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KRONIKA
(Zápis za rok 2019)

V tomto roku uplynulo 225 rokov od postavenia gréckokatolíckeho Chrámu Pánovho nanebovstúpenia,
ktorý je v súčasnosti najstaršou stojacou stavbou v Strážskom.
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ROK 2019
V tomto roku si  obyvatelia  Slovenskej  republiky  už  po piatykrát  volili  hlavu štátu.

Prvýkrát v histórii Slovenska stojí na čele žena. Taktiež sme volili 13 zástupcov do Európ-
skeho parlamentu. Gréckokatolícki veriaci v meste si začiatkom júna pripomenuli 225. vý-
ročie postavenia a posviacky Chrámu Pánovho nanebovstúpenia, ktorý je zároveň najstar-
šou stavbou v našom meste. Od 1. septembra 2019 má Strážske nového prednostu. Primátor
mesta Ing. Vladimír Dunajčák vymenoval do tejto funkcie Ing. Dušana Cacaru, predtým
dlhoročného poslanca a funkcionára MsZ. V októbri došlo k zrúteniu časti mosta do rieky
Laborec. Značnú mediálnu pozornosť v tomto roku pútala kontaminácia vôd a pôdy poly-
chlórovanými bifenylmi unikajúcimi z Chemka.

Rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 24. januára 2019 (Uznesenie č. 242/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, doplňujúcu informáciu
o hospodárskom výsledku MsPS k 30.9., rozpočet mesta na roky 2020 a 2021, stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky
2019 –2021, správu o činnosti MsP za rok 2018, odôvodnenie primátora mesta k výnimke z
VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok pre 1 žiadateľa, informáciu o
príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, správu hlavného kontrolóra z kontroly
daňových príjmov – EK 133006 Daň za ubytovanie, poverenie Martina Šuľaka zastupo-
vaním primátora a informácie zo zasadnutí komisií.

B/ Schválilo
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a škol-

ských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2019. 
Rozpočet Mesta Strážske na rok 2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti roz-

počtu vo výške: 5197 198,00 € 
Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu 3 685 097,00 €
Výdavková časť rozpočtu 3 490 639,00 €
Prebytok bežného rozpočtu    194 458,00 €

Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu 1 381 288,00 €
Výdavková časť rozpočtu 1 601 901,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu     220 613,00 € 

Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu      130 813,00 €
Výdavková časť rozpočtu      104 658,00 €
Prebytok finančné operácie      26 155,00 €

Ďalej schválilo príspevok pre MsPS na rok 2019 vo výške 569 797,00 €, Dodatok č. 2 k
Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, vyhodnotenie
preventívnych  protipožiarnych  kontrol  za  rok  2018,  plán  preventívnych  protipožiarnych
kontrol na rok 2019, Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 –
2020, pristúpenie k zmluve o zriadení Spoločného úradu pre výkon štátnej správy starost-



livosti o životné prostredie v Strážskom od 01.02.2019 s Obcou Oreské a pracovné obvody
poslancov na funkčné obdobie 2018 –2022 nasledovne:

1. Pracovný obvod (ul. 1. mája, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná,
Kollárova, Komenského 641 – 664) – Miroslav Kusý,

2. Pracovný obvod (ul. Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová, Kasárenská, Mierová 187 -
245) – Mgr. Ľuboš Marek,

3. Pracovný obvod (ul. Staničná, Zámočnícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86 – 145) –
Martin Šuľak,

4. Pracovný obvod (ul. Pod hradom) – MUDr. Dana Jurečková, PhD,.
5. Pracovný obvod (ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7 – 15) – Michal Knap,
6. Pracovný obvod (ul. Družstevná 502-505, Obchodná 252, 440, Chemik 1 a 2) – Marek

Michlovič,
7. Pracovný obvod (ul. Mierová 628,629,630, Komenského 669) – MUDr. Marián Maš-

kulík,
8.  Pracovný  obvod (ul.  Vihorlatská 625,  626,  Osloboditeľov 627,  Komenského 668)  –

PaedDr. Jana Dzurillová,
9. Pracovný obvod (ul. Vihorlatská 621, 622, 623, 624) – Vladimír Šandor,
10. Pracovný obvod (ul. Mierová 2-8, 33, Pri parku, Laborecká, Krivošťanská 86 – 106) –

Ing. Stanislav Demko.
Na základe výnimky primátora MsZ schválilo jednorazovú sociálnu dávku pre 1 žiada-

teľa vo výške 200 €.
Dotácie pre športové kluby na rok 2019:

Volejbalový klub   1 550 €
Klub slovenských turistov   1 250 €
Oddiel kulturistiky a silového trojboja   1 100 €
Športový klub Strážske – futbalový oddiel 12 000 €
Mestský bežecký oddiel   1 650 €
Tanečný aerobik      500 €
Tenisový klub      200 €
Občianske združenie kolkárov      300 €
MMA-Crossfit      750 €

Navýšenie dotácie pre Športový klub Strážske – futbalový oddiel o sumu 700 €, ktorá ne-
bola schválená športovému kolkárskemu klubu pre nesplnenie povinností vyplývajúcich z
VZN č.5/2010 o dotáciách.

Text do kroniky mesta Strážske za rok 2016, 
Zverejnenie zámeru na odpredaj majetku mesta pozemok registra „E“ o výmere 37 m² z

dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,  pre  nadobúdateľa  Železnice  Slovenskej  republiky,
Bratislava (čiastočne pôvodný chodník, ktorý zasahuje do železničného priecestia). Prevod
parcely je vo verejnom záujme, je potrebný na uskutočnenie pripravovanej stavby „ŽSR,
elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné“. Cieľom je vybudovanie moderného
priechodu pre peších. Nadobúdateľ na vlastné náklady vybuduje priechod a po vybudovaní,
chodník prevedie mestu Strážske.

Zverejnenie  zámeru  na  prenájom  nebytového  priestoru  mesta  v  stavbe  Dvojúčelové
zariadenie Kryt CO o výmere 32 m² za cenu prenájmu 50 € mesačne na dobu neurčitú, pre
Annu Bačovčinovú zo Strážskeho za účelom zriadenia služieb zákazkového krajčírstva,

Odpredaj pozemku registra KNC o výmere 200 m2 (zastavaná plocha) a pozemok regis-
tra KNC o výmere 11 m² na ul. Krivošťanská pre nadobúdateľa MUDr. Mariána Pivarníka
a manž. Alenu zo Strážskeho, za cenu 12,12 €/ m2 v súvislosti s legalizáciou stavby oplote-



nia na časti parciel a s ich následným majetkoprávnym vysporiadaním pre stavebníka.
Odpredaj pozemku registra KNC o výmere 14  m2 (zastavaná plocha v parku pri amfi-

teátri) pre nadobúdateľa VSD, a. s., Košice druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 14 m², za cenu 140,00 €.

Kúpu pozemkov registra KNC o výmere 107 m2 a 114 m2 za cenu 16,52 €/ m2 v celkovej
sume 3 650,92 €, od Rastislava Truhlika a manž. Anny zo Strážskeho, odpredaj pozemku
registra KNC o výmere 32  m2, v celkovej cene 528,64 € pre Rastislava Truhlika a manž.
Annu zo Strážskeho (pozemok je priľahlý k jestvujúcemu rodinnému domu a práce naviac
na stavbe „Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského úradu v Strážskom“ vo výške 47
887,94 € s DPH.

C/ Uložilo
Mestskému úradu vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom neby-

tového priestoru v Kultúrno spoločenskom objekte – reštaurácia pre účely interiérového
ihriska s  kaviarňou,  novelizovať VZN č.  5/2011 o určení  výšky príspevku od zákonných
zástupcov, hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení Zmluvy
o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 a kontrolu legislatívnych povinností Mesta Strážske
pri realizácii investičnej akcie „Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ Strážske“, mestské-
mu úradu v prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových priestorov“ zverejniť zámer na
predĺženie prenájmu nebytových priestorov s VÚB, a. s. pre umiestnenie bankomatu v admi-
nistratívnej budove úradu a v prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových priestorov“
vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v ad-
ministratívnej budove mestského úradu bez obmedzenia účelu nájmu pre bankové subjekty.

D/ Nevyhovelo
Žiadosti jedného žiadateľa, ul. Obchodná 440, o výmenu bytu.

E/ Zvolilo
Členov športovej komisie Vladislava Lipovského a Viktora Smoľáka a členov obchodno-

podnikateľskej komisie PaedDr. Janu Dzurillovú, Danku Baánovú a Františka Laca.
F/ Delegovalo 

Do Rady školy pri ZŠ Mareka Michloviča, MUDr. Mariána Maškulíka a Michala Knapa
a do Rady školy pri MŠ Mgr. Ľuboša Mareka.

Dňa 7. marca 2019 (Uznesenie č. 243/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Schválilo

Prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 58 m² na dobu neurčitú za cenu pre-
nájmu 10 €/m² ročne pre Ing. Ján Ondo, nám. A. Dubčeka, Strážske, zmluvu o budúcej
nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 28 m² pre realizáciu
projektu  „Mólo  Vážka  na  Laborci“  medzi  Mestom  Strážske  a  Mariánom  Konečným
MONTES, Krivošťanská 517, Strážske, zadanie územného plánu zóny na pozemku registra
KNE za účelom zapracovania plochy cintorína vo vybranej lokalite a uzatvorenie nájomnej
zmluvy medzi prenajímateľom Mestom Strážske a nájomcom SPP – distribúcia, a. s., Brati-
slava v súlade so zmluvou z 26.01.2017 na stavbu „Rozšírenie distribučnej siete, plynovod
ul. Za záhradami v meste Strážske“ stavba na pozemkoch registra KNC, za nájomné vo
výške 1,00 € + DPH ročne.

B/ Uložilo
Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 28 m² na obdobie 4

rokov od podpisu zmluvy za cenu 10 €/m² ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa s
odôvodnením: predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti penziónu Vážka a je pozemkom,



na ktorom sa zrealizuje projekt "Mólo Vážka na Laborci", ktoré bude slúžiť návštevníkom
penziónu a verejnosti ako vyhliadková podesta a mólo na brehu rieky Laborec.

Dňa 11. apríla 2019 (Uznesenie č. 244/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, informáciu o hospodá-
rení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za
rok 2018, informáciu o stave tepelného hospodárstva a investícií do sústavy tepelného hos-
podárstva mesta Strážske – KOOR Východ s. r. o. Košice a informáciu o hospodárení MsPS
mesta Strážske za rok 2018.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 pre MsPS mesta Strážske nasledovne:
Príjmy:

Bežný rozpočet  605 997,00 €
Kapitálový rozpočet spolu    98 810,17 €
Rozpočet spolu   704 807,17 €

Výdavky:
Bežný rozpočet  605 997,00 €
Kapitálový rozpočet      98 810,17 €
Rozpočet spolu  704 807,17 €

Poslanci taktiež schválili správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta k
31.12.2018,  odborné  stanovisko hlavného kontrolóra  k  návrhu záverečného účtu  za rok
2018, správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za rok 2018,
správy  hlavného kontrolóra  o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2018,  o  kontrole  dodržiavania
ustanovení Zmluvy o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 a kontroly legislatívnych povin-
ností mesta Strážske pri realizácii investičnej akcie „Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ
Strážske“, vybavovania sťažností a petícií za rok 2018, pokladničných operácií v ZUŠ a MŠ,
bežných výdavkov – EK 635006 údržba budov, objektov alebo ich častí a správu z kontroly
vykonávania základnej finančnej kontroly na MsÚ a informácie zo zasadnutí komisií.

B/ Uznieslo sa
Na VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v

materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na
činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov a pod-
mienok úhrady v školských jedálňach.

C/ Schválilo
Celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 bez výhrad, rozdelenie/odvedenie prebytku

hospodárenia za rok 2018 vo výške 479 816,09 € do rezervného fondu, odvod zostatku fi-
nančných operácií vo výške 242 412,97 € do rezervného fondu a tvorbu rezervného fondu:

a) Počiatočný stav     131 510,65 €
b) Tvorba    722 229,06 €
c) Konečný zostatok    853 739,71 €

Zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2019:
a) prekročenie príjmov o    726 679,83 €
b) prekročenie výdavkov o    726 679,83 €

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 923 877,83 €.
Príjmy vo výške:5 923 877,83 €
Výdavky vo výške:5 923 877,83 €

Príjmy: 3 685 097,00 €



Kapitálový rozpočet 1 400 469,83 €
Finančné operácie    838 311,00 €
Spolu 5 923 877,83 €

Výdavky
Bežný rozpočet 3 490 639,00 €
Kapitálový rozpočet 2 328 580,83 €
Finančné operácie    104 658,00 €

Spolu 5 923 877,83 €
Dodatok č. 3 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchod-

cov a jednorazové sociálne dávky pre 3 žiadateľov v celkovej sume 150 €, 
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o po-

skytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, pre projekt s názvom
„Detské ihrisko v medziblokovom priestore“ a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo
výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu.

Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, pre projekt s názvom
„Údržba futbalového miniihriska“ a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške mini-
málne 5% z celkového rozpočtu projektu.

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie podľa na rok 2019 pre projekt s názvom „Oprava miestnych komunikácií
na ulici Mierová“ a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10 % z cel-
kového rozpočtu projektu.

Preloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kri-
minality pre rok 2019 pre projekt s názvom „Osvetlenie priechodov pre chodcov v Stráž-
skom“ a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 % z celkového roz-
počtu projektu.

Dotácie pre spoločenské organizácie:
OV Slovenský zväz chovateľov    300 €
Slovenský červený kríž    300 €
Slovenský rybársky zväz    200 €
Rímskokatolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivošťany 1 400 €
Gréckokatolícka cirkev-farnosť P.N. Strážske    700 €
Pravoslávna cirkevná obec Strážske    700 €

Štatút mestských novín Naše mesto a text do kroniky mesta za rok 2017.
Opakované uzatvorenie zmlúv o nájme bytu v obytnom dome U-3 (ul. Obchodná 440) pre

8  žiadateľov  do  31.12.2019,  nájomné byty  nižšieho  štandardu (ul.  Laborecká 280/29 a
281/27) pre 11 žiadateľov do 31.12.2019, pridelenie nájomného bytu (ul. Obchodná 440,
U-3/C/7) pre 1 žiadateľa do 31.12.2019,  

Prenájom nebytového priestoru o výmere 32 m² v stavbe Dvojúčelové zariadenie Kryt CO
pre Annu Bačovčinovú zo Strážskeho na dobu neurčitú za cenu 50 €/mesiac (bez energií) z
dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením: predmetný nebytový priestor je dlho-
dobo neobsadeným priestorom a zriadenie služieb zákazkového krajčírstva je v meste žia-
danou a nedostupnou službou pre občanov mesta.

Odpredaj majetku mesta pozemok registra „E“ o výmera 37 m² (zastavaná plocha a
nádvorie) za cenu 740,00 € v zmysle znaleckého posudku pre Železnice Slovenskej repub-
liky, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením: predmetná parcela je
sčasti pôvodný chodník a sčasti zasahuje do železničného priecestia, prevod parcely je vo



verejnom záujme, nakoľko je potrebný na uskutočnenie pripravovanej stavby „ŽSR, elektri-
fikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“, cieľom prevodu je vybudovanie moderné-
ho priechodu pre peších v súlade s aktuálnymi technickými požiadavkami, nadobúdateľ na
vlastné náklady vybuduje priechod a po vybudovaní chodník prevedie mestu Strážske.

