezpečovala počas roka aj on line prenosy nielen zo sv. liturgií,

ale aj z večierní, akatistov a pod.
Protipandemické opatrenia – Od marca do konca roka boli v Slovenskej republiky v plat-

nosti protipandemické nariadenia, ktoré sa výrazne dotkli aj jednotlivých cirkví. Veriaci si
počas náboženských úkonov museli prekrývať dýchacie cesty – nos a ústa, dezinfikovať si
ruky (aj ich podávanie bolo zakázané). Istý čas boli bohoslužby pre verejnosť zakázané, ale
obyvatelia ich mohli sledovať prostredníctvom prenosov (TV, internet a pod.).

Politické strany, hnutia a spoločenské organizácie
Smer - Sociálna demokracia – Klub strany Smer-SD Strážske

Okresný kolkársky turnaj – Za účasti kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky – podpredsedu strany Smer-SD a podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho a pod-
predsedu OR Smer-SD a primátora Michaloviec Viliama Záhorčáka, ako aj sympatizantov
strany, sa vo februári v mestskej kolkárni uskutočnil 19. ročník okresného kolkárskeho tur-
naja. Súťažilo osem 4-členných družstiev. Najlepšie si počínalo domáce družstvo v zložení:
J. Karafa, Ing. J. Fedorišin, M. Štefan a P. Meňovčík. Z jednotlivcov bol najlepší Miroslav
Štefan. Medzi ženami si najlepšie počínala Anna Zabloudilová.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO SZPB Strážske
Členská schôdza – ČS MO SZPB, ktorá má 80 členov, sa uskutočnila 17. januára, za

účasti  predsedu Oblastného výboru SZPB v  Michalovciach Miroslava Pregu,  prednostu
MsÚ Dušana Cacaru a poslanca MsZ Miroslava Kusého. Na celoročnom bilancovaní bolo
konštatované, že táto organizácia patrí medzi najlepšie organizácie v okrese. V kultúrnom
programe vystúpili členky krúžku poézie a prózy Zrkadlenie, do programu prispela aj Ľud-
mila Dančišinová melódiami na heligónke. Svoje aktivity a pozvánky zverejňujú vo vývesnej
tabuli OD Laborec.

Spoločné podujatia – ZO SZPB organizuje pre svojich členov rôzne podujatia. Po uvoľne-
ní protipandemických opatrení v spolupráci s MO MS a ZO ÚŽS zorganizovali v júli kultúr-
no-spoločensko-športové podujatie  v  miestnom parku.  Členky krúžku paličkovanej  čipky
Pavučinka prezentovali svoje práce pod vedením Anny Gajdošovej. Pozvanie prijali pracov-
níci Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach Lucia Vetrecinová, Vladimír Kre-
cula a Erika Demčáková, taktiež pripravili vedomostný kvíz z udalostí počas vojny v našom
meste. Nechýbalo ani športové zápolenie. Na odmenenie víťazov prispeli viacerí sponzori.
Pripomenuli si aj Posolstvo piesní Slovensku a Svetu (8. ročník) ako poďakovanie viero-
zvestom sv. Cyrilovi a Metodovi zaspievaním vybraných piesní.



Výročie Slovenského národného povstania – 28. augusta sa občania mesta stretli na piet-
nom akte na námestí (podrobnejšie na inom mieste). 29. a 30. augusta sa 17 členov tejto ZO
SZPB zúčastnilo centrálnych osláv v Banskej Bystrici, aby si pripomenuli odhodlanie a silu
ľudí,  ktorí  položili  svoje životy za slobodu, opätovne si pripomenuli historické okolnosti
národnooslobodzovacieho boja. Keďže august sa niesol v znamení osláv SNP, zúčastnili sa
aj  iných podujatí  – partizánskej  vatry v  Porube p/V,  obnovení pamätníka v Remetských
Hámroch či pietnom akte v Michalovciach na Bielej hore pri obnovenom pamätníku. Naše
mesto navštívili 27. augusta Břeněk Henke za Jednotu Československej obce legionárskej z
Českej Lipy a za ČSBS (Český svaz bojovníku za svobodu) Nový Bor a Michal Virák, člen
ČsOL. Položili veniec k pamätníku J. Begeniho a prijal ich prednosta mesta Ing. Dušan
Cacara.