Prenájom nebytového priestoru o  výmere  3,76  m²  v  stavbe  Mestský  úrad Strážske,  v
administratívnej budove Mestského úradu, pre Všeobecnú úverovú banku, a. s., Bratislava
na dobu neurčitú za cenu 150,00 € mesačne so zdôvodnením: predmetný nebytový priestor
je priestorom, v ktorom je v súčasnej dobe umiestnený bankomat Všeobecnej úverovej ban-
ky, a .s., ktorý poskytuje služby občanom mesta.

Prenájom  časti  pozemku  registra  „C“  o  výmere  28  m²  pre  Mariána  Konečného  –
MONTES, Strážske na dobu určitú – 4 roky od podpisu zmluvy za cenu 10,00 €/m²/rok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením: predmetný pozemok je pozemkom v
blízkosti penziónu Vážka, zrealizuje sa na ňom projekt Mólo Vážka na Laborci, ktoré bude
slúžiť návštevníkom penziónu a verejnosti ako vyhliadková podesta a mólo na brehu rieky
Laborec.

Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 28 m², (zastavané
plochy a nádvoria) pre Annu Vilkovskú – CAMBERA, Strážske na dobu neurčitú za cenu
10,00 €/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorom je umiestnená rozostavaná
prístavba „Polyfunkčný objekt, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“ prevádzkovej budovy
zmrzliny umiestnenej na parcele registra „C“, ktorej prevádzkovateľkou je žiadateľka Anna
Vilkovská – CAMBERA.

Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže na prenájom nebytových priestorov v kultúrno-
spoločenskom objekte na účel „Interiérové ihrisko pre deti s kaviarňou“.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v administra-
tívnej budove MsÚ.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkár-
ne – Bufet a súvisiace priestory.

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov o výmere 20 m² a 10 m² v budove
U2,  ul.  Obchodná,  pre  Základnú organizáciu  Jednoty  dôchodcov Slovenska Strážske  za
cenu 1 €/rok so zdôvodnením: predmetné nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené a
budú slúžiť občanom – členom na činnosť a aktivity občianskeho združenia ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska.

Zadanie Zmeny a doplnky č.  4 v zmysle § 11 ods.  5  písm. g)  stavebného zákona na
pozemku registra KNE parc. 377/24, katastrálne územie Strážske za účelom zapracovania
plochy cintorína v danej lokalite a na pozemku registra KNE parc. č. 1511/1, katastrálne
územie Strážske, za účelom zapracovania plochy parkoviska pre rozšírenie cintorína.

D/ Uložilo
Vedúcej  ekonomického  oddelenia  zúčtovať  kladný  výsledok  hospodárenia  za  účtovné

obdobie  2018  vo  výške  614  049,82  €  v  prospech  účtu  428  Výsledok  hospodárenia  v
schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu-
lých období,  riaditeľovi MsPS zúčtovať kladný výsledok hospodárenia MsPS za účtovné
obdobie 2018 vo výške 25 945,66 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schva-
ľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období,  mestskému  úradu  zverejniť  zámer  na  prenájom  časti  pozemku  registra  „C“  o
výmere 28 m² pre Annu Vilkovskú – CAMBERA zo Strážskeho a na prenájom nebytových
priestorov miestnosť v celkovej výmere 30 m² v stavbe - budova U2 na ul. Obchodnej pre
Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Strážske, vyhlásiť obchodnú verejnú



súťaž na prenájom nebytových priestorov v kultúrno-spoločenskom objekte na účel „Interié-
rové ihrisko pre deti s kaviarňou“, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebyto-
vých priestorov v Administratívnej budove MsÚ, vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prená-
jom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory., analyzovať spotre-
bu elektrickej energie na mestskom kúpalisku za obdobie 2015 – 2018, pripraviť návrh na
II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v súvislosti s navýšením dotácie
o 10 000 € pre Rímsko-katolícku farnosť Strážske (na vypracovanie PD na obnovu národnej
kultúrnej  pamiatky)  a  zvýšenie  dotácie  o  15  000 €  na  činnosť  futbalového oddielu  ŠK
Strážske a realizáciu výstavby mestských komunikácií v časti Krivošťany.

Dňa 27. júna 2019 (Uznesenie č. 245/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie

Vzdanie  sa  mandátu  poslanca  MsZ  Ing.  Stanislava  Demka,  skutočnosť,  že  prvým
náhradníkom za poslanca mestského zastupiteľstva je Jozef Meňovčík, plnenie úloh z uzne-
sení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, analýzu spotreby elektrickej energie na mest-
skom kúpalisku za obdobie 2015 – 2018, harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske
na roky 2020 – 2022, predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program mestského
zastupiteľstva na II. polrok 2019, správu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a
reklamných zariadení k 31.12.2018, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom
priestorov v administratívnej budove MsÚ, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na pre-
nájom priestorov v kultúrno-spoločenskom objekte,  prenájom časti nehnuteľnosti  bufet a
súvisiace priestory v objekte Kolkárne pre Ľubomíra Sojku zo Strážskeho za cenu 355,00 €
mesačne na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, správy hlavného kontrolóra z
kontroly  zúčtovania  a použitia  vybraných dotácií  poskytnutých  z  rozpočtu mesta  v  roku
2018, vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 v RO a PO, z kontroly výdavkov na ma-
teriál v hlavnej činnosti MsPS, výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ a infor-
mácie zo zasadnutí komisií.

B/ Konštatovalo, že 
Jozef Meňovčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

C/ Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta č. 770/5/2013/závod Mi-

chalovce medzi VVS, a. s. a Mestom Strážske.
D/ Schválilo

Zverenie majetku mesta (rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Strážske, ul. Gaštanová,
Lipová, Brezová, Agátová) do správy VVS, a. s., s obstarávacou cenou 228 883,39 €  a pod-
statné náležitosti dodatku č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta č. 770/5/2013/závod
MI medzi VVS, a. s. a Mestom Strážske (rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Strážske, ul.
Gaštanová, Lipová, Brezová, Agátová).

Predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v
rámci výzvy na projekt: Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Stráž-
ske. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanove-
ná z celkových oprávnených výdavkov 317 485,21 € predstavuje čiastku 15 874,26 €, prí-
padné neoprávnené výdavky projektu.

Predloženie žiadosti  o poskytnutie dotácie v rámci výzvy čís.  II  KMV 2019 projektu:
"Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Strážske" – spolufinancovanie z
vlastných zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov.

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Materská



škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“ – výška povinného spolufinancovania projektu
min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie
jeho cieľa.

Zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2019: a) povolené prekročenie vý-
davkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o 254 561,00 €, b) presun rozpočtových prostriedkov
na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov
upravený v bode a) Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 6 178 438,83
€. Príjmy vo výške: 6 178 438,83 €, výdavky vo výške: 6 178 438,83 €. 

Príjmy:
Bežný rozpočet  3 930 858,00 € 
Kapitálový rozpočet  1 409 269,83 € 
Finančné operácie     838 311,00 € 
Rozpočet mesta  6 178 438,83 € 

Výdavky:
Bežný rozpočet  3 726 400,00 € 
Kapitálový rozpočet  2 347 380,83 € 
Finančné operácie     104 658,00 € 
Rozpočet mesta  6 178 439,83 € 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019.
Prenájom nebytových priestorov (2 miestnosti o výmere 20 m² a 10 m² v budove U2 na

ul. Obchodnej) pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska Strážske na dobu
neurčitú za cenu 1 €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že tieto
nebytové priestory sú dlhodobo neobsadené a budú slúžiť občanom – členom na činnosť a
aktivity občianskeho združenia ZO JDS.

Prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 28 m² (zastavané plochy a nádvoria) pre
Annu Vilkovskú - CAMBERA, Strážske na dobu neurčitú za cenu 10,00 €/m²/rok  z dôvodu
hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením, že predmetný pozemok je pozemkom susedia-
cim s pozemkom registra „C“, na ktorom je umiestnená rozostavaná prístavba „Polyfunk-
čný objekt, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“ prevádzkovej budovy zmrzliny umiestne-
nej na parcele registra „C“9, ktorej prevádzkovateľkou je žiadateľka uvedená.

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019 o budúcej nájomnej zmluve uzavretej dňa 08.03.2019 a
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Strážske a SR – Slovenská správa ciest
Bratislava za účelom majetkovej prípravy a vydania stavebného povolenia na rekonštrukciu
križovatky.

Podanie žiadosti na Slovenskú republiku v správe Slovenského pozemkového fondu ohľa-
dom majetkoprávneho vysporiadania 12 pozemkov registra KNC o celkovej výmere 4 544
m2 (ostatná a zastavaná plocha), na ktorých sa nachádzajú miestne komunikácie (chodníky
a cesta) z majetku SR do vlastníctva mesta.

Odkúpenie pozemku registra KNC o výmere 69 m2 (ostatná plocha) od ZO Slovenského
zväzu záhradkárov č.34-10 SIHOŤ Strážske za cenu 1 € + náklady spojene s prevodom ne-
hnuteľností do katastra nehnuteľností.

Jednorazové sociálne dávky pre 2 žiadateľov po 50 €.
Pridelenie nájomného bytu na ul. Obchodnej 440 pre 1 žiadateľku do 31.12.2019

E/ Súhlasilo
S prenechaním časti pozemku registra „C“ o výmere 28 m² nachádzajúcom sa v katas-

trálnom území mesta, ktorý je predmetom Zmluvy č. 13/2019 o budúcej nájomnej zmluve
uzavretej medzi Mestom Strážske a Mariánom Konečným – MONTES tretej osobe Občian-



ske združenie Priatelia Vážky za účelom podania žiadosti o dotáciu/nenávratný finančný
príspevok/grant pre realizáciu projektu Mólo Vážka na Laborci.

F/ Poverilo
Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti od 01.07.2019 – 31.12.2019 v súlade

so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
G/ Odvolalo 

Predsedu komisie výstavby a ÚP a správy infraštruktúry Ing. Stanislava Demka a pred-
sedu komisie ochrany verejného poriadku Miroslava Kusého.

H/ Zvolilo
Za predsedu komisie výstavby a ÚP a správy infraštruktúry Miroslava Kusého a za pred-

sedu komisie ochrany verejného poriadku Jozefa Meňovčíka.

Zasadnutie MsZ dňa 26. júla 2019
Mestské zastupiteľstvo na tomto zasadnutí mimo harmonogramu plánovaných zasadnutí

riešilo sťažnosť na neodbornú likvidáciu azbestovej strechy na ul. Pri parku. Na zasadnutí
boli prítomní aj zainteresovaní pracovníci mestského úradu, sporné strany i majiteľ firmy,
ktorá azbestovú krytinu likvidovala. Keďže návrhová komisia po takmer poldruhahodino-
vom rokovaní nepodala žiadny návrh, z tohto zasadnutia nebolo prijaté nijaké uznesenie.

Dňa 19. septembra 2019 (Uznesenie č. 247/2019)
Mestské zastupiteľstvo na tomto rokovaní
A/ Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí, plnenie finančného rozpočtu
mesta k 30.06.2019, správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za
I. polrok 2019, správy hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru na mestskom úrade o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva konaných v roku 2018 a informácie zo zasadnutí komisií.

B/ Schválilo
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za po-

byt detí v materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov, na štúdium v základnej umeleckej
škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákla-
dov a podmienok úhrady v školských jedálňach, navýšenie dotácie pre MŠ vo výške 700 €
na nákup mrazničky a v súlade s platnými predpismi III. zmenu rozpočtu mesta bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a) Rozpočet po navrhovanej zmene ako vy-
rovnaný.

Príjmy:
Bežný rozpočet  4 175 549,65 €
Kapitálový rozpočet  1 228 532,83 €
Finančné operácie     92 2037,00 €
Rozpočet mesta  6 326 119,48 €

Výdavky:
Bežný rozpočet  3 984 817,65 €
Kapitálový rozpočet  2 236 643,83 €
Finančné operácie     104 658,00 €
Rozpočet mesta  6 326 119,48 €

Poslanci schválili aj zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra „C“ o vý-
mere 5 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 1 € ročne na dobu ne-
určitú  pre  Janu Štupákovú  z  Humenného a  zverejnenie  zámeru na prenájom/predĺženie



prenájmu nehnuteľnosti mesta „Mestská jedáleň“, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa za cenu prenájmu 1 150,00 € mesačne na dobu určitú do
31.12.2024 pre Martina Hajdučko zo Strážskeho.

C/ Zrušilo
 Bod D/8 Uznesenia č. 245/2019, ktorým bol prenajatý pozemok o výmere 28 m² pre Annu

Vilkovskú – CAMBERA.
D/ Uložilo

Mestskému úradu vypracovať Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, zve-
rejniť zámer na prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 5m² zdôvodu hodného oso-
bitného zreteľa pre Janu Štupákovú z Humenného a zverejniť zámer na prenájom nehnuteľ-
nosti mesta „Mestská jedáleň“, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa pre Martina Hajdučka zo Strážskeho.

Dňa 18. novembra 2019 (Uznesenie č. 248/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Schválilo

Predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán v
rámci výzvy - názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta STRÁŽSKE - výška maximál-
neho  celkového  spolufinancovania  projektu  zo  strany  žiadateľa  stanovená  z  celkových
oprávnených výdavkov 15  499,73 € predstavuje čiastku 774,99 € - financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie projektu „Zlepšenie stavu ovzdušia v
meste Strážske“ z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5%.

B/ Zrušilo
Bod C/2 Uznesenia č. 241/2018 zo dňa 14.12.2018.

Dňa 12. decembra 2019 (Uznesenie č. 249/2019)
Mestské zastupiteľstvo
A/ Zobralo na vedomie

Plnenie úloh z uznesení, riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, informáciu o hospodár-
skom výsledku MsPS k 30.09.2019, rozpočet mesta na roky 2021 a 2022, stanovisko hlav-
ného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a
2022, predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program mestského zastupiteľstva na
1. polrok 2020, prehľad projektov mesta, správy hlavného kontrolóra z kontroly uzavretých
zmlúv o prenájme nebytových priestorov, z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS, dodržiavania zákona o slobod-
nom prístupe k informáciám na MsÚ, z kontroly výdavkov na verejné obstarávania a infor-
mácie zo zasadnutí komisií.

B/ Uznieslo sa
Na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o miestnych daniach, Všeobecne záväznom

nariadení č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta, na dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske a na
Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2020.

C/ Schválilo
IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2019 znížením výdavkov pri zní-

žení príjmov o 1 543 884,00 € a presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách roz-



počtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov.
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.

Príjmy:
Bežný rozpočet  4 191 533,65 €
Kapitálový rozpočet     119 681,83 €
Finančné operácie     471 020,00 €
Rozpočet mesta  4 782 235,48 €

Výdavky:
Bežný rozpočet  4 000 801,65 €
Kapitálový rozpočet     676 775,83 €
Finančné operácie     104 658,00 €
Rozpočet mesta  4 782 235,48 €

Rozpočet mesta na rok 2020 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo
výške 5 748 240,00 €.

Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu  3 969 229,00 €
Výdavková časť rozpočtu  3 883 071,00 €
Prebytok bežného rozpočtu       86 158,00 € 

Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu  1 446 028,00 €
Výdavková časť rozpočtu  1 799 011,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu  - 352 983,00 €
Finančné operácie: 
Príjmová časť rozpočtu    332 983,00 € 
Výdavková časť rozpočtu      66 158,00 € 
Prebytok finančné operácie    266 825,00 €
Použitie fondu rezerv na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v

priebehu rozpočtového roka 2020.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2020.
Prenájom časti pozemku registra „C“ o výmere 5 m² za cenu prenájmu 1,00 € ročne na

dobu neurčitú pre Janu Štupákovú z Humenného z dôvodu hodného osobitného zreteľa s
odôvodnením, že predmetný pozemok je pozemkom susediacim s budovou postavenou na
parcele registra „C“, v ktorej má žiadateľ v prenájme nebytové priestory a ku ktorým chce
umiestniť oceľovú konštrukciu rampy, ako dočasný samostatný komunikačný prístup k pre-
vádzke X-CAFFÉ, vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu námestia.

Prenájom nehnuteľnosti mesta „Mestská jedáleň“, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej za
cenu prenájmu 1 150,00 € mesačne, na dobu určitú do 31.12.2024 pre Martina Hajdučka zo
Strážskeho z dôvodu hodného osobitného zreteľa s príslušným odôvodnením na základe do-
terajších skúseností.

Pridelenie nájomných bytov nižšieho štandardu (na základe výmeny bytov na ul. Labo-
reckej (280/29 a 281/27) pre 4 žiadateľov do 31.12.2020.

Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v obytnom dome U-3 (ul. Obchodná 440)
pre 3 žiadateľov do 31.12.2020.

Nájomné byty nižšieho štandardu (ul. Laborecká 280/29 a 281/27, ul. Obchodná) pre 26
žiadateľov do 31.03.2020, resp. 31.12.2020.

Odmeny pre hlavného kontrolóra mesta, zástupcu primátora a poslancov v súlade s plat-
nými pravidlami odmeňovania.

D/ Uložilo



Riaditeľke CVČ pripraviť koncepciu ďalšej činnosti FS Strážčan v roku 2020.
E/ Poverilo

Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti od 01.01.2020 – 30.06.2020 v súlade
so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

F/ Zrušilo
Členstvo Adriany Soltészovej a Vratislava Lipovského vo vyraďovacej komisii.

G/ Zvolilo
Ing. Ondreja Drutára a Jozefa Meňovčíka za členov vyraďovacej komisie.

Hlavné úlohy, projekty
Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske – V uplynulom roku sa mesto opako-

vane  uchádzalo  o  nenávratný  finančný  príspevok  na  podporu  starostlivosti  pre  osoby
odkázané na pomoc druhých. Koncom roka Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské
zdroje, vydala rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške
274 170 eur.

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom
prostredí, ktorým aktuálna zdravotná, sociálna, alebo iná životná situácia neumožňujú sa o
seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc práve kvalifikovaného pracovníka
opatrovateľskej služby. V rámci hlavnej aktivity projektu sa vytvára priestor pre 25 kvalifi-
kovaných opatrovateliek/opatrovateľov, ktorí budú zamestnaní na plný, alebo skrátený pra-
covný úväzok. Trvanie projektu je od februára 2019 do marca 2021. Tento projekt sa reali-
zuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Otvorenie multifunkčného ihriska – V piatok 13. septembra sa v areáli základnej školy
uskutočnilo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. V úvode zaznela upravená verzia
známej futbalovej hymny „Zelená je tráva, futbal to je hra,... (ihrisko sa nové v škole otvá-
ra) v podaní Hany Hakošovej, žiačky tejto školy. Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák
privítal hostí z Úradu vlády SR – splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, poslanca NR
SR, bývalého futbalistu, majstra Európy z roku 1976 a niekdajšieho reprezentačného tré-
nera Mgr. Dušana Galisa, pracovníka /radu vlády SR Tibora Gašaja, ktorým poďakoval za
podporu myšlienky vybudovania ihriska pri tejto škole. D. Galis apeloval na deti, aby trávili
menej času na mobiloch a viac času trávili športovaním.

Spomínaní hostia spoločne s primátorom V. Dunajčákom a riaditeľom ZŠ Mgr. Michalom
Polákom vykonali slávnostné prestrihnutie pásky. Slávnostný okamih umocnili žiaci krátkym
kultúrnym programom. Po ukončení slávnosti sa medzi žiakmi školy odohral priateľský fut-
balový zápas.

Multifunkčné ihrisko bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej re-
publiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018 v sume 38 700 €, spoluúčasť mesta
činila 46 048,63 € a celkové náklady 84 748, 63 €.

Hlavným dôvodom výstavby multifunkčného ihriska bola podpora rozvoja športu, aktív-
neho pohybu a športového vyžitia detí a mládeže, najmä žiakov ZŠ.

Prezidentské voľby
V sobotu 16.  marca sa uskutočnilo 1.  kolo prezidenta Slovenskej republiky.  V našom

meste sa volilo v 4 volebných okrskoch. Do voličských zoznamov bolo celkovo zapísaných 3
574 oprávnených osôb. Obálku si prevzalo 1 386 voličov (t.  j.  38,78%), platných hlasov
bolo 1 380. Celoslovenský priemer bol 48,74%.



Výsledky 1. kola boli nasledovné: JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. (26,95%), Mgr. Zuzana
Čaputová (24,78%), JUDr. Štefan Harabin (19,34%), Ing. Mgr. Marian Kotleba (12,39%),
RNDr. František Mikloško (5,43%), Bc. Milan Krajniak (4,42%), Doc. Mgr. Eduard Chme-
lár, PhD. (3,18%), Ing. Béla Bugár (1,08%), Martin Daňo (0,72%), Dr. Ing. Juraj Zábojník,
PhD.  (0,65%),  Mgr.  Róbert  Švec  (0,57%),  Dr.  Ing.  Robert  Mistrík  (0,21%),  Bohumila
Tauchmanová (0,14%), RNDr. Ivan Zuzula, CSc. (0,07%) a PaedDr. József Menyhárt, PhD.
(0%). Poradie prvého kola na Slovensku na prvých 5 miestach: Z. Čaputová, M. Šefčovič, Š.
Harabin, M. Kotleba, F. Mikloško.

Druhé  kolo,  keďže  ani  jeden  z  kandidátov  v  rámci  Slovenska  nezískal  nadpolovičnú
väčšinu, sa uskutočnilo 30. marca. Do voličských zoznamov v našom meste bolo zapísaných
3 564 oprávnených osôb. Obálku si prevzalo 1 121 voličov (t. j. 31,45%), ktorí odovzdali
taký istý počet platných hlasov. Celoslovenský priemer v tomto kole bol 41,79%.

Výsledky 2. kola: Maroš Šefčovič 666 hlasov (60,93%), Zuzana Čaputová 427 (39,06%).
Celkovým víťazom volieb sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 58,40% odovzdaných plat-

ných hlasov. Je tak prvou ženou v prezidentskom úrade na Slovensku. Inaugurovaná bola v
sobotu 15. júna v Bratislave.

Voľby do Európskeho parlamentu
Dňa 25. mája 2019 sa na Slovensku uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. V Stráž-

skom bol počet voličov zapísaných v zozname oprávnených osôb 3 601, počet voličov, ktorí
sa zúčastnili na hlasovaní 584, počet voličov, ktorí odovzdali obálku 584 a počet platných
hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 577. Volebná účasť predstavovala 16,21 % z
celkového počtu oprávnených voličov (priemer za všetky 4 volebné okrsky). Voliči si mohli
vyberať z 31 strán, hnutí a koalícií s dovedna 363 kandidátmi.

Jednotlivé politické subjekty získali  v  našom meste nasledovnú podporu: Smer-SD 188
hlasov (32,58%), ĽS Naše Slovensko 81 (14,03%), SNS 44 (7,62%), Sme rodina 44 (7,62%),
OĽaNO 39 (6,75%), Koalícia PS a Spolu-OD 37 (6,41%), KDH 36 (6,23%), Kresťanská
únia 31 (5,37%), Kresťanská demokracia-Život a prosperita 26 (4,5%), Sloboda a Solida-
rita 24 (4,15%), Korektúra-Andrej Hryc 9 (1,55%), Demokratická strana 5 (0,86%), Sta-
rostovia a nezávislí kandidáti 2 (0,34%), Most-Híd 2 (0,34%), Koalícia KSS, Vzdor-strana
práce  2  (0,34%),  Národná  koalícia  2  (0,34%),  Strana  práce  1  (0,17%),  Hlas  ľudu  1
(0,34%), Doprava 1 (0,34%), Strana rómskej koalície 1 (0,34%) a SĽS Andreja Hlinku 1
(0,34%). Ďalších 10 politických subjektov nezískali ani jeden hlas.

Z jednotlivcov najviac hlasov dostali Peter Voľanský 111, Monika Beňová 70 a Richard
Eliáš 42 (všetci Smer-SD).

Rozdelenie mandátov v Európskom parlamente pre Slovensko je nasledovné: Koalícia PS
a Spolu 4, Smer-SD 3, ĽSNS, KDH a SaS po 2 a OĽaNO 1, pričom jedna z dvojice zvo-
lených kandidátov KDH sa ujme funkcie až po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.

Udalosti, návštevy, spolupráca
Fašiangové stretnutie – Tradičné fašiangové podujatie sa konalo na námestí. Sprievod

začal pri základnej škole a pokračoval popri materskej škole, dome kultúry až na námestie,
kde sa uskutočnil  krátky kultúrny program. Hneď v úvode sa roztancovali deti z materskej
školy v karnevalových maskách. Zaujali aj pásmom básní, piesní a veselých tancov. Žiaci
základnej umeleckej školy si pripravili fašiangové piesne. Centrum voľného času pokračo-
valo s ľudovými tancami a piesňami, zábavným hovoreným slovom a oprášili aj pradávny
zvyk – pochovávanie basy. DFS Stražčanik,  ktorý pracuje pri  CVČ, navodil  správnu fa-



šiangovú náladu. Účinkujúci i diváci si pochutnali na tradičných fašiangových šiškách. Ná-
mestím sa niesla príjemná atmosféra pri ľudovej pesničke .

Strážčanský slávik 2019 a MDŽ – 10. marca sa v Mestskej kultúrnej sále uskutočnila
slávnosť a pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa prihovoril poslanec MsZ Mgr. Ľuboš
Marek. V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ, CVČ a ľudové piesne v originálnom
prevedení zaspieval spevácky zbor Rozkvet, ktorý pracuje pod vedením PhDr. Slávky Rudač-
kovej, PhD. V úvode zaspieval Ján Ivan, ktorý zároveň sprevádzal všetkých účinkujúcich na
akordeóne. Potom sa začal 21. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Strážčanský slá-
vik. Najviac ocenených zlatých slávikov získala MŠ v zastúpení: Damián Meňovčík, Kamila
Sabadošová, Hana Karkošiaková, Sofia Šinavská, Nelly Basara, Tobias Hajdučko, Silvia
Štefanová, Noemi Meždejová, Ema Bodnárová a Barbora Kasmanová. V rámci kategórie
ZŠ – I. stupeň udelila porota 1. miesto Zare Zamboryovej, 2. miesto Nine Kováčovej a 3.
miesto Filipovi Šimkovi. V kategórii ZŠ – II. stupeň získala 1. miesto Hana Hakošová, 2.
miesto Loren Hordošová a 3. miesto Zuzana Lalkovičová. V poslednej kategórii dospelých
udelila porota prvé miesto Alžbete Ščurovej z DSS Harmonia, druhá bola Mária Horvá-
thová z DSS Lidwina.

Deň učiteľov – Mesto Strážske pozvalo 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komen-
ského – Deň učiteľov, do priestorov mestského úradu pedagógov, ktorých nominovali na
ocenenie riaditelia škôl a školských zariadení. Silvia Ronďošová, Zuzana Sklenárová, Mgr.
Iveta Hudáková, PaedDr. Svetlana Dušková, Mgr. Beáta Šenitková, Mgr. Milina Miklošová,
Mária Uličná DiS art., PhDr. Andrea Brezovská a Ing. Bc. Beáta Šepeľová boli tohtoroční
ocenení  pedagógovia.  Primátor  mesta  Ing.  Vladimír  Dunajčák  vo  svojom príhovore  im
poďakoval za ich dôležitú, náročnú a tak potrebnú prácu. Oceneným pedagógom odovzdal
ďakovný list,  kvet a knihu Tradície na Slovensku. Podujatie vystúpeniami vypĺňali víťazi
žiackej  kategórie  súťaže  „Strážčanský  slávik“  –  Hana  Hakošová  a  Zara  Zamboryová.
Zaznela aj pieseň – Náš učiteľ – v podaní Jána Ivana.

Stavanie mája – Stavanie mája sa uskutočnilo tradične 30. apríla na nám. A. Dubčeka
pred budovou  mestského úradu.  Tento  rok  v  programe vystúpili  deti  z  materskej  školy,
základnej  školy,  základnej umeleckej  školy,  obyvatelia DSS Lidwina a záver  patril  DFS
Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ.

Deň víťazstva nad fašizmom – 7. mája sa občania mesta a členovia ZO SZPB stretli pri
pamätníku na Námestí A. Dubčeka. Pietnym aktom a kladením vencov si pripomenuli 74.
výročie ukončenia 2. svetovej vojny. S orgovánom, kvetom mája, prišli žiaci základnej školy.
Medzi účastníkmi boli aj hostia z Oblastného výboru SZPB z Michaloviec – predseda  Miro-
slav Prega, tajomník Marián Lukáč a člen Martin Fedorko. Po štátnej hymne Slovenskej re-
publiky nasledovala báseň žiačky ZŠ Júlie Maskaľovej, vystúpil SZ Rozkvet pod vedením
Slávky Rudačkovej, príhovor  predniesol primátor mesta Vladimír Dunajčák, za ZO SZPB
Helena Nemcová. Čestnú stráž mali vojaci z Michaloviec.

Deň matiek – Mestská kultúrna sála v máji hostila Kladzianske ľudové divadlo (KĽUD)
z  neďalekých  Kladzian.  Predstavenie,  ktoré  sa  uskutočnilo  pri  príležitosti  Dňa  matiek,
publikum zaujalo nielen tým, že bolo v nárečí, ale veľmi pobavilo svojou bezprostrednosťou
a aktuálnosťou. Ochotnícki herci podali profesionálne výkony a zožali zaslúžený potlesk.

Strážčanský  jarmok – Tradičný  Strážčanský  jarmok sa  uskutočnil  17.  -  18.  mája  za
slnečného počasia. Pri otváraní vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy a Súkromná
základná umelecká škola Via Arto. Všetci predviedli zaujímavé a netradičné choreografie.
Zaspievali Hanka Hakošová a Ján Ivan, ktorí opäť podali profesionálny výkon. Primátor
mesta  Ing.  Vladimír  Dunajčák  sa  prihovoril  prítomným,  privítal  zahraničné  delegácie,
pozvaných hostí a otvoril v poradí už 23. jarmok. Odpoludňajší program odštartovala svo-



jím vystúpením ZUŠ – zahrala „ľudovka“ a predstavili sa aj žiaci literárno-dramatického
odboru. Obyvatelia DSS Lidwina zatancovali moderný tanec. Po nich sa na pódiu vystrie-
dali všetky triedy MŠ – trieda Lienok, Mravčekov, Motýlikov a Včeličiek, ktoré svojim rozto-
milým vystúpením roztlieskali celé námestie. Tanečným krokom pokračovala aj ZŠ – gym-
nastický  rokenrol  v  podaní  úspešných gymnastiek,  dievčenský  tanec  v  podaní  žiačok  3.
triedy a školská družina pripravila so žiakmi tanec mažoretiek. Zatancovali aj deti z CVČ,
záujmové útvary – Creativ dance akademy, Krúžok mažoretiek – prípravka, Mažoretky –
roztlieskavačky. Pokračoval DFS Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ – najmladší členovia
súboru  sa  predstavili  premiérovým vystúpením Hry  detí  na  Zemplíne  a  starší  tanečníci
zatancovali  fľaškový,  karičku  a  čardáš  –  vo  veľkej  javiskovej  forme.  Kultúrny  program
jarmoku bol pestrý a publikum rozospievala Hanka Servická s Ľudovou hudbou Dribna,
pokračoval  Folklórny  súbor  Orgonina a  hudobno-zábavná skupina Ščamba.  Program v
prvý jarmočný deň ukončila Ľudová hudba Miloša Goroľa.