Deň vojnových veteránov – Aj v tomto roku si členovia MO SZPB pripomenuli 102. výro-
čie ukončenia Prvej svetovej vojny. Spomienková slávnosť Deň červených makov, bola spo-
jená s pietnym aktom položenia venca pri príležitosti Dňa veteránov, ktorého symbolom sa
stal červený vlčí mak. Pietnu spomienku zabezpečila MO SZPB 11. novembra o jedenástej
hodine a jedenástej minúte, kedy zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo francúz-
skom Compiégne, čím sa skončila prvá svetová vojna. Pietneho zhromaždenia sa z dôvodu
protiepidemiologických opatrení zúčastnili len J. Dupaľ, J. Kormaník, H. Nemcová, J. Me-
gelová, H. Pleceníková, M. Michalíková, A. Gajdošová a A. Zabloudilová.

Slovenský  rybársky  zväz  –  Obvodná  organizácia  Slovenského  rybárskeho  zväzu  v
Strážskom

Memoriál Mareka Ohradzanského – Táto tradičná súťaž v love rýb sa z dôvodu rekon-
štrukčných prác na moste cez rieku Laborec neuskutočnila.

Jednota dôchodcov Slovenska – MO JDS Strážske
Hodnotiaca schôdza – Za účasti predsedu okresnej organizácie Michalovce Ján Butalu,

prednostu MsÚ Dušana Cacaru a ďalších hostí sa koncom januára 2020 uskutočnila  hod-
notiaca schôdza MO JDS za rok 2019, na ktorej sa zúčastnilo 51 členov. Do programu boli
okrem iného zaradené informácie o akciách v predošlom roku, správa o finančnom hos-
podárení spolu s návrhom hospodárenia na rok 2020, odsúhlasenie členského príspevku. V
diskusii  predseda OO JDS vyzdvihol prácu výboru a členov organizácie za akcie v mi-
nulom roku, prednosta MsÚ odporučil pre zlepšenie kvality akcií požiadať o finančný prí-
spevok z mesta. Členovia pochválili prácu výboru MO JDS a navrhli ďalšie akcie.

Na hrade Brekov – Po uvoľnení opatrení, ktoré si vyžiadal koronavírus, MO JDS čiastoč-
ne obnovila aktivity. 23. júla spoločne s Okresnou organizáciou pripravila výstup na hrad
Brekov. V menších skupinkách sa asi 40 účastníkov vlastným tempom vybralo k hradu. Po-
časie bolo príjemné a tak účastníci  mali  možnosť  pokochať sa peknými vyhliadkami na
okolie či prejsť sa priestormi hradu. Na jednom z nádvorí člen MO JDS Ján Sabo urobil
zaujímavý výklad o histórii tohto hradu. Svoj výklad spestril povesťami aj vtipmi o hrade.
Nasledovala opekačka pod hradom, rozprávanie o aktivitách JDS či rôznych životných si-
tuáciách a nechýbala ani pochvala od predsedu OO JDS.

Klub dôchodcov
Malé generačné stretnutie – Členky KD – M. Brejdová, G. Grmolcová, M. Sidorová, A.

Škurková a M. Žáková – sa zúčastnili generačného stretnutia so žiakmi 2. ročníka v CVČ.
Na stretnutí zaspomínali, aké boli kedysi fašiangy na dedine. Vedúca krúžku poézie Zrkadle-
nie G. Grmolcová predniesla v nárečí báseň o pochovávaní basy a spevom sa k nej pridali
prítomné členky speváckej skupiny KD Rozmarín. Nechýbali ani zážitky z priadok, párania
peria a iných aktivít počas dlhých zimných večerov.



Športové podujatia – Vyše 30 členov klubu dôchodcov sa 9. júla zišlo v priestoroch Park
pub-u na podujatí v parku. V športovej časti súťažili v hode loptou, kde zvíťazili A. Škurka a
M. Duraniková, v hode šípkami do terča najlepšie triafali M. Šalachová a A. Škurka. Na
septembrovom športovaní súťažili v štyroch disciplínach – najlepší boli M. Sidorová, M.
Duraniková, M. Reiserová, A. Sklárová, A. Škurka, J. Babjak, P. Dančišin, J. Stach.

Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia SZCh v Strážskom
Táto základná organizácia každoročne pripravovala sprievodnú akciu v rámci jarmoku

vo forme výstavy králikov a hydiny a taktiež samostatnú Zemplínsku výstavu drobných zvie-
rat (králiky, hydina a holuby), lenže z dôvodu pandemických opatrení sa ani jedno z týchto
podujatí v tomto roku neuskutočnilo.

Únia žien Slovenska – ZO ÚŽS
Základná organizácia Únie žien Slovenska usporiadala 53. ročník súťaže v umeleckom

prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Podrobnejšie v hesle „Kultúrno-spoločen-
ská činnosť. Spolupracovali aj pri iných podujatiach.