V rámci Zóny umenia, ktorú organizovalo mesto v spolupráci so ZUŠ, boli vytvorené za-
ujímavé maľby za účelom skrášlenia letného kúpaliska. Na jarmoku mohli návštevníci vidieť
aj výstavu drobných zvierat, ktorú pripravila ZO Slovenského zväzu chovateľov.

Druhý jarmočný deň dopoludnia patril deťom. Už o 10. hodine začalo „zumbovanie“ so
Zuzkou. Divadlo Portál si pre deti pripravilo predstavenie Rozprávkový hrniec a závere
patril detskej tombole.

Popoludnie patrilo speváckym folklórnym skupinám. program otvorila Mužská spevácka
folklórna skupina Koňušaňe. Speváckymi vstupmi ju striedala spevácka skupina Starjani.
Spevácky zbor Rozkvet, ktorý pracuje pod vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD., zaspie-
val ľudové piesne v netradičnom prevedení. Večerné koncerty boli určené pre mládež a do-
spelých. Výbornú atmosféru vytvorili skupiny Sám Sebou a skupina Heľenine oči. V sobotu
sa konal turnaj o putovný pohár primátora mesta a volejbalový turnaj mužov.

Medzinárodný deň detí – Aj v tomto roku čakalo na deti a žiakov prekvapenie. K sviatku
MDD im mesto v spolupráci s materskou školou, základnou školou, centrom voľného času a
DSS Lidwina pripravilo veselé, zábavno–súťažné dopoludnie na detskom ihrisku a v areáli
základnej školy. Program bol zostavený z rôznych súťaží. Nechýbalo ani obľúbené maľova-
nie na tvár. V rámci programu vystúpil Edo Drewo, ktorý nezaujal iba kostýmom, ale aj
zaujímavým rozprávaním o prírode. Inštruktorka Zuzka roztancovala menšie i väčšie deti a
spoločne s maskotmi Minion a Poppy vytvorili  príjemnú atmosféru.  Deti  boli  odmenené
sladkosťami.

Oslavy Slovenského národného povstania – V stredu 25. augusta  si obyvatelia mesta
pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Organizátorom bolo
Mesto Strážske a ZO SZPB Strážske. Program osláv začal o 10. hodine na mestskom úrade,
kde  prebiehala  súťaž  v  aranžovaní  kvetov.  O  13.  hodine  v  zasadačke  mestského úradu
vystúpil krúžok Zrkadlenie s hudobno-recitačným pásmom Od minulosti po dnešok, ktorý
pripravila Gabriela Grmolcová a spevácka skupina Rozmarín z klubu dôchodcov s príle-
žitostnými piesňami. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže Kytica vďaky. Ocenené boli O. To-
karčíková, A. Ščurová, A. Mochťáková, M. Jenčíková, G. Grmolcová, M. Kudelčíková. Cenu
poroty za tematickú kyticu získala M. Tejgiová. Program v tento deň pokračoval o 14.00
hod. pietnym aktom kladenia vencov a kytíc pri pamätníku J. Begényiho. Pietneho aktu sa
zúčastnili členovia ČsOL z Českej Lípy a ČSBS Nový Bor, Oblastný výbor SZPB Michalovce
pod  vedením  predsedu  Miroslava  Pregu,  tajomníka  Mariána  Lukáča  a  člena  Andreja
Gramatu. Pamätná plaketa pri príležitosti 75. výročia SNP bola udelená Anne Zabloudi-
lovej a Jozefovi Kormaníkovi. V programe na úvod báseň predniesla Ružena Gaffová zo
Zrkadlenia, slávnostné príhovory mali primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák a predsed-



níčka ZO SZPB A. Zabloudilová. Program obohatil Spevácky zbor Rozkvet pod vedením
PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.

Oslavy pri kríži – Grófkin kríž, ktorý takto nazvali Strážania, bol 29. augusta – v deň 75.
výročia SNP – miestom spomienkového stretnutia. Organizátor Jozef Kozár pozval na po-
dujatie hlavne športové kluby mesta, keďže výstup ku krížu bol dosť náročný. Prišli najmä
členovia KST a MBO. Pri vlajke Slovenskej republiky a vlajočkách mesta Strážske zaspie-
vali účastníci slovenskú hymnu a neskôr pri sprievodnej harmonike Emila Balka a gitare
Jozefa Vargoviča zaspievali príležitostné piesne. Značnú časť účastníkov tvorili deti, ktoré
sa potešili sladkostiam. Daroval ich Gabriel Kaňuch zo svojej prelietajúcej helikoptéry. Z
bezpečnostných dôvodov plánovanú vatru nahradili dymovnice. O občerstvenie vo forme
guľáša sa postaral Jozef Kozár. Každý z účastníkov si odniesol magnetku s vyobrazením
miesta, kríža a textom 75. výročie SNP. Pomocnú ruku podali aj pracovníci MsPS-TS a
štedrý sponzor.

Výjazdové rokovanie vlády SR – V súvislosti so Strážskym sa často stretávame s infor-
máciami o nebezpečnom odpade. Ide o odpadové látky, ktoré sa našli v areáli bývalého
štátneho podniku Chemko Strážske v prevažne skorodovaných sudoch. Sú to stovky ton to-
xického odpadu so zvyškami nebezpečných látok PCB – polychlórovaných bifenylov. To-
muto problému sa venovala vláda na výjazdových rokovaniach v Trebišove a Michalov-
ciach. Premiér Peter Pellegrini povedal: „...nebudeme už riešiť, kto je za stav zodpovedný,
ale ide o krízovú situáciu a preto by mal štát a príslušní ministri – a ja to plne podporujem
– vyhlásiť mimoriadnu situáciu a táto environmentálna záťaž bude môcť byť odstránená na
účet štátu“ (zo správy TASR). Na rokovaní vlády v Michalovciach sa zúčastnil aj primátor
Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý k problému vystúpil a navrhol ďalší postup. Vo svojom vystú-
pení žiadal tiež riešiť problém so spúšťaním prevádzky minioceliarne SOMA, kde sú najväč-
ším problémom pozemky. 

Mesiac  úcty  k  starším – Dňa 16.  októbra  2019 sa  vo  viacúčelovej  sále  uskutočnila
kultúrno-spoločenská akcia,  ktorá sa konala pri  príležitosti  Mesiaca úcty  k starším.  Na
úvod  sa  k  prítomným  prihovoril  primátor  mesta  Ing.  Vladimír  Dunajčák,  zablahoželal
jubilantom  a  podujatie  pokračovalo  kultúrnym  programom.  Deti  z  materskej  školy  si
pripravili pestrý program – nechýbali piesne a básne pre starých rodičov a ľudový tanec,
ktorým roztlieskali celé publikum. Pokračoval Spevácky zbor Rozkvet,  ktorý vedie PhDr.
Slávka Rudačková,  PhD.  Zbor  vystúpil  v  dvoch vstupoch –  zaspievali  prevažne  ľudové
piesne s hudobným doprovodom, aj ako acapella (spev bez sprievodu hudobných nástrojov).
nezaostávali Ku kvalite predvedeného programu prispeli aj žiaci základnej školy – spevom
Hanka Hakošová,  žiaci  2.  stupňa si  pripravili  zaujímavú scénku,  žiačky sa prezentovali
gymnastickým tancom a v tanci roztlieskavačiek.

Deň vojnových veteránov – 11. novembra o 11.00 hod. sa opäť stretli členovia ZO SZPB
a občania nášho mesta na nám. A. Dubčeka, aby si pietnou spomienkou pri príležitosti 101.
výročia ukončenia 1. svetovej vojny, uctili padlých v svetových vojnách. Milióny mŕtvych vo
vojnách znásobené obeťami mnohých menších konfliktov, ale aj 57 obetí mierových misií a
operácií z radov slovenských občanov, sú výzvou pre hľadanie mierových riešení všetkých
konfliktov. Panychídu bohoslužbu za padlých odslúžili Mgr. Michal Džugan a Mgr. Adrián
Kovaľ. 

Výročie Nežnej revolúcie – 30. výročie Nežnej revolúcie si obyvatelia mesta pripomenuli
v nedeľu 17. novembra v mestskej kultúrnej sále. Po zaznení štátnej hymny Slovenskej re-
publiky sa k prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Oslavné piesne
zaspieval SZ Rozkvet.  Žiaci základnej školy si pripomenuli udalosti Novembra  ́89 krátkym



dialógom a zhotovením plagátov o Nežnej revolúcii. Na záver vystúpila Ľudová hudba Šari-
šanci. 

Mikuláš 2019 – Námestie A. Dubčeka sa vo štvrtok 5. decembra zaplnilo deťmi i dospe-
lými, ktorí netrpezlivo čakali na Mikuláša a jeho pomocníkov. V programe vystúpili členovia
krúžkov CVČ, deti MŠ a ZŠ. Herci z divadla Cililing pripravili pre deti rozprávku o Napra-
venom čertovi Po nej nasledoval dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorého zvolávalo ná-
mestie plné detí. Pieseň „Mikulášku, dobrý strýčku“ spievalo azda každé dieťa, čo vytvorilo
neopísateľnú atmosféru. Nechýbalo rozsvietenie vianočného stromčeka a rozdávanie miku-
lášskych balíčkov. Mikuláš ani tento rok nezabudol na obyvateľov Domova sociálnych slu-
žieb Lidwina a obyvateľov Domova sociálnych služieb Harmonia. Tí Mikuláša s čertom a
anjelom vrúcne privítali a prekvapili pekným programom. 

Vianočný galaprogram – Toto predvianočné podujatie sa uskutočnilo v mestskej kultú-
rnej sále 17. decembra popoludní. Účinkovali deti materskej školy, žiaci základnej školy,
centrum voľného času, žiaci základnej umeleckej školy, SZ Rozkvet, DSS Harmonia a DSS
Lidwina.

Silvester 2019 – Program osláv sa uskutočnil opäť na nám. A. Dubčeka pred mestským
úradom od 23.30 do 1.00 hod. O polnoci bol ohňostroj a príhovor primátora mesta s prí-
pitkom. Ako bonus dostali prítomní darček a varené víno. O reprodukovanú hudba sa po-
staral DJ Dodo, 

Mestský podnik služieb
Mestský podnik služieb pod vedením Ing. Jozefa Fedorka zamestnával v tomto roku 31

zamestnancov, z toho 23 v hlavne a 8 v podnikateľskej činnosti, pričom priemerná hrubá
mzda predstavovala 743,28 €.

Podnik dosiahol celkové výnosy 826 557,39 €, z toho v hlavnej činnosti 690 235,95 € a v
podnikateľskej činnosti 136 321,44 €. Celkové náklady predstavovali 809 465,17 € (t. j. 679
645,21 €, resp. 129 819,96 €). Výsledkom hospodárenia bol zisk 17 092,22 € (10 590,74 €,
resp. 6 501,48 €). Príspevok od zriaďovateľa (čerpaný) predstavoval 544 129,48 €. V hlav-
nej činnosti výnosy Technických služieb predstavovali 530 304,84 € a Športových zariadení
159 931,11 €.

Zber TKO – Aj v tomto roku prebiehal podľa harmonogramu. Vykonával sa vozidlom Re-
nault Midlum s nadstavbou Faun Variopress celoplošne v meste i v priľahlých obciach v
zmluvnom vzťahu.

Nová technika – MsPS zakúpil z vlastných prostriedkov nový pracovný stroj (rýpadlo/na-
kladač) v obstarávacej cene 78 910 €, ktorý nahradil zastaralý a morálne opotrebovaný
stroj HON 053.

Separovaný zber – Táto činnosť prebiehala nezmeneným spôsobom. Vyseparovaných bolo
168,61 t odpadu, čo je o 12,562 t menej ako v predošlom roku.

Verejné priestranstvá – Počet kosení na verejných priestranstvách bol vykonaný 8-krát,
vrátane hrabania a zvozu trávy. Na odburinenie zarastených chodníkov bol aplikovaný che-
mický postrek pomocou špecializovaného vozidla.

Verejné osvetlenie – V roku 2019 predstavovala spotreba elektrickej energie na verejné
osvetlenie 107 178,00 kWh. V priemere na 1 svetelný bod to predstavovalo 325,77 kWh. Ča-
sovanie zapínania a vypínania VO sa nastavovalo postupne podľa dĺžky denného svitu. Po-
čas roka bolo vymenených 24 svetelných bodov – najviac (17 ks) na novom sídlisku.

Údržba komunikácií – V zimnom období bol podľa potreby vykonávaný posyp komuni-
kácií,  resp. pluhovanie. Po skončení zimného obdobia bolo vykonané kompletné čistenie
miestnych komunikácií ciest a chodníkov – od nánosov posypového materiálu. Taktiež bolo



opravených 228 m2 poškodenej plochy asfaltovou zmesou za tepla a ďalšie plochy vreco-
vanou asfaltovou zmesou za studena.

Pohrebné služby – V tomto roku pohrebníctvo dosiahlo výnosy 16 817,65 € pri nákladoch
13 722,25 €. V priebehu roka bola vykonaných 39 pohrebov. Na mestskom cintoríne na
ploche tzv.  rovinného pochovávania bol  vybetónovaný 1 nový pás.  V blízkej  budúcnosti
treba uvažovať o rozšírení plochy cintorína.

Športové zariadenia – V správe ŠZ bolo kúpalisko, zimný štadión, futbalový štadión, telo-
cvičňa, kolkáreň, miniihrisko a detské ihrisko. Tieto objekty prevádzkovali traja zamestnan-
ci. V závere roka začala rozsiahla rekonštrukcia zimného štadióna.

Mestská polícia
Mestská polícia, ktorú tvorí 5 príslušníkov, aj naďalej pracovala pod vedením Štefana

Romána. Približne pol roka plnila úlohy len so 4 členmi, keďže jeden príslušník v máji na
vlastnú žiadosť v MsP skončil a náhradu sa podarilo zabezpečiť až v novembri. V priebehu
roka na ich činnosť nebola evidovaná žiadna sťažnosť.

Počas roka mestskí policajti vykonali 14 zákrokov, z toho v jednom prípade museli použiť
donucovacie prostriedky a jednej osobe bola zákrokom príslušníka MsP obmedzená osobná
sloboda. Vlastnou činnosťou zistili 27 priestupkov. V blokovom konaní prejednali 22 pries-
tupkov a udelili pokuty v celkovej výške 185 €. Všetci príslušníci sú držiteľmi zbrojných pre-
ukazov a vodičských oprávnení, dvaja sú držiteľmi osvedčenia na odchyt túlavých psov a
jeden je držiteľom preukazu odpaľovača ohňostrojov. MsP disponuje monitorovacím systé-
mom, na ktorý je napojených 8 kamier a v hodnotenom roku nevyužívala služby chránenej
dielne či chráneného pracoviska.

Napriek tomu, že po zrútení časti mosta cez Laborec nebola vyhlásená mimoriadna situ-
ácia, mestskí policajti hlavne na začiatku uzavretia mosta zabezpečovala bezpečnosť chod-
cov, hlavne detí z Krivoštian a Starého, ochranu odstavených vozidiel pred vandalmi a zlo-
dejmi a iné úlohy organizačného charakteru.

MSP je zo zákona poriadkovým útvarom a vo svojej činnosti využíva aj pochôdzkovú služ-
bu. Pri jednej pochôdzke v novembri v nočných hodinách zistili, že pri jednom z rodinných
domov je pootvorená bránka, neďaleko ktorej ležal poranený, podchladený a dezoriento-
vaný majiteľ domu. Bola mu poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZS a hliadka PZ.

Pri inej pochôdzke, na detskom ihrisku, zistili rušenie nočného kľudu po požití alkoholu
mladistvými osobami a porušenie ďalších nariadení. Po výzve na opustenie ihriska jeden z
mladistvých udrel príslušníka MsP a ušiel. Za pomoci príslušníkov PZ bol útočník vypát-
raný.

V ďalšom prípade MSP pomáhala hliadke OO PZ, ktorej jeden člen bol napadnutý pri
vykonávaní služby na Laboreckej ulici recidivistom.

V období 2019 a 2020 má MsP pozastavenú činnosť karanténnej stanice, preto využíva
službu útulku vo Veľkých Kapušanoch. V priebehu roka príslušníci odchytili 22 psov, z kto-
rých 4 boli vrátení majiteľom a 18 bolo odovzdaných zamestnancom OZ Pomoc psíkom a
umiestnených v spomínanom meste.

Treba ešte dodať, že mestskí policajti spolupracovali pri všetkých masovejších podujatiach
v meste.

Kultúrno-spoločenská činnosť
Spevácky zbor Rozkvet – „Pod kríž tvoj stanem“, taký bol názov pôstneho pásma spevu,

hudby a slova, s ktorým spevácky zbor Rozkvet vystúpil 14. apríla v troch miestnych chrá-
moch. Pásmo a najmä precítene zaspievané piesne oslovili ľudí v laviciach. Preto boli aj



potlesky za spev, hudobné sprevádzanie M. Berešovej, DiS. art., a Mgr. art. E. Tokára a
hovorené slová zboristiek veľmi spontánne. Dirigentka PhDr. S. Rudačková dokázala svojím
odborným vedením pripraviť zbor na vynikajúce vystúpenia. V chrámoch im, aj v mene prí-
tomných, vyjadrili vďaku otcovia duchovní Mgr. M. Džugan, Mgr. A. Vaščák a Mgr. L. Praš-
čák. Dirigentka a účinkujúci predostreli v pásme aj dôležité pôstne posolstvo a záverečné
Mnohaja  lita  – Mnoho rokov  spievali  s  Rozkvetom prítomní  vo všetkých kostoloch.  Pri
vystúpeniach spolupracovali Mgr. Ľ. Marek a Ing. J. Pliška.

Kanonizácia – V nedeľu 9. júna sa za účasti duchovenstva zo Slovenska, Česka a ďalších
krajín uskutočnila v Košiciach slávnostná kanonizácia/svätorečenie pravoslávneho kňaza-
mučeníka Stanislava Nasadila, ktorý počas ustašovského režimu v Chorvátsku zahynul v
koncentračnom tábore. Pozvanie Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na
túto slávnosť prijal aj SZ Rozkvet pod taktovkou Slávky Rudačkovej a hudobným sprievo-
dom Františka Farkaša. Zbor svojím spevom v kultúrnom programe rozospieval publikum a
dôstojne reprezentoval mesto. Prítomný bol aj poslanec MsZ Miroslav Kusý.

Detský folklórny súbor Stražčanik – V dňoch 2. – 5. mája sa členovia DFS Stražčanik
zúčastnili  Medzinárodného  folklórneho  festivalu  Folk  Fest  Zagreb  2019  v  Chorvátsku.
Hostiteľské  folklórne skupiny  predstavili  tradičné  zvyky,  piesne a  tance  svojho domova.
Okrem slovenského  zástupcu  –  DFS Stražčanik  sa  festivalu  zúčastnili  hudobno-tanečné
súbory  z  Ukrajiny  a Macedónska.  Stražčanik  sa  predstavil  v  nádhernej  koncertnej  sále
Lisinski Vatroslav v chorvátskej metropole a v meste Krapinske Toplice. Zážitkom a osvie-
žením bola návšteva aqaparku Aquae vivae (Živá voda) známeho prírodnou liečivou vodou.
Pri prehliadke Záhrebu mladí folkloristi videli reprezentatívne verejné budovy, fontány a
parky. Z historických pamiatok navštívili záhrebskú katedrálu, ktorá podľa historikov patrí
medzi sto najkrajších a najcennejších pamiatok sveta.

Z ďalších zaujímavých aktivít súboru bola účasť mladých tanečníc na otvorení 38. ročníka
medzinárodného festivalu Cassovia folkfest v Košiciach. Spolu s vyše 700 tanečníkmi zo
Slovenska a zahraničia si zatancovali Zemplínsku karičku s čardášom a pokúsili sa tak o
siedmy ustanovujúci slovenský rekord v počte sústredených kruhov.

V školskom roku 2018/2019 pracovalo v súbore 63 detí a mládežníkov. Aj preto Fond na
podporu umenia finančne podporil projekt CVČ Strážske "Vo voľnom čase s folklórom v
srdci" sumou 2 700 €, ktoré poslúžili na doplnenie krokov pre najmladších členov.

Strážčanský úsmev – V júni sa členovia Rómskeho občianskeho združenia Asaben, záro-
veň vedúcou RFS s rovnakým názvom Asaben, čiže Úsmev, navždy rozlúčili s vedúcou  Mar-
celou Goroľovou.. Ku koreňom svojich predkov z rómskeho rodu sa hrdo a aktívne hlásila.
Výsledkom boli mnohé kultúrne podujatia. Tradičné i úspešné rómske festivaly, pripravo-
vané v spolupráci s ministerstvom kultúry a mestom Strážske, súťaže Rómsky slávik a iné
podujatia.

Školstvo a vzdelávanie
Deň učiteľov 2019 – Mesto Strážske pozvalo 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa

Komenského – Deň učiteľov, do priestorov mestského úradu pedagógov, ktorých nominovali
na ocenenie riaditelia škôl a školských zariadení. Ocenení boli Silvia Ronďošová, Zuzana
Sklenárová, Mgr. Iveta Hudáková, PaedDr. Svetlana Dušková, Mgr. Beáta Šenitková, Mgr.
Milina Miklošová, Mária Uličná DiS art., PhDr. Andrea Brezovská a Ing. Bc. Beáta Šepeľo-
vá. Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za
ich dôležitú, náročnú a tak potrebnú prácu. Oceneným odovzdal ďakovný list, kvet a knihu
Tradície  na  Slovensku.  Podujatie  vystúpeniami  vypĺňali  víťazi  žiackej  kategórie  súťaže



„Strážčanský slávik“ – Hana Hakošová a Zara Zamboryová. Zaznela aj pieseň – Náš učiteľ
– v podaní Jána Ivana.

Materská škola – Riaditeľkou školy bola PaedDr. Iveta Grigeľová, ktorá po úspešnom
výberovom konaní 13. mája 2019 povedie MŠ aj v ďalšom období. Jej zástupkyňou bola
Nataša Pavúková a vedúcou školskej jedálne Katarína Kizlingová. Predsedníčkou 9-člennej
rady školy bola N. Molnárová, podpredsedom M. Čigáš. Okrem toho pri MŠ pracovali aj
ďalšie poradné či iniciatívne orgány – pedagogická rada, metodické združenie, rodičovské
združenie a stravovacia komisia (referenčná skupina).

Počas školského roka školu navštevovalo 94 detí v 4 triedach. Najpočetnejšiu skupinu k
31.8.2019  tvorili  6  a  7-ročné  deti  (34).  Najmenej  bolo  3-ročných a  mladších  (12).  Do
logopedickej  starostlivosti  špeciálneho pedagóga a  logopéda,  resp.  klinického  logopéda
bolo zverených spolu 60 detí, z toho 21 z 2. triedy, 20 z 3. triedy a 19. zo 4. triedy.  O deti sa
staralo dovedna 14 zamestnancov, z toho 8 pedagogických. Päť z nich má vysokoškolské
vzdelanie.

Škola organizovala viaceré aktivity a prezentovala sa aj na verejnosti. Z mnohých možno
spomenúť napr. Deň mlieka, Úcta k starším v ZSS Harmonia, Choroba nás nedoženie –
exkurzia  k  lekárom  v  meste,  Deň  matiek  či  Beh  oslobodenia  mesta  Strážske,  Mikuláš,
Vianoce v meste, stavanie mája, jarmok a pod. Deti sa zapájali aj do mnohých súťažných i
nesúťažných podujatí, krúžkovej činnosti a viacerých projektov.

Zapojením sa  do grantového programu „Vy rozhodujete,  my  pomáhame“ sa materská
škola stala úspešnou s projektom Čajodejné bylinky. Vďaka podpore zákazníkov, ktorí pri
nákupe v Tescu vhodili žetón do banera pre tento projekt, sa umiestnila na druhom mieste a
získala 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 vedených externou lektorkou. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavostí, ktoré si
overili  v  materskej  škole  11.  júna,  kde  sa  pod vedením permakultúrnej  dizajnérky  Ing.
Paulíny Urdovej realizoval mini–veľký kurz záhradkárčenia v bylinkových záhonoch, ktoré
si popoludní vytvárali. Kurz sa stretol s veľkou podporou detí aj rodičov.

Okrem toho bola škola úspešná aj v projekte „Dajme spolu gól“, kde získala taktiež 600 €
na nákup športových pomôcok.

Základná škola – V školskom roku 2018/2019 bol riaditeľom školy naďalej Mgr. Michal
Polák, zástupcami Mgr. Vladimír Smaržík a PaedDr. Jana Dzurillová, vedúcou vychováva-
teľkou Mária Balogová a vedúcou školskej  jedálne Renáta Kusyová.  Predsedníčkou 11-
člennej rady školy bola Mgr. Svetlana Murínová. Mesto, ako zriaďovateľ, malo v rade šty-
roch zástupcov z radov poslancov, ďalší dvaja poslanci zastupovali rodičov.

V aktuálnom školskom roku školu navštevovalo 496 žiakov v 24 triedach, z toho 18 žiakov
v 2 ŠPT a 103 žiakov v 5 triedach pre nadaných. Najviac bolo prvákov – 63 (4 triedy) a
piatakov – 61 (2), najmenej bolo deviatakov – 43 (2). ŠPT navštevovalo dovedna 18 žiakov.
Z celkového počtu žiakov prospelo 447, neprospelo 21 a 28 bolo neklasifikovaných (povinnú
školskú dochádzku si plnili v zahraničí). Najviac žiakov neprospelo v 6.b a v 7.b (po 4).
Najviac neklasifikovaných bolo v 4.b (až 6).

V priebehu šk. roka vymeškali žiaci 64 792 vyučovacích hodín (priemer na žiaka 130,63 v.
h.), z toho bolo 1 568 neospravedlnených (3,16 v. h. na žiaka). Najhorší priemer vymeš-
kaných  hodín  bol  v  6.b  (243,84)  a  v  8.a  (233,87).  Najmenej  vymeškaných  hodín
zaznamenali v 1.d triede (31,22 v. h. na žiaka).

V testovaní žiakov najvyšších ročníkov I. a II. stupňa najlepšie dopadli deviataci  v T9 SJL,
kde dosiahli výsledky na úrovni celoslovenského priemeru (62,3% - iný údaj 18,7 b).  V



matematike to bolo o niečo horšie (59,7% - 17,9 b/63,1% - 18,9 b). Výrazne zaostali pia-
taci: SJL 47,3% - 14,2 b/58,4% - 17,5 b, MAT 44,4% - 13,3 b/59,3% - 17,8 b.

Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie dovedna v 24 odboroch a učebných plánoch:
slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, dejepis,
geografia, fyzika, chémia, biológia, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, vý-
chova umením, hudobná výchova, svet práce, technika, pracovné vyučovanie, občianska ná-
uka, telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova a športová príprava.

Na škole pracovalo 27 záujmových krúžkov, z toho 67 vo volejbalových krúžkoch, 31 v
krúžku SJ a 30 v dievčenskom gymnastickom krúžku. Žiaci sa zapájali aj do rôznych súťaží
či už na úrovni školy alebo mimo nej. Na celoslovenskej úrovni si úspešne počínali napr. v
súťaži Matematický klokan, Východní svätci, Prečo mám rád Slovensko a slovenčinu, Mini
cool volej – ml. Žiaci a iných súťažiach.

O prípravu žiakov sa staralo 36 učiteľov, 5 vychovávatelia, 7 asistentov učiteľa, 1 špe-
ciálny pedagóg a 1 školský psychológ. Na škole pracovalo aj ďalších nepedagogických za-
mestnancov.

Školská športová olympiáda -  Dňa 11. júna sa na futbalovom štadióne uskutočnil XXX.
ročník Školskej športovej olympiády (ŠŠO). V tomto jubilejnom ročníku ZŠ privítala aj 68
žiakov zo škôl patriacich do Spoločného školského úradu vo Vinnom, aby si zmerali svoje
sily so žiakmi zo Strážskeho. V slávnostnom ceremoniáli sa prihovoril Ing. V. Dunajčák,
primátor mesta, PaedDr. Z. Hlaváčová, PhD., vedúca SŠÚ vo Vinnom a riaditeľ školy Mgr.
M. Polák. Potom sa súťažiaci napriek veľkej horúčave pustili do športovania. Okrem športu
si všetky deti mohli užiť aj atrakcie (aquazorbing, skákaciu šmýkľavku a iné). V celkovom
hodnotení škôl 1. miesto vybojovali mladší aj starší žiaci domácej základnej školy. Druhé
miesto v kategórii mladších žiakov patrilo Vyšnej Rybnici a 3. miesto obsadili Šamudovce.
Medzi žiakmi druhého stupňa si 2. miesto postrážili Žbince a z 3. miesta sa tešili Budkovce.
V medzitriednom súboji o nové putovné poháre riaditeľa školy zvíťazila na 1. stupni trieda
4.b s tr. učiteľkou Mgr. M. Čajkovou a na 2. stupni trieda 6.a pod vedením tr. učiteľky Mgr.
V. Babjákovej. Spolu bolo rozdaných 198 medailí a vyše 500 sladkostí, na ktoré sponzorsky
prispela  spoločnosť  SPP,  a.  s.  Dodnes  je  ŠŠO  najväčšou  a  najočakávanejšou  akciou
školského roka.  Rekordy 30.  ročníka  ŠŠO: L.  Sidorová,  1.a –  beh na 50 m -  8,9 s,  E.
Rohaľová, 4.a – beh na 60 m – 8,2 s, R. Janok, 2.b – beh na 200 m – 35:16 s, A. Slepáková,
7.a – beh na 800 m – 2:47 min., N. Zubková, 9.a – hod kriketovou loptičkou – 49,5 m.

Základná umelecká škola – Riaditeľom školy bol Mgr. art. Peter Králik. Škola aj v tomto
šk. roku poskytovala vzdelanie v hudobnom (klavír, husle, zobcová flauta, gitara, akordeón
a spev), výtvarnom a literárnom odbore. Žiaci sa prezentovali na rôznych podujatiach nie-
len v meste, ale aj blízkom okolí.

V apríli prišla na sľúbenú návšteva do základnej umeleckej školy Adela Vinczeová (Baná-
šová), aby si pozrela divadelné predstavenie členov dramatického odboru podľa jej knihy
Zabudnuté slovenské rozprávky. Predstavenie pochválila a spolu s manželom splnila aj úlo-
hu prečítať v našom nárečí úryvky z knihy Vichodňarske rozpravočki. Jej autorom je Jozef
Jenčo, ktorý túto knihu v škole prezentoval už skôr.