Šport v meste a športové oddiely
Futbal – Športový klub Strážske

Tento futbalový klub mal v súťažnom ročníku 2019/2020 v dlhodobých súťažiach 4 družs-
tvá. Okrem toho najmenšie futbalové nádeje (U-8) boli zapojené do projektu CFT.

Dospelí – V tomto ročníku bojovali muži pod vedením trénera Jozefa Štafuru na „troch
frontoch“. Sezónu tradične odštartovali zápasmi v národnom pohári Slovnaft cupe. V prvom
kole cestovali do Jasenova (okr. Humenné), kde sa stretli s domácou TJ. K víťazstvu v po-
mere 4:3 a postupu do druhého kola prispel hetrikom Š. Horňak. Na ďalší zápas cestovalo
mužstvo do Medzilaboriec. Hostia podľahli domácim 0:1 a z ďalších bojov vypadli.

Jesennú časť IV. ligy odštartovalo mužstvo víťazstvom 6:4 v Pavlovciach nad Uhom, keď
sa strelecky opäť zaskvel hetrikom Š. Horňak (bývalý hráč Pavloviec). Mužstvo si udržalo
neporaziteľnosť až do 6. kola, kedy malo bilanciu 6 5 1 0  17:0 a 16 bodov. Po dvoch pre-
hrách v rade ešte vyhralo v Geči, ale v ďalšej časti jesene prišiel útlm a pokles na 7. miesto
po polovici súťaže. Pred zimnou prestávkou nasledovali ešte dve dohrávky so ziskom šty-
roch bodov a posun v tabuľke o jednu priečku vyššie. Najlepšími strelcami mužstva boli
Štefan Horňak (17) a Jurii Shukal (5). Hráči videli dovedna 26 žltých a 2 červené karty.

Podobne ako pred rokom, ŠK sa opäť prihlásil do Krajskej futbalovej ligy – Zimného po-
hára predsedu KSK. Mužstvo však tentoraz štartovalo pod vedením trénerského triumvirátu
Erik Makó, Zdenko Marjov a Peter Pilch. V „michalovskej skupine“, kde účinkovalo sedem
celkov zo IV. a V. ligy, obsadili Strážania 4. miesto s bilanciou 6 3 0 3 11:21  9. Najväčší
debakel utŕžili v zápase so Sobrancami (0:9). Skupinu vyhrali Pavlovce n/U, ktoré obhajo-
vali celkové prvenstvo v pohári z uplynulého ročníka. Táto súťaž (nadstavba) sa však kvôli
pandémii koronavírusu nedohrala.

Podobne to bolo aj s dlhodobými súťažami. Regionálne a oblastné súťaže sa vôbec nedo-
hrali a boli anulované. Výnimkou boli I. a II. liga, ktoré sa dohrali v skrátenom formáte za
prísnych bezpečnostných opatrení.

Dorastenci – Dorastenci účinkovali v III. lige VsFZ (Zemplínska skupina) pod vedením
Tomáša Barláša. V súťaži štartovalo len 10 družstiev, ale keďže vyžrebovanie bolo urobené
na 12 účastníkov, každý celok mal počas jesene dvakrát voľno. Chlapcom sa viac vydaril
úvod jesene, keď zo 4 zápasov 2 vyhrali a 1 remizovali. Pred zimnou prestávkou, vrátane
predohrávky úvodného jarného kola im patrilo 7. miesto s bilanciou 10 3 1 6 12:30 10.
Strelecky nevynikol nikto – traja hráči dali po 3 góly (D. Marcinko, Pomikala a Bučko.
Chlapci dostali 15 žltých a 2 červené karty.



Žiaci U-15 – Starší žiaci v tomto ročníku zbierali skúsenosti v II. lige VsFZ hlavne v spo-
ločnosti  rovesníkov  z  Košíc  a  okolia,  medzi  ktorými  dominovali  hlavne  družstvá  FK
Galaktik a Janočko Akademy. V 12-člennej súťaži však nestačili ani na jedného zo súperov.
Často prehrávali dvojciferným rozdielom – napr. s Janočko Akademy 1:16 a 1:13 (predo-
hrávaný zápas jarnej časti), Galaktikom 0:14, Buzicou 0:13, či dokonca v okresnom derby s
Trhovišťom 1:25. Najtesnejšiu prehru dosiahli v Šaci (0:1) a šancu na sľubný výsledok živi-
li až do konca na pôde košického Benecolu, kde v polovici zápasu viedli 2:1. Treba však
spomenúť kontroverzný zápas v Košiciach na pôde Galaktiku, kde Strážania pricestovali iba
siedmi!  Už v polčase prehrávali  0:14,  keď najdlhšie bez gólu sa hralo 5 minút.  Hostia
dostali v 50. min. dve červené karty – jednu za kritiku rozhodcu, druhú za úmyselné kop-
nutie súpera bez lopty. Obe po predchádzajúcich žltých kartách. Celkovo Strážania prehrali
všetkých 12 zápasov, dali 7 a inkasovali 115 gólov. Najlepším strelcom bol 2-gólový Chor-
cholič.

Žiaci U-14 – Počas zimnej prestávky 2019/2020 sa v Michalovciach za účasti 6 družstiev
uskutočnil 35. ročník Vianočného turnaja žiakov ObFZ MI. ŠK Strážske reprezentoval výber
hráčov do 14 rokov. Súpermi im boli chlapci z Michaloviec (U-13), Tibavy, Veľkých Kapu-
šian, Trhovišťa a Žbiniec. Naši bodovali v jedinom zápase po víťazstve nad Tibavou (2.0) a
skončili na poslednom 6. mieste s bilanciou 5 1 0 4 6:22  3, keď o poradí na 4. - 6. mieste
rozhodlo skóre. Najlepším strelcom bol Lelko s 2 gólmi.

Žiaci U-13 – Mladší žiaci si podobne ako ich starší kolegovia zahrali krajskú súťaž – II.
ligu VsFZ, skupina A. Tréneri Tomáš Barláš a Jozef Lenger mali k dispozícii 21 hráčov, z
toho 3 dievčatá. Družstvo, podobne ako U-15, nezískalo ani jeden bod. Prehralo všetkých
12 zápasov s vysoko pasívnym skóre 4:128. Najlepšie výsledky dosiahli proti FK Košická
Nová Ves (0:2) a CFT FA BENECOL Košice (3:6). Naopak, neradi budú spomínať na zápa-
sy s FA Buzica (0:31), TJ FK Trhovište (0:16) a Janočko Akademy (0:17).

Žiaci U-8 – Najmladšie futbalové nádeje boli v tomto ročníku zapojené do projektu CFT
Fair play Tournament tejto vekovej kategórie spoločne s družstvami CFT Academy Girls,
CFT Giraltovce, MFK Zemplín Michalovce, CFT Prešov, CFT Vranov n/T (2 družstvá) a
Juventus Žilina.

Kolky – Športový kolkársky klub Strážske
Rekonštrukcia dráh – Popri rekonštrukčných prácach školiaceho strediska bola realizo-

vaná aj výmena starých kolkárskych dráh a strojovne. Práce realizovala firma ZAKO, čelnú
stenu na strojovni navrhol Ján Poprik. Pri montáži dráh asistovali taktiež niektorí kolkári,
najviac Martin Terebessy (aj s vlastným finančným príspevkom) a pri búracích prácach,
vykladaní materiálu, čistiacich prácach a špeciálnych úpravách viacero žien a mužov – M.
Knap,  M. Štefan,  L.  Búci,  D.  Cimprichová,  J.  Knapová,  D.  Baánová,  M. Marcinová,  J.
Poprik, V. Šandor, L. Šandorová, J. Janok, J. Cibulka, J. Vargovič, P. Meňovčík, R. Macko,
Ľ. Cimprich, I. Grnáč, M. Demčák, Jn Kucan a ďalší.

Nový výbor – V závere roka bol zvolený nový výbor ŠKK  v zložení: Martin Terebessy –
predseda,  Jozef  Janok  –  podpredseda,  Dana Cimprichová –  hospodárka,  Ján Poprik  –
tajomník, Miroslav Štefan – predseda revíznej komisie a členovia RK Pavol Meňovčík a
Róbert Macko.

Prvé tréningy – Po ukončení rekonštrukčných prác si miestni kolkári v závere roka mohli
už aj zatrénovať na nových dráhach. V krátkej budúcnosti sa kolkári plánujú prihlásiť do
dlhodobej súťaže. Aj keď zrejme svoje domáce zápasy nebudú môcť hrávať v Strážskom,
nové dráhy však poslúžia hráčom na pravidelné tréningy.

Kulturistika a silový trojboj – OKaST Strážske
V dôsledku koronakrízy presunuli  usporiadatelia Otvorené Majstrovstvá SR v silovom



trojboji z apríla na bezpečnejší termín, ktorým mal byť začiatok septembra. Naši 4 pretekári
sa so zmenou termínu vysporiadali veľmi dobre a 11. - 13. septembra 2020 nás úspešne
reprezentovali v Galante.