Centrum voľného času – Toto školské zariadenie pracovalo pod vedením Mgr. Marty
Kordeľovej. 5-člennú radu školského zariadenia viedla Alica Fedáková. CVČ ponúkalo ško-
lám a verejnosti celý rad voľnočasových aktivít v 24 záujmových útvaroch. Počas šk. roka v
nich pracovalo 273 – 295 členov. Najviac (163 – 169) pracovalo v oblasti kultúry a u-
menia (163 – 169), kde si pomerne úspešne počínal súbor Stražčanik (spolu 61 členov). O-
krem toho pracovali  aj  v  počítačových,  športových krúžkoch (tenis,  futbal,  stolný tenis,



kolky),  modelárskom,  fotografickom a rybársko-poľovníckom krúžku či  v  Drobček klube
(rodičia a deti).

CVČ pamätalo na deti aj počas prázdnin. Hlavne počas letných prázdnin pripravilo 2 tur-
nusy prímestských táborov a odborné sústredenie. Prvého 4-dňového turnusu pod názvom
Disneyho majstrovstvá sa zúčastnilo 21 detí, pričom každý deň bol venovaný rozprávke od
Disneyho a rôznym aktivitám. Okrem toho navštívili aj Vihorlatské múzeum. Druhý turnus
Mimoni na dobrodružstve trval 5 dní a absolvovalo ho 27 detí. Ani tu nechýbali rôzne akti-
vity a návšteva Bricklandie výstavy a herne lega v Košiciach. Tretieho podujatia, nazvaným
„Malí výmyselnici“, sa zúčastnilo 9 detí, ktoré počas 5 dní zažili tvorivý týždeň. Chlapci a
dievčatá vyrábali praktické maličkosti pre radosť – zvonkohru, darčekové krabičky či deko-
ratívne predmety z maľovaných kamienkov.

CVČ sa aktívne podieľalo aj na príprave a realizácii podujatí organizovanými mestom a
inými organizáciami pod vedením 2 interných a 10 externých zamestnancov.

Stredná odborná škola – V školskom roku 2018/2019 bol riaditeľom školy Mgr. Jozef
Kuzemka, zástupcami Ing. Viera Venglarčíková a Angela Rovňáková. Rada školy mala 11
členov. Predsedníčkou bola Ing. Bc. Beáta Šepeľová, tajomníčkou Ing. Danka Citrjaková.

Školu navštevovalo v 10 triedach 192 žiakov, z toho 89 dievčat. V dennej forme štúdia bolo
v 8 triedach zaradených 132 žiakov a vo večernej forme v 2 triedach 60 žiakov. Škola zabez-
pečovala výchovu a vzdelávanie v týchto študijných a učebných odboroch: 3760 M pre-
vádzka a ekonomika dopravy, 3767 M dopravná akadémia 9245 M ochrana osôb a majetku,
3161 F praktická žena, 3686 F stavebná výroba a 6403 L podnikanie v remeslách a služ-
bách.

Priemerný prospech na žiaka bol 2,47, čo je najhoršie za posledné 4 roky. V rovnakom
časovom období sa zlepšil počet vymeškaných na žiaka (60,17),  taktiež priemerný počet
neospravedlnených hodín (2,19) a priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín
(57,98).

Ešte vo februári 2018 škola podala projekt v rámci programu Erasmus+ realizácia zahra-
ničnej  odbornej  praxe.  Projekt  „Praktické  zručnosti  študentov strednej  školy  v  reálnom
prostredí“  bol  realizovaný  v  školskom  roku  2018/2019.  Odbornej  praxe  v  talianskom
Miláne sa zúčastnilo 15 študentov pod vedením 2-členného pedagogického dozoru (Ing. M.
Onuferová a PhDr.  A. Brezovská).  Hlavnými cieľmi projektu bolo v oblasti dopravy na-
príklad osvojiť si  nové teoretické a praktické vedomosti a získať nové poznatky, spoznať
administratívne, ekonomické a obchodné rozdiely medzi našou a cieľovou krajinou, porov-
nať ich odlišnosti, rozvíjať jazykové zručnosti študentov. Škola sa okrem toho zapojila aj do
viacerých projektov a aktivít.

O výchovu žiakov sa staralo 23 pedagogických zamestnancov, z toho 11 žien. Vekový prie-
mer pedagógov bol 45,69 roka. Priemerný počet žiakov na učiteľa bol 11,29 žiaka. Nepeda-
gogických zamestnancov bolo 5, z toho 4 ženy.

Zdravotníctvo a sociálna sféra 
Lekárske ambulancie a lekárne – Zdravotnú starostlivosť obyvateľom mesta a okolitých

obcí aj naďalej poskytovali 3 všeobecní lekári, 4 stomatológovia, 2 pediatričky, 1 gyneko-
logička, 1 očná lekárka a 1 neurologička. K dispozícii im boli aj dve lekárne.

Zariadenie sociálnych služieb Harmonia (dospelí) – Po odchode dlhoročnej riaditeľky
Ing. Márie Dunajovej bola riadením tohto zariadenia pre seniorov poverená dvojica Ing.
Adela Tejgiová – Mgr. Viera Dzurjašková.

Harmonia je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom, ktoré poskytovalo sta-
rostlivosť 124 prijímateľom sociálnych služieb, od 1.8.2019 už len 115 prijímateľom z dô-



vodu ukončenia poskytovania sociálnej služby zariadenie podporovaného bývania. Činnosť
zariadenia bola naďalej zabezpečovaná nepretržite v 3-zmennej prevádzke a prijímateľom
poskytovalo tieto obslužné činnosti: upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a,
žehlenie posteľnej bielizne, pranie, čistenie, žehlenie a opravu osobného šatstva a poskyto-
vanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov v prípade potreby. O prijí-
mateľov sa staralo 69 zamestnancov zariadenia, z toho 19 opatrovateliek.

Zariadenie poskytovalo prijímateľom sociálnych služieb viaceré odborné činnosti – sociál-
ne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, ošetrovateľskú starostlivosť, záujmovú činnosť (orga-
nizovanú v 9 krúžkoch), úschovu cenných vecí a ďalšie činnosti. Pozornosť bola venovaná
aj duchovnému životu organizovaním bohoslužieb (rímskokatolíckych,  gréckokatolíckych,
evanjelických a pravoslávnych) 3-krát v týždni.

Športové hry – Kolektív Harmonie – zariadenia sociálnych služieb – zorganizoval 4. sep-
tembra v areáli Park-pubu 8. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Účastníci sa zohriali pri zum-
be s Janou Balickou z OZ Aerobik a po sľube o férovom športovaní začali súťažiť v 7 discip-
plínach, ale dali si aj pomaľovať tvár, navštívili stánok zdravia SZŠ z Michaloviec a tešili sa
na ukážku historického šermu zoskupenia zo Sniny. Naše dve družstvá z Harmonie (Alexan-
der, Rudolf, Zoltán) a Lidwiny (Dagmara, Mária, Milan) sa v disciplínach veľmi snažili.
Družstvo Harmonie obsadilo 3. miesto a družstvo z Lidwiny skončilo deviate. Najlepší do-
stali ocenenia, ale odmenení boli aj ostatní súťažiaci. Súťažilo sa v lukostreľbe, na prekáž-
kovej dráhe, hode na cieľ, v skoku z miesta, kopaní lopty do bránky, skladaní puzzle s logom
hier či v štafetovom behu. Športové hry, ktorých priebeh moderovala S. Lipovská, sa vyda-
rili aj vďaka úsiliu kolektívu Harmonie a sponzorom. Ozvučovaciu techniku poskytol MsÚ.

Počas roka vydávalo  ZSS Harmonia  časopis  pre  internú potrebu pod názvom Život  v
Harmonii. Vychádzal 4-krát ročne na 24 - 32 stranách v plnofarebnom vydaní a informoval
prijímateľov a zamestnancov o aktivitách či spoločenských udalostiach v tomto zariadení. V
v tomto roku to bol už 11. ročník. Redakčnú radu tvorili Mgr. Silvia Lipovská, Mgr. Lucia
Rohaľová a Mgr. Dagmar Janoková. Zodpovednou redaktorkou bola Mgr. Viera Dzurjaš-
ková.

Domov sociálnych služieb Lidwina (deti) – Riaditeľkou DSS Lidwina s kapacitou 78 pri-
jímateľov bola PhDr. Lýdia Bušaničová, od 1. marca 2019 bola riadením poverená Janka
Hrabeková. O prijímateľov sociálnych služieb v Lidwine sa staralo 72 zamestnancov – 68
žien a 4 muži. Najviac ich pracovalo v profesii opatrovateľka (29) a inštruktor sociálnej
rehabilitácie (12).

Zariadenie poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačné služby a služ-
by za účelom využívania voľného času a rozvoja pracovných činností. Je známe pestovaním
levandule, ktorú zbierajú, sušia a spracovávajú samotní prijímatelia.

V zariadení pôsobí dramaticko-tanečný súbor, ktorý vystupuje pri rôznych príležitostiach v
meste a okolí. Prijímatelia sa každoročne zúčastňujú na festivaloch Most úsmevov v Košic-
kom kraji a Krídla túžby v Prešovskom kraji. Z mnohých voľnočasových aktivít možno ešte
spomenúť kružok Varíme a pečieme s radosťou, v rámci ktorého si za pomoci inštruktorky
sociálnej rehabilitácie pripravovali jednoduché jedlá, zákusky, nátierky, bylinkové sirupy,
spracovávali ovocie a zeleninu, učili sa základom prestierania, stolovania a servírovania
jedál, práce s mixérom a obsluhy sporáka.

 Prijímatelia absolvovali počas roka pravidelné preventívne prehliadky. Všeobecný lekár
ich vykonal 35, pediater 1, stomatológ 76 a gynekológ 21. Okrem toho absolvovali aj očko-
vanie proti chrípke.



K 31. decembru žilo v DSS 75 prijímateľov – deti, mládež a dospelé osoby, ktoré sú odká-
zané na  pomoc inej osobe, resp. nevidiaci. Počas roka prevažovali muži (44). Najpočetnej-
šiu skupinu prijímateľov tvorili muži a ženy nad 26 rokov, kým do 18 rokov bolo iba 6 pri-
jímateľov. 

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

Kovaľ,  ktorí  vysluhovali  aj  veriacim na filiálkach Brekov,  Pusté Čemerné,  Strážske-časť
Krivošťany a Voľa.

Relikvie mučeníkov – Na prelome rokov 2018/2019 putovali po Košickej arcidiecéze re-
likvie sv. Košických mučeníkov (Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodiec-
kého, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 počas náboženských nepokojov v Košiciach. Do
Strážskeho boli prenesené 17. januára 2019 zo staranskej farnosti a nasledujúci deň boli
prenesené do farnosti Nacina Ves. Relikvie si do farského kostola prišli uctiť desiatky veria-
cich.

Pohreb vdp. J. Štofeja – Dňa 21.2.2019 boli na filiálke v Brekove pohrebné obrady so zá-
dušnou sv. omšou za miestneho rodáka – kňaza vdp. Jozefa Štofeja (1923 – 2019). Vykonal
ich emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Pôstne obdobie – V pôstnom období organizovala farnosť o. i. detské sv. omše a krížové
cesty. Počas tohto obdobia privítali v kostole aj SZ Rozkvet s tematickým pásmom.

Sväté prijímanie – V máji bolo vo farskom kostole 1. sv. prijímanie , ku ktorému pristúpilo
29 detí.

Oltáriky – Tohtoročný sviatok Najsvätejšej Eucharistie oslávili miestni rímskokatolícki ve-
riaci spoločným sprievodom s gréckokatolíkmi. Oltáriky, ktoré sú typické pre tento sprievod,
boli rozmiestnené na trase medzi kostolom a cerkvou. V prítomnosti kňazov oboch katolíc-
kych obradov sa ich zúčastnili stovky veriacich.

Rekolekcie – Vo farnosti – vo filiálnom Chráme sv. Košických mučeníkov v Pustom Čemer-
nom – sa v októbri tohto roka uskutočnili kňazské rekolekcie (pravidelné stretnutie s cieľom
zveľadiť duchovný a intelektuálny život k.) kňazov michalovského dekanátu. Rekolekcie sa
uskutočnili za prítomnosti košického pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča a emerit-
ného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.

Gréckokatolícka cirkev – Farárom/presbyterom bol naďalej Mgr. Ladislav Praščák, kap-
lánom Mgr. Dominik Rebják. Cerkovníčkou bola Eva Končarová, ktorá má s touto službou
dlhoročné skúsenosti. Farnosť v priebehu roka vydávala už 21. ročník farského spravodajcu
pod názvom Gorazd, ktorý vychádzal v dvojtýždňovej periodicite.

Posviacka ikonostasu – Významným dňom v živote miestnych gréckokatolíkov bola nedeľa
2. júna, kedy sa uskutočnila odpustová/chrámová slávnosť k sviatku Nanebovstúpenie Pána
spojená s posviackou prestola a ikonostasu. Tomu zodpovedal aj sprievodný program. Už v
piatok 31. mája večer bola odslúžená modlitba Akatistu k Presv. Bohorodičke. Po nej na-
sledovala sv.  liturgia. Slúžil  ju miestny rímskokatolícky farár Augustín Vaščák. V sobotu
popoludní bol odslúžený Ďakovný akatist, ktorému predchádzala sviatosť zmierenia. Večer-
nú sv. liturgiu slúžil miestny rímskokatolícky kaplán Adrián Kovaľ. V nedeľu dopoludnia bo-
la vo farskom chráme archijerejská sv. liturgia. Hlavným celebrantom bol košický eparcha
Milan Chautur, koncelebrovali oo. František Puci – michalovský protopresbyter, Jozef Ján
Oharčák,  CSsR a Lukáš Mitro – miestni  rodáci,  Martin Mati  a Marek Paľo – predošlí
presbyteri, L. Praščák, D. Rebják, ďalší prítomní kňazi, vrátane bývalých kaplánov a Jozef
Lukáč z farnosti MI-Topoľany. Počas liturgie bola spomínaná posviacka prestola a ikono-
stasu. Ikony, ktoré napísal ikonopisec Peter Vereščák zo Sečoviec, zakúpili darcovia – ro-



diny či jednotlivci. Trojdňový program ukončil večerný futbalový zápas medzi gréckokato-
líkmi a rímskokatolíkmi na multifunkčnom ihrisku pri kúpalisku za účasti vladyku Milana.

Výročie chrámu – Gréckokatolícki veriaci si zároveň v tomto roku pripomenuli aj 225. vý-
ročie postavenia farského chrámu, ktorý je v súčasnosti najstaršou stavbou v meste. O his-
tórii tohto spoločenstva v Strážskom informoval príspevok v gréckokatolíckom kalendári V
brázde Metodovej na rok 2019.

Pravoslávna cirkev – Pravoslávnu cirkevnú obec v Strážskom s filiálkami Pusté Čemerné
a Voľa (obe bez pravoslávnych chrámov) naďalej spravoval Mgr. Michal Džugan. Od 1.
júla bola záujemcom k dispozícii cirkevná knižnica a klub. Knižnica bola otvorená každý
pracovný deň od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 a poskytovala knižničné a informačné
služby, cirkevnú audiotéku a videotéku. Ročné členské bolo dobrovoľné.