Prvý deň v sobotu sa predstavili v disciplíne mŕtvy ťah RAW dorastenci Róbert Hrubý a
Patrik Varga. Obaja obsadili vo svojich hmotnostných kategóriách prvé miesta, ale oveľa
viac cenené boli výsledky v absolútnom poradí, kde sa predstavilo 9 pretekárov obaja naši
borci obsadili 1. a 2. miesto. R. Hrubý si odniesol titul absolútneho majstra Slovenska v
mŕtvom ťahu pre rok 2020 a oplatil tak doterajšie porážky oddielovému kolegovi P. Vargovi.

V nedeľu znovu otvárali preteky dorastenci, tentoraz v disciplíne tlak na lavici v divízii
RAW. Naši dorastenci po obsadení 1. miest v hmotnostných kategóriách nastúpili v abso-
lútnom hodnotení v konkurencii 15 pretekárov. Dobre si počínal R. Hrubý, ktorý obsadil 2.
miesto, na P. Vargu v jeho slabšej disciplíne zostalo 6. miesto.

Junior Peter Barna vysoké ambície naplnil len čiastočne. Ak by zvládol tretí pokus, tešil by
sa z medaily a tak sa musel uspokojiť „iba“ s nepopulárnym 4. miestom. Do štatistík sa
zapísal 1. miestom v kategórii do 75 kg.

Skúsený 38-ročný Ladislav Mikovčík si zmeral sily v 27-člennom štartovom poli Open pre-
tekárov. V priebehu prípravy sa rozhodol, že po zhodení telesnej hmotnosti bude štartovať v
kategórii do 90 kg, čo samozrejme malo vplyv na jeho výkon a následné postavenie v polo-
vici štartového poľa pri zarátaní získaných bodov do tabuľky. V kategórii submaster do 90
kg obsadil 1. miesto.

Na záver možno skonštatovať, že je veľká škoda najmä pre našich dorastencov, že ne-
mohli štartovať na ME alebo na MS, kde si obaja splnili limity, pretože ich čaká prechod
medzi juniorov.

Ľadový hokej/Korčuľovanie
Exhibičný zápas – Prvú sezónu znovu otvoreného rekonštruovaného zimného štadióna

využili bývalí hokejoví reprezentanti Chemka Strážske na opätovné stretnutie. V úvode zápa-
su si minútou ticha spomenuli na zosnulých spoluhráčov a funkcionárov tohto mužstva.

Vstupné – Od 22. januára 2020 platí na ľadovú plochu nasledovné vstupné: korčuľovanie
deti do 6 rokov zadarmo, verejnosť 1,50 € a objednávka ľadovej plochy 75,00 €/hod.

Volejbal – Volejbalový klub Strážske
Predsedom klubu bol Štefan Bočko,  tajomníkom Ing.  Milan Varšo.  Klub mal vyše 20

členov.
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu 2019/2020 – Nový súťažný ročník  pre  hráčov VK

Strážske začal v októbri. V súťaži, ktorá sa hrala turnajovým spôsobom, účinkovali 3 druž-
stvá – Michalovce, Sobrance a Strážske. V jesennej časti odohrali družstvá tri turnaje, u
každého účastníka jeden. VK Strážske zo 6 zápasov vyhral 2 a 4 prehral. Po jeseni bolo
poradie nasledovné: 1. Sobrance, 2. Strážske, 3. Michalovce. Jarnú časť kvôli pandémii ne-
odohrali.

Vianočný  turnaj –  Spestrením  volejbalovej  sezóny  2019/2020  bol  tradičný  vianočný
turnaj, ktorý sa uskutočnil 28. decembra v telocvični základnej školy. Zvíťazilo družstvo v
zložení T. Sekera, M. Chovančík, M. Beň, K. Muller a M. Kucharič.

Kvalifikácia na M-SR – Počas leta, keď boli opatrenia zmiernené, zorganizoval VK tur-
naje  v  plážovom volejbale  ako po minulé  roky.  V dňoch 8.  a  9.  júla usporiadal  turnaj
kadetov a kadetiek  – juniorov a junioriek  ako kvalifikáciu na majstrovstvá Slovenska –
oblasť  Východ.  Turnaja  sa  zúčastnilo  12  dvojíc  kadetiek,  8  dvojíc  kadetov,  13  dvojíc
juniorov a 13 dvojíc junioriek. Za posledné roky to bola v Strážskom najvyššia účasť.

STRÁŽSKE BEACH 2020 – 19. ročník tohto turnaja v plážovom volejbale mužov a žien
zaradeného do série „B“ v rámci Majstrovstiev Slovenska, organizoval VK v dňoch 15. a



16. augusta 2020. Zúčastnilo sa na ňom 6 ženských a 12 mužských dvojíc. Oproti kvalifi-
kácii juniorov sa turnaja zúčastnilo menej dvojíc nakoľko v tom istom termíne sa uskutočnil
aj turnaj v Ružomberku. Víťazmi turnaja sa v kategórii žien stala dvojica J. Šimanicová – B.
Tokošová. V mužskej kategórii sa víťazom stala dvojica K. Pavlinský – M.Petro. Z domácich
hráčov dvojica D. Vaňko – M. Petráš obsadila 4. miesto.

Dvojica T. Sekera – L. Bajcura sa zúčastnila turnaja v plážovom volejbale v rámci Maj-
strovstiev Slovenska v Košiciach, ked obsadila 7. miesto.

Majstrovstvá mesta Strážske – Túto súťaž v plážovom volejbale VK, podobne ako vlani,
neorganizoval.

Turistika – Klub slovenských turistov Chemko
Tohtoročnú turistickú sezónu začali členovia KST 11. januára tradičným zimným výstu-

pom na Sninský kameň. Na 45. ročníku tohto podujatia sa zúčastnilo 17 členov klubu. Už o
týždeň 14 členov absolvovalo zimný výstup na vrch Sľubica (1129 m n. m.) v pohorí Bra-
nisko. Po 3-týždňovej prestávke (už po rekonštruovanom moste cez Laborec) sa turisti z KST
Chemko za slnečného počasia vydali na neďalekú Krivoštianku, kde tvorili väčšinu spo-
medzi 53 účastníkov. Okrem nich na tento vrchol vystúpili aj milovníci prírody z Vinného,
Michaloviec (obidva kluby) a prvýkrát aj kolegovia zo Sobraniec a Bardejova. Už o necelý
týždeň – 15. februára – si to 9 členovia namierili do Hanušoviec n/T, odkiaľ sa vydali na
Čiernu horu (1072,7 m n. m.), kde sa uskutočnil 17. ročník primátorského výstupu na tento
vrchol v Slanských vrchoch. Pri tejto príležitosti  navštívili  aj kultúrne pamiatky v tomto
šarišskom mestečku.
Koniec februára sa niesol v znamení hodnotenia uplynulého obdobia na VČS. Nechýbali ani
ocenenia. Najvyššie – Plaketu Alojza Lutonského si prevzal Jozef Kormaník, ďalšími ocene-
nými boli Vratislav Lipovský, Ján Sabo a Štefan Vaňko.

Pestrý program s podujatiami:  Brekovský hrad,  Jasenovský hrad,  Kráľova studienka,
Krivoštianka, Kalinovo-Dukla, Belovarka a Lysák si členovia klubu naplánovali aj v jar-
ných mesiacoch. Medzi nimi boli aj všetky 4 podujatia 100 JKM, ale počas rozbehnutej
sezóny ich zastihla nepríjemná správa – svet totiž zachvátila pandémia koronavírusu, preto
museli tieto akcie zrušiť. Po čiastočnom uvoľnení protipandemických opatrení stihli absol-
vovať už len posledné podujatie v Slovenskom raji, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. júna. Za
daždivého počasia absolvovala 22-členná skupina našich turistov náročný prechod touto
obľúbenou turistickou destináciou.

Prvým letným podujatím bol 53. zraz vysokohorských turistov (25. - 28.6.). Ten si nene-
chali ujsť 8 členovia, ktorí museli kvôli zlému počasiu čiastočne meniť program. Okrem
iného však stihli navštíviť Beliansku jaskyňu, ktorá ako jedna z prvých bola osvetlená už v
roku 1896. Do tretice Krivoštianka – 17. a 18.7. sa uskutočnil nočný výstup na tento vrchol,
ktorým si 24 členov pripomenulo vznik KST Chemko (v roku 1962 začlenený do TJ Chem-
ko). O deň neskôr 5 členovia už absolvovali výstup na Kapušiansky hrad, kde si prezreli
zrekonštruovaný objekt a vrch Stráž. Na prelome júla a augusta čakala 24 členov 4-dňová
akcia v Nízkych Tatrách – Kráľova hoľa, Veľký bok (1727 m n. m.), kde absolvovali viacero
túr, zväčša s dobrým výhľadom na široké okolie. O tri týždne neskôr 17 členov už zdolávalo
2230 m vysoký Jahňací štít vo Vysokých Tatrách a keďže počasie bolo pekné, aj výhľad na
okolie bol úžasný. Na sklonku prvej polovice septembra vyrazila skupina turistov na autách
opäť do Nízkych Tatier na hrebeňový pochod cez toto pohorie,  kde absolvovali  viacero
náročných túr.