Politické strany, hnutia a spoločenské organizácie
Smer - Sociálna demokracia – Pod záštitou Okresnej organizácie strany Smer-SD v Mi-

chalovciach sa v mestskej kolkárni v Strážskom organizuje kolkársky turnaj. V sobotu 2.
marca sa uskutočnil  už 19.  ročník tohto podujatia.  Turnaj otvoril  podpredseda okresnej
organizácie a primátor Michaloviec Mgr. Viliam Záhorčák. Z vyše 60 účastníkov turnaja,
prevažne členov a sympatizantov strany Smer-SD z Michaloviec, Nacinej Vsi a Strážskeho,
sa do súťaže prihlásilo 40. Prvýkrát sa do súťaže zapojili aj členovia SNS a Jednoty dô-
chodcov Slovenska zo Strážskeho. Početnejšou kategóriou boli žiaci ZŠ. Súťažilo 10 štvor-
členných družstiev a hralo sa systémom 2x10 hodov.

Výsledky súťaže – Družstvá: 1. Smer-SD Strážske 2. Smer-SD Michalovce (Hrádok) a 3.
Jednota dôchodcov Slovenska (Strážske). Jednotlivci – Muži: 1. M. Štefan, 2. J. Cibulka ml.
(obaja Strážske), 3. S. Hakoš (Michalovce). Ženy: 1. T. Macková (Michalovce), 2. J. Mege-
lová a 3. I. Miklošová (obe Strážske).  Žiaci ZŠ: 1. E. Patlevičová, 2. B. Cibulková a 3. R.
Lipovská (všetky ZŠ Strážske). V závere boli víťazným družstvám udelené diplomy a ceny,
trom víťazným kolektívom a  jednotlivcom vecné  ceny,  prvé  družstvo  získalo  aj  putovný
pohár. Pre všetkých účastníkov počas celej akcie bolo poskytnuté občerstvenie.

Slovenská národná strana – Miestna organizácia  Slovenskej národnej strany v Stráž-
skom pod vedením predsedu P. Malíka pripravila v spolupráci s OR SNS Michalovce pre
deti mesta 1. júna MDD. V Park pube na deti čakal program a atrakcie – ukážky činnosti
vojakov,  hasičov,  psovodov,  vystúpenie  DSS Lidwina.  Nechýbalo ani maľovanie  na tvár,
rôzne súťaže či spoločné fotografovanie s maskotom.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO SZPB Strážske
ZO SZPB má za sebou bohatú činnosť.  V priebehu roka uskutočnili  kultúrno-športové

stretnutie. V kvíze si overili vedomosti z 2. svetovej vojny. V športovom zápolení boli úspeš-
ní: J. Vajsová, G. Meňovčíková, T. Ihnátová, J. Kormaník, S. Magura, P. Malík, A. Sklárová,
J. Megelová, Ľ. Dančišinová, M. Kočerha. Príležitostne obdarovávali jubilantov.

V auguste si pripomenuli 75. výročie SNP. Šesť členov sa zúčastnilo osláv SNP s partizán-
skou vatrou v Porube pod Vihorlatom. Oslavy pokračovali v rôznych obciach michalovské-
ho regiónu a v Strážskom. 29. augusta sa 21 členov zúčastnilo centrálnych osláv v Banskej
Bystrici, navštívili Kremničku a zastavili sa na Dargove.

Pri príležitosti jubilea 85 rokov P. Mlynarčíka boli na návšteve v ZSS Harmonia. V sep-
tembri sa 17 členov zúčastnilo výletu, ktorý usporiadal Zväz vojakov SR, KD Michalovce s
návštevou Červeného Kláštora – splav Dunajca, Starej Ľubovne – hrad a Bardejova.

Okrem toho sa podobne ako každý rok zúčastnili osláv Víťazstva nad fašizmom a spomien-
ky na ukončenie Prvej svetovej vojny pri miestnych pamätníkoch.



Slovenský  rybársky  zväz  –  Obvodná  organizácia  Slovenského  rybárskeho  zväzu  v
Strážskom.

Koncom  februára  sa  uskutočnila  výročná  členská  schôdza  členov  SRZ  v  Strážskom.
Predseda ObO SRZ Strážske Ján Sisák privítal o. i. hostí z MsO SRZ Michalovce. Po správe
o  činnosti  organizácie  si  členovia  zvolili  náhradníka  do výboru  ObO Pavla  Kočiša  na
funkčné obdobie 2018 – 2021. Nakoľko v roku 2019 oslávila organizácia 30. výročie vzniku,
boli  viacerí  aktívni  členovia ocenení.  Diplom Za záslužnú a obetavú prácu v  rybárstve
získali: Anton Čurma, Jozef Karafa, Emil Lukčo, Miroslav Ondo-Eštok a Pavol Zápotočný.
Odznak III. stupňa: Ján Bernát, Ing. Ladislav Bilík, Štefan Korený, Milan Vaľo a Marián
Stričko. Odznakom I. stupňa bol ocenený Ing. Marián Štefančík. VČS sa zároveň venovala
novému prijatému zákonu o rybárstve a vykonávacej vyhláške. V diskusii členovia obvodnej
organizácie poukázali na niektoré nesváry, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti.  V
závere bolo pre všetkých prítomných podané občerstvenie.

Výbor ObO SRZ pracoval v zložení: Ján Sisák, Ing. Marián Štefančík, Milan Vaľo, Róbert
Michalko, Marián Stričko a náhradník Pavel Kočiš.

Členovia organizácie pripravili v máji 19. ročník Memoriálu Mareka Ohradzanského v lo-
ve rýb na toku. Pretekov na Laborci sa zúčastnilo 18 detí, 45 dospelých a 6 pretekárov z
Michaloviec, Humenného a Prešova.

Výsledky – Deti: 1. Patrik Misár 1 080 g, Samuel Hajdučko 800 g, Filip Macko 460 g.
Dospelí: Matej Nurko 2 440 g, Ladislav Čičák 2 370 g, Peter Štefan 2 150 g. Športoví pre-
tekári: Jozef Kanaloš 1 850 g, Juraj Hric 1 450 g, Andrej Seman 600 g.

Slovenský Červený kríž – Miestny spolok SČK usporiadal v októbri dve podujatia. Na
prvom sa stretli dobrovoľní darcovia krvi – držitelia ocenení Medaily MUDr. Jána Kňazo-
vického (najvyššie ocenenie) J. Čatloš, L. Hujdič, A. Kopas, T. Pázstor, ako aj 7 držiteľov
Diamantovej a 32 držiteľov Zlatej plakety MUDr. Jána Janského. Predsedníčka MS SČK M.
Kudelčíková spolu s nimi privítala predstaviteľky ÚzS SČK v Michalovciach Mgr. A. Knie-
žovú a Ing. A. Raškovskú. Darcovia dostali kozmetické balíčky, ktoré venovalo mesto.

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v klube dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Tradičné  posedenie  členiek  pri  čaji  spríjemnili  svojím hudobným programom učitelia  a
žiačka ZUŠ. Blahoželanie patrilo jubilantkám a účastníčky si mohli čaj vypiť aj z daro-
vaných šálok.

Únia žien Slovenska – Predsedníčkou ZO ÚŽS v Strážskom bola Anna Zabloudilová.
Členky tejto organizácie sú veľmi aktívne, pracujú v rôznych krúžkoch – Zrkadlenie, ŽSS
Rozmarín, KP Pavučinka a pod., ale aj v iných organizáciách a aktívne sa podieľajú na
príprave mnohých podujatí nielen v meste, ale prezentujú sa aj navonok. Z mnohých možno
spomenúť  napr.  oslavy  výročí  v  meste,  súťaže  v  umeleckom  prednese  poézie  a  prózy,
paličkovaná čipka, návštevy zariadení sociálnych služieb a pod.

K tradičným podujatiam, ktoré pripravuje ÚŽS, patrí súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy Vansovej Lomnička. V tomto roku sa uskutočnil už 52. ročník. 14. februára bolo v
mestskej knižnici mestské kolo, v ktorom sa predstavilo 12 recitátoriek rôznych vekových ka-
tegórií. Do kresného kola v Michalovciach postúpilo 7 súťažiacich. Aj tu sa svojimi prácami
prezentoval KP Pavučinka. Medzi 14 súťažiacimi na okresnej súťaži v Michalovciach si ús-
pešne počínala Gabriela Grmolcová, ktorá ocenenie za kultivovaný prednes a titul laure-
átka.

Jednota dôchodcov Slovenska – ZO JDS
Ustanovujúca schôdza – V sobotu 26. januára sa v priestoroch mestského úradu uskutoč-

nila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bola založená Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Strážskom. Tejto schôdze sa zúčastnil predseda Okresnej organizá-



cie JDS Michalovce Ján Butala. Organizácia má 48 členov, ktorí si zvolili 5-členný výbor v
zložení: Mgr. Eva Kovalová – predsedníčka, Mgr. Marta Karafová – tajomníčka, Mgr. Anna
Babjaková  –  hospodárka,  JUDr.  Marián  Tomko  a  Ružena  Gaffová  –  členovia  výboru.
Cieľom činnosti JDS je naplnenie dokumentu Národný program aktívneho starnutia, ktorý
je zameraný na ľudské práva starších osôb prostredníctvom verejnej oblasti.

Okresný športový deň – V septembri sa zástupcovia MO JDS Strážske prvýkrát zúčastnili
Okresného športového dňa seniorov pri Vinianskom jazere. Podujatia sa zúčastnilo 26 orga-
nizácií okresu Michalovce a 104 športovcov – dôchodcov. Naši – Mária Sabová v kope na
bránku a Ján Sabo v petangu – v silnej konkurencii vybojovali tretie miesta.

Pod Tatrami – Členovia tejto novozaloženej organizácie navštívili spoločne s rovesníkmi z
Vinného termálne kúpalisko vo Vrbove. Ich prvé kroky však viedli k hradu v Kežmarku, kde
sa oboznámili s jeho históriou a obdivovali mnohé expozície. Potom sa v termálnom kúpa-
lisku vyhrievali, zaplávali si a zregenerovali fyzicky aj psychicky.

Petangový deň – Výbor MO JDS pripravil  v parku pre svojich členov Petangový deň
seniorov. Zo 6 družstiev bolo na 1. mieste družstvo Ing. M. Brezovská, M. Kudelčíková, A.
Raškovská,  2.  M. Drutarová,  M. Sabová,  P.  Babjak,  3.  Mgr.  E.  Kovalová,  J.  Dupaľ,  L.
Vojtko. Rozhodovanie mali na starosti Mgr. A. Babjaková a J. Sabo.

Klub dôchodcov
Deň matiek – Tento deň oslávilo 51 členiek KD. V Aztéke v programe vystúpila mládež

DSS Lidwina a spevácka skupina KD Rozmarín. K okrúhlym narodeninám blahoželali M.
Daňovej a A. Škurkovi. Neskôr sa 45 členov stretlo pri guľáši v Park pube. Taký počet bol aj
na ochutnávke jedál žien v KD, kde okrem toho obdivovali aj práce krúžku paličkovania
pod vedením A. Gajdošovej.

Priestory pre dôchodcov – Začiatkom leta mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo pre MO JDS
Strážske priestory na Obchodnej ulici. Členovia JDS podľa vlastných možností priestory
vyčistili,  vymaľovali  a zabezpečili  dostupným nábytkom. Všetko robili  svojpomocne,  aby
boli priestory pripravené a mohli ich doplniť ďalším nábytkom.

Športovali v parku – V priestoroch Park pub-u sa členovia klubu dôchodcov stretli pri
športe. Súťažili v štyroch disciplínach, v ktorých zvíťazili J. Dupaľ, A. Škurka, P. Dančišin,
M.  Sidorová.  Po  športe  dobre  padlo  jedlo  z  grilu  R.  Lipovského.  Zároveň  blahoželali
najstaršej členke KD a účastníčke M. Polačikovej.

Predvianočné posedenie – Šesťdesiat členov klubu dôchodcov sa zišlo v reštaurácii Aztéka
na predvianočnom posedení. Program im pripravil kolektív a pracovníčok DSS Lidwina,
ktorý v nárečí priblížil starobylé oslavy Vianoc na Zemplíne. Rozmarín z KD zaspieval pies-
ne k vianočnému obdobiu, i pre jubilantov Máriu Brejdovú a Emila Balka. Kytice kvetov im
odovzdala vedúca klubu Mária Žáková.

Jesenné posedenie – V novembri pripravil výbor MO JDS pre členov jesenné posedenie.
Kultúrny program pre dôchodcov pripravili žiaci ZŠ pod vedením učiteliek. Nechýbalo po-
hostenie a kvíz Hádaj kto som v podobe televízneho Inkognita. Nechýbala ani hudba a spev
v podaní gitaristu J. Vargoviča a gratulácie jubilantom.

Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia SZCh
ZO SZCh v Strážskom, podobne ako po iné roky, prispelo k spestreniu 23. ročníka Stráž-

čanského jarmoku. Členovia organizácie aj tentoraz pripravili sprievodnú akciu, ktorou bo-
la propagačná výstava drobných domácich zvierat. Pred budovou bývalého domu služieb na
nám. A. Dubčeka vystavovali desiatky kusov hydiny, králikov či holubov.

V dňoch 19. a 20. októbra pripravila táto organizácia v priestoroch zimného štadióna v
poradí už 32. Zemplínsku výstavu drobných zvierat (králiky, hydina, holuby), ktorej sa ok-
rem domácich chovateľov zúčastnili chovatelia aj z iných zemplínskych okresov.



Klub žien – Marína
Adventný večer – KŽ Marína pod vedením Evy Milučkej, ktorý pracuje pri MO SNS pri-

pravil koncom novembra pre verejnosť Adventný večer. V mestskej kultúrnej sále s pred-
vianočným pásmom kolied a vinšov sa predstavili DSS Lidwina, krúžok Zrkadlenie, spevác-
ka skupina Rozmarín, DFS Drelich, OZ Cifra a SZ Rozkvet.  Súčasťou podujatia boli aj
tvorivé dielne krúžku paličkovania Pavučinka a dielne pre rozvoj pracovných zručností z
Lidwiny.

Šport v meste a športové oddiely
Futbal – Športový klub Strážske.

V súťažnom ročníku 2018/2019 mal Športový klub Strážske v dlhodobých súťažiach 5 druž-
stiev – 2 mužstvá dospelých, dorastencov U-19, žiakov U-15, žiakov U-13. Okrem toho sa
futbalovej abecede priúčali aj najmladší žiaci pod hlavičkou CFT Strážske.

Dospelí A-mužstvo – Áčko absolvovalo sezónu pod vedením hrajúceho trénera Zdenka
Marjova. Asistenta mu robil Ing. Peter Pilch. Mužstvu sa na rozdiel od predošlej sezóny,
kedy pevne zakotvilo v stred tabuľky, sa v tomto ročníku vôbec nedarilo.  Prvé víťazstvo
dosiahlo až v 5. kole, na druhé muselo čakať do 10. a na tretie do 16. kola. Zimovalo na
zostupovej 14. priečke s 5-bodovým odstupom na 13. celok tabuľky. Ani jar nebola ideálna,
ale konečné 13. miesto a bodový odstup od tretieho vypadávajúceho stačil na záchranu.
Mužstvo dosiahlo 30 zápasoch 6 víťazstiev a 5 remíz. Zvyšných 19 stretnutí prehralo. Zís-
kalo 23 bodov a dosiahlo vysoko pasívne skóre 35:83. Najlepším strelcom bol Turčík s 10
gólmi pred Stachom (4), Ivankom a Forgáčom (obaja po 3). Najviac žltých kariet videli
Hirjak (9), J. Tkáč (7), Ivanko a Stach (obaja po 6). Jedinú červenú kartu inkasoval Tkáč.