V poslednom štvrťroku sa členovia KST tešili na ďalšie plánované podujatia: Malá Lodi-
na – Holica, Kyjov – Vihorlatské vrchy, Zapikan a Mazolín – Slanské vrchy, Kolová hora,
Krivoštianka a Brekovský hrad. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii museli tieto



aktivity oželieť.
Atletika – Mestský bežecký oddiel Strážske

Beh na Krivoštianku – V nedeľu 26. júla sa uskutočnil jubilejný 5. ročník Behu na Krivo-
štianku, ktorý usporiadatelia – bežecký klub MBO Strážske v spolupráci s Mestom Strážske,
Klubom slovenských turistov Strážske a Baffone family restaurant – organizovali za prís-
nych bezpečnostných opatrení ohľadom pandémie Covid-u 19. Štartovalo sa za pekného
slnečného počasia pred reštauráciou Baffone family restaurant v Krivošťanoch, cieľ bol na
kóte vrcholu Krivoštianka. Na štart sa postavilo rekordných 116 pretekárov, rekreačných či
aktívne športujúcich, na ktorých čakala trať dlhá 3,2 km po zelenej turistickej značke s pre-
výšením 415 metrov. Traťový rekord z roka 2018, keď poľský bežec Andrzej Dlugosz na kótu
Krivoštianky vybehol za rekordných 17 minút a 15 sekúnd aj tentoraz odolal. Víťazom sa
stal Adrián Vavrek z Dulovej Vsi časom 19 minút a 17 sekúnd, medzi ženami zvíťazila Simo-
na 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 Jurčišinová-Kukľová časom 35 minút a 26 sekúnd. Prete-
károv v cieli čakala odmena v podobe magnetky Behu na Krivoštianku, halászlé od Jozefa
Kozára a po preteku chutný obed od reštaurácie Baffone family restaurant, kde bolo aj vy-
hlásenie výsledkov všetkých 10 vekových kategórií. Vyčistenie trate a pomoc pri samotnej
organizácii podujatia zabezpečili dobrovoľníci, priestory a obed Baffone family restaurant.
Moderátormi podujatia boli Ján Sabo a Jana Lipovská.

Ďalšie domáce preteky, 15. ročník Laboreckej desiatky naplánovaný na marec a 51. ročník
Behu oslobodenia mesta Strážske naplánovaný na november, boli kvôli koronavírusu zru-
šené.

Iné udalosti a výročia
Rekonštrukcia mosta – Od začiatku roka pokračovali práce na rekonštrukcii mosta cez

Laborec, ktorého časť sa zrútila 14. októbra 2019 do rieky. Po prípravných prácach bolo 7.
februára 2020 ukončené osadenie  provizórneho mosta v jednom pruhu,  po ktorom mali
povolený prejazd vozidlá do celkovej hmotnosti max. 7,5 t. Obyvatelia mestskej časti Krivo-
šťany a priľahlých obcí Staré, Oreské a Zbudza tak mohli do Strážskeho a späť cestovať
malokapacitnými autobusmi spoločnosti Arriva bez prestupu v Krivošťanoch a vodiči osob-
ných motorových vozidiel  nemuseli  už absolvovať obchádzku cez Michalovce.  Výnimkou
boli len niekoľkodňové výluky, napr. počas prekládky premostenia do druhého jazdného pru-
hu, asfaltovanie povrchu mosta či záťažové skúšky. Most, s celkovou dĺžkou 72 m bol sko-
laudovaný a sprejazdnený v  oboch jazdných pruhoch 21.  októbra a to  aj  pre  nákladnú
dopravu. Rekonštrukciu, ktorá stála vyše 2,4 mil. €, financoval Košický samosprávny kraj.
Zhotoviteľom stavby bola firma Swietelsky, Slovakia s. r. o., Divízia dopravných a inžinier-
skych stavieb. Počas jedného roka a týždňa bola situácia na moste sledovaná nielen samot-
ným obyvateľstvom, ale aj médiami.

Likvidácia PCB látok – V súvislosti s Chemkom Strážske sa pred parlamentnými voľba-
mi, ale aj po nich, stále viac hovorilo o likvidácii polychlórovaných bifenylov, ktoré sú už tri
desaťročia v sudoch na nezabezpečenom mieste v areáli firmy, postupne prenikajú do pôdy
a vôd, čím ohrozujú nielen zdravie človeka, ale aj zverinu.

Mimoriadna situácia – Vláda SR v stredu 22. januára vyhlásila mimoriadnu situáciu v
súvislosti s toxickým odpadom v areáli bývalých chemických závodov Chemko Strážske. V
blízkosti areálu sa nachádzajú stovky ton polychlórovaných bifenylov – tzv. PCB látok, ktoré
môžu byť zdraviu aj životu nebezpečné.  Vláda vyčlení na zabezpečenie prác v súvislosti s
odstránením nebezpečného toxického odpadu polychlórovaných bifenylov (PCB) v Stráž-



skom toľko prostriedkov, koľko je potrebné, povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-
SD) pred stredajším rokovaním vlády. 

Už v máji navštívili región členovia novej vlády – ministri životného prostredia a pôdo-
hospodárstva Ján Budaj,  resp.  Ján Mičovský a niektorí  poslanci NR SR, aby sa bližšie
zoznámili s problematikou PCB v tejto lokalite.

Problematiku odstraňovania PCB riešil v októbri aj Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie za účasti ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského.

Odpadové vody z Chemka – Vypúšťanie odpadových vôd do odkaliska Poša a následne
do Kyjovského potoka bez právoplatného povolenia riešilo v priebehu roka ministerstvo ži-
votného prostredia, ktoré po vykonaných kontrolách a odobratých vzorkách určilo kontro-
lórov, ktorí budú vykonávať štátny dohľad nad činnosťou príslušných odborov starostlivosti
o životné prostredie (Prešov, Michalovce, Košice).

Detský čin roka – V školskom roku 2019/2020 sa žiaci základnej školy zúčastnili lyžiar-
skeho výcviku v Lúčivnej 21. januára 2020. Medzi účastníkmi bol aj bývalý pedagóg a ria-
diteľ školy Mgr. František Muller, ktorý pri jednom zdolávaní svahu išiel medzi poslednými
a postupne ostatných predbiehal, ale nezatáčal, nebrzdil, zašiel do vlekovej stopy a vyšiel
na lanovkový skok, po čom nasledoval nekontrolovaný nepríjemný pád. Toto si všimol de-
viatak Michal Džugan, ktorý našiel F. Mullera v bezvedomí a privolal prvú pomoc, čím
pomohol zachrániť ľudský život. Tento počin bývalého žiaka bol prihlásený do súťaže Det-
ský čin roka v kategórii Záchrana ľudského života, ktorý bol ocenený 2. miestom.

Mladá vedkyňa – Talentovaná žiačka (9.D, 6. ZŠ Michalovce) 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 jediná. Súťažiaci prezentovali svoje projekty online prostredníctvom video-
hovorov. Lujza vypracovala projekt s názvom Konfuciova teória vody v slovenskej prírode.
Vyhrala špeciálnu cenu – postup na medzinárodnú konferenciu – výstavu WIIPA – Kaoh-
siung International Invention and Design EXPOsition na Taiwane, plánovanú na december
2020.

V tomto roku uplynulo:
195 rokov (1825) – od narodenia grófa Imricha Séčeniho (Szechényi, Imre, Emmerich),

cisársko-kráľovského komorníka a rakúsko-uhorského diplomata (Rím, Štokholm, Frank-
furt, Petrohrad) a 155 rokov (1865) od jeho svadby s Alexandrou Starajovou-Sirmajovou v
kaštieli v Strážskom.

100 rokov (1920) – od založenia prvého futbalového klubu v Strážskom pod názvom
S.Š.C. Strážske.

60 rokov (1960) – od zlúčenia obcí Strážske a Krivošťany. Dnes sú Krivošťany mestskou
časťou Strážskeho.

50 rokov (1970) – od založenia atletických pretekov Beh oslobodenia mesta Strážske pri
príležitosti oslobodenia Strážskeho.

25 rokov (1995) – od smrti  významného svetoznámeho maďarského grafika Ľudovíta
Salaja (Szalay Lajos), ktorý sa narodil v Strážskom v roku 1909.

10 rokov (2010) – od dokončenia a posviacky novopostaveného pravoslávneho chrámu
Nanebovstúpenia Pána a sv. Mikuláša Divotvorcu za účasti pražského arcibiskupa-metro-
politu českých krajín a Slovenska Jeho Blaženosti Krištofa a michalovského arcibiskupa
Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja.

Návrh zápisu textu do mestskej  kroniky za rok 2020 bol prerokovaný na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa …                                                     Ján Poprik, kronikár mesta


	Príznaky ochorenia – K príznakom tohto ochorenia patrí horúčka nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti. Prvý prípad tohto ochorenia na Slovensku sa vyskytol 6. marca 2020 v Bratislavskom kraji.