Okrem dlhodobej majstrovskej súťaže bolo mužstvo prihlásené aj do Slovnaft cupu a do I.
ročníka Krajskej futbalovej ligy o pohára predsedu KSK. V SC malo v predkole voľno, v I.
kole vyhralo v Brekove nad domácim OFK Spartak 2:0 a v 2. kole vypadlo po domácej
remíze 1:1 a penaltovom rozstrele 2:4 s FK Humenné (treťoligový nováčik) a z ďalších
bojov vypadlo.

V Krajskej futbalovej lige bolo mužstvo zaradené do Michalovskej skupiny, ktorá sa hrala
jednokolovo na umelej tráve v Michalovciach. V 8-člennej skupine obsadilo 6. miesto a do
ďalších bojov nepostúpilo. Zo 7 zápasov vyhral ŠK a 2 a 5 prehral. Mužstvo dosiahlo pasív-
ne skóre  11:18 a získalo  6 bodov.  V kádri  bolo 21  hráčov.  Strelecky  sa  najviac  darilo
Turčíkovi a V. Lipovskému ml., ktorí dali po 3 góly, 42-ročný veterán Zápotočný pridal dva
presné zásahy.

V mužstve sa počas sezóny vystriedalo 34 hráčov.
Dospelí B-mužstvo – Rezerva dospelých aj v tejto sezóne účinkovala v VII. lige ObFZ

Michalovce, skupina Západ a svoje domáce zápasy hrávala v Zbudzi. 
Jeseň začalo mužstvo rozpačito, keď v úvodnom kole dosiahlo vydreté víťazstvo na out-

siderom súťaže z Horoviec (5:3). V ďalšom kole schytalo debakel vo V. Slemenciach 0:7, ale
o týždeň obralo o dva body favorita súťaže z Tušíc. V ďalších kolách dosahovalo striedavé
výsledky,  z  ktorých potešilo najmä víťazstvo nad Rakovcom (5:0),  ale nepríjemnou bola
sprcha v Ložíne (0:5). Po polovici súťaže bolo mužstvo medzi 10 účastníkmi na 5. mieste s
bilanciou 9 – 4 – 2 – 3 20:22 13. V mužstve sa vystriedalo 28 hráčov. Najlepším strelcom
bol Balog s 9 gólmi, ale keďže béčko do jarnej časti nenastúpilo, jeho výsledky boli anulo-
vané!

Úspešnejšie si rezerva počínala v súťaži o Pohár ObFZ Michalovce, kde postúpila až do
štvrťfinále. Tam v dvoch zápasoch neuspela proti Zalužiciam.



Dorastenci U-19 – Účinkovali v III. lige VsFZ Košice, skupina Zemplínska. Tréner Marek
Zápotočný  mal  počas  sezóny  k  dispozícii  iba  19  hráčov.  Medzi  13  účastníkmi  skončilo
družstvo na 6. mieste s bilanciou 24 – 11 – 2 – 11 65:62 35, pričom jesennú a jarnú časť
malo v podstate vyrovnanú. Strelecky sa najviac darilo S. Mitrovi (14), Romankovi a E.
Meňovčíkovi (obaja po 13).

Počas zimnej prestávky absolvovali dorastenci aj 13. ročník Turnaja ObFZ Michalovce
mužov v halovom futbale, kde medzi 6 účastníkmi obsadili 5. miesto s bilanciou 5 – 1 – 2 –
2 20:23 5, keď v poslednom zápase, ktorý mohol rozhodnúť o ich druhom mieste, podľahli
Rakovcu n/O 2:6.

Žiaci U-15 – Štartovali v IV. lige ObFZ Michalovce, skupina Západ. Po jesennej časti im v
9-člennej skupine patrilo 4. miesto, na ktorom zostali aj po skončení sezóny, napriek tomu,
že v jari boli najlepším družstvom. Konečná bilancia: 16 – 12 – 0 – 4 125:36 36. O lepšie
umiestnenie ich pripravil nezvládnutý zápas v Bracovciach, ktorý prehrali 2:4. Najlepším
strelcom družstva bol Koťo s 55 gólmi, ktorý v zápase s Rakovcom n/O (30:0) prekonal sú-
perovho brankára 13-krát. Počas sezóny chlapcov viedli tréneri Zdenko Marjov a Tomáš
Barláš. V kádri za vystriedalo 31 hráčov.

Žiaci U-13 – Mladší žiaci pôsobili v III. lige ObFZ Michalovce. Po jesennej časti zimova-
li v 7-člennej skupine na 3. mieste s vyrovnanou bilanciou 6 – 3 – 0 – 3 22:22 9, ale v jari
úspešne zaútočili na 2. priečku. Konečná bilancia bola: 12 – 8 – 0 – 4 53:36 24. Strelecky
sa najviac darilo Sabanošovi (14) a Dzurjanikovi (12). Vedúci družstva Marek Michlovič
disponoval iba 13 hráčmi. Vzhľadom na časté absencie, hlavne v jeseni, nastupovalo druž-
stvo niekedy aj s 8 hráčmi.

Žiaci CFT – V rámci projektu „Zober loptu nie drogy“, mohli svoje futbalové umenie
predviesť aj najmladší žiaci pod hlavičkou CFT Strážske. Na turnaji v min ifutbale v Koši-
ciach-Šaci prehrali síce prvý zápas s FA Benecol Košice 1:12, ale ďalšie 4 košické tímy
porazili. Najvyššie FK Junior Šaca v pomere 14:1.

Úspešne si počínali aj na domácom marcovom turnaji U-7, keď v konkurencii 6 družstiev
obsadili 2. miesto za Trebišovom. Za sebou nechali rovesníkov z Michaloviec, Humenného,
Vranova n/T a Košíc.

Veteran Cup 2019 – Dňa 16. novembra sa v telocvični SOŠ v Strážskom uskutočnil 1.
ročník Veteran Cupu o Pohár primátora mesta Strážske hráčov nad 40 rokov. Turnaj sláv-
nostne otvoril primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Následne sa začali jednotlivé zápasy
turnaja, v ktorých bolo možné vidieť mnohých bývalých hráčov futbalového klubu Strážske.
Turnaj vyvrcholil finálovým zápasom, v ktorom hráči TJ Chemko Strážske porazili mužstvo
ŠK Strážske až v rozstrele zo značky pokutového kopu. Všetky zápasy turnaja rozhodoval
Milan Mazár.  Po ukončení  turnaja primátor  odovzdal  ceny za jednotlivé  umiestnenia a
nasledovalo posedenie v reštaurácii Aztéka.

Výsledky turnaja: 1. semifinále TJ Chemko Strážske – TJ Pusté Čemerné 4:2, 2. semifinále
ŠK Strážske – Výber mesta Strážske 1:0. O 3. miesto: Výber mesta Strážske – TJ Pusté
Čemerné 6:2, finále TJ Chemko Strážske – ŠK Strážske 3:3 (2:0 na pokutové kopy).
Konečné poradie: 1. TJ Chemko Strážske, 2. ŠK Strážske, 3. Výber mesta Strážske, 4. TJ

Pusté Čemerné. Víťazné mužstvo hralo v zložení: Miloš Marko, Jozef Štafura, Anatolij Kosť,
Miroslav Kovaľ, Peter Regenda, Július Surmin, Peter Geroč, Jozef Dzurilla a Martin Haj-
dučko.

Kolky – Mestský kolkársky klub Strážske.
Pohár primátora mesta Strážske – Aj v tomto roku sa súťaž uskutočnila ako sprievodná

akcia jarmoku v sobotu 18.  mája 2019.  Súťažilo 6 štvorčlenných družstiev.  Najlepšie si
počínalo družstvo ŠKK A v zložení: Jozef Vargovič ml., Jozef Janok, Igor Grnáč a Miroslav



Štefan s počtom bodov 681, na 2. mieste skončilo družstvo ŠKK B v zložení: Pavol Me-
ňovčík, Ján Cibulka, Ladislav Búci a Róbert Macko s počtom bodov 634 a na 3. mieste
družstvo Ženy v zložení: Zuzana Balogová (Olšavová),  Jarmila Knapová, Dana Cimpri-
chová a Anna Ihnátová s počtom bodov 594. Na ďalších miestach skončili MsL A (541 b),
Poslanci (518 b) a MsL B (491 b). Z jednotlivcov bol najlepší Jozef Janok (179 b) pred
Jozefom Vargovičom (175) a Jánom Cibulkom (170). Zo žien bola najlepšia Zuzana Balo-
gová (157). Záverečné vyhodnotenie urobila Eva Búciová a diplomy a ceny odovzdal Marek
Michlovič, poslanec a predseda športovej komisie pri MsZ. Pre všetkých účastníkov bolo
podané občerstvenie a guľáš.

Volejbal – Volejbalový klub Strážske
V sezóne 2018/2019 účinkovali volejbalisti VK Strážske v II. lige – oblasť Východ, kde v

4-člennej skupine obsadili 2. miesto za Sláviou Sobrance. Z 24 zápasov mužstvo vyhralo 17
a prehralo 7, dosiahlo pomer setov 58:28 a získalo 52 bodov. Volejbalový klub reprezento-
vali títo hráči: V. Dunajčák ml., J. Sekera, T. Sekera, M. Gešperik, Ľ. Bajcura, D. Vaňko, J.
Tomovčík, P. Muller, J. Dunca, I. Boháč, M. Matuch a P. Oleárnik.

Volejbalový  klub  už  tradične  počas  leta  organizoval  na  kúpalisku  turnaje  v  plážovom
volejbale. 18. ročník turnaja Majstrovstiev Slovenska v beachvolejbale žien a mužov – séria
A sa uskutočnil 6. júna - 7. júna. Na turnaji sa zúčastnilo 5 dvojíc žien a 15 dvojíc mužov.
Víťazkami v kategórii žien sa stali Eva Eleková a Kristína Harmanová. V kategórii mužov
zvíťazili Jakub Ihnát a Tomáš Patúc. Do turnaja sa zapojili aj dvojice z nášho volejbalového
klubu. Ľuboš Bajcura a Matúš Vetrecin obsadili 5.- 6. miesto. Jozef Sekera a Peter Staško
obsadili 9. – 12. miesto.

Kvalifikácia na M-SR – 9.  júna 2019 sa uskutočnil  turnaj  kadetov,  kadetiek,  juniorov,
junioriek  ako  kvalifikácia  na  Majstrovstvá  Slovenska  –  oblasť  Východ.  Turnaja  sa  zú-
častnilo celkovo 6 dvojíc dievčat a 10 dvojíc chlapcov.

Majstrovstvá mesta v plážovom volejbale sa uskutočnili  10. augusta. Hralo sa v dvoch
kategóriách. V kategórii do 40 rokov bolo poradie na prvých troch miestach nasledovné: 1.
J. Mižik – M. Beň, 2. M. Matúch – D. Belcak, 3. J. Dunca – M. Kmec. V kategórii nad 40
rokov bolo poradie nasledovné: 1. I. Boroš – Š. Bočko, 2. M. Račková – M. Varšo, 3. A.
Patlevičová – D. Kovaľ.

Koncoročný turnaj – Volejbalový klub usporiadal v závere roka tradičný koncoročný tur-
naj za účasti troch družstiev. Najlepšie si počínalo družstvo v zložení: T. Sekara, M. Cho-
vančík, M. Beň, K, Muller a M. Kucharič.

Okrem uvedených  podujatí  sa  členovia  klubu  zúčastnili  aj  turnajov  v  rámci  regiónu:
Košice séria B, M-SR - T. Sekera – Ľ. Bajcura 2. miesto, Košice séria A, M-SR - T. Sekera –
Ľ. Bajcura 1. miesto, Trebišov séria B, M-SR - D. Vaňko – M. Petráš 4. miesto. Na turnaji v
plážovom volejbale v Sobranciach sa na prvých troch miestach umiestnili členovia z nášho
klubu v poradí:: 1. T. Sekera – Ľ. Bajcura, 2. J. Sekera – P. Staško, 3. D. Vaňko – M. Petráš.

Turistika – Klub slovenských turistov Chemko
Členovia KST Chemko aj v tomto roku potvrdili, že patria k najaktívnejším združeniam.

Tohtoročnú sezónu začali 12. januára tradičným zimným výstupom na Sninský kameň, ktorý
napísal už svoju 44. kapitolu. Výstupu sa zúčastnilo 28 členov, ktorých neodradil ani silný
mráz. Ďalší zimný výstup, tentoraz na vrchol Krivoštianky, sa uskutočnil 10. februára. Za
veterného  počasia  výstup  absolvovalo  dovedna  41  turistov,  vrátane  nadšencov  zimnej
prírody z Michaloviec a Tušickej Novej Vsi. O necelý týždeň peknú slnečnú sobotu využilo
10 členov klubu k účasti na 16. ročníku Primátorského výstupu na Čiernu horu v blízkosti
Hanušoviec  n/T.  Prvý  marcový  deň  využili  členovia  KST  Chemko  na  bilancovanie
predošlého roka a vytýčenie ďalších cieľov na rok 2019. Na schôdzi boli ocenení aj jubilanti



– J. Lipovský, P. Vaľo a J. Megelová. Prvý štvrťrok ukončili zahájením tradičného podujatia
100 JKM na  Brekovskom hrade 24. marca. Takmer 200 účastníkov, medzi ktorými boli aj
turisti z okolia, si mohlo zasúťažiť vo viacerých disciplínach.

Podujatie  100  JKM  pokračovalo  o  dva  týždne  pri  Kráľovej  studienke.  Ani  tentoraz
nechýbali súťaže v hode granátom, šípkami a polenom. Jarné slniečko využilo 44 turistov.
Osemnásť členov sa na veľkonočný pondelok vydalo na Jasenovský hrad cez Belovarku,
Kráľovu studienku popri Vojtkovom kríži. Dňa 28. apríla bol opäť výstup na Krivoštianku,
tentoraz v rámci 100 JKM. Lenže nevľúdne počasie spôsobilo, že prišlo iba zopár skalných.
Lepšia účasť bola na poslednom podujatí 100 JKM – prechádzkou k studničke Belovarka v
blízkosti Ranča u deda Jana v staranskej lokalite Furmanovo. Aj tu sa súťažilo- v hode
granátom, triafaní loptičky do kruhov, hode šípkami, hode polenom a pľúvaní hrachu do
diaľky. Po „domácich“ podujatiach cestovali členovia KST do vzdialenejších regiónov –
Smerek  –  Polonina  Weltlinska  (16  členov),  Folkmarská  skala-Turniská  (10),  Červený
Kláštor-Sokolica-Pieniny (29) a prvý polrok zakončili 52. zrazom VHT-Tatranská Lomnica-
Vysoké Tatry (13).

Pre 20 členov KST trvala „polročná“ prestávka necelé dva týždne, keďže v druhý júlový
víkend zdolávali Volovské vrchy v Slovenskom rudohorí, kde okrem iného absolvovali aj 22.
ročník hviezdicového výstupu Rejdová-Stolica-Stolické vrchy.  O týždeň neskôr sa viacerí
nadšenci vybrali na nočný výstup na Krivoštianku, ktorým si pripomenuli výročie založenia
klubu.  Tí  vytrvalejší  vydržali  až do rána.  V prvú augustovú sobotu (3.8.)  sa dvadsiatka
turistov rozhodla zdolať symbolický vrch Slovákov, 2495 m vysoký Kriváň. Radosť zo zdola-
ného vrcholu 13 odvážlivcom neskalili ani vrtochy počasia, ktoré sú v našich veľhorách
bežné. Túru ukončili na Štrbskom plese. V prvý septembrový deň sedmička turistov absolvo-
vala 20-kilometrovú túru v Slanských vrchoch (Podhradík-hrad Šebeš a náučný chodník
Zárez Stravného potoka. Na nasledujúce septembrové podujatia cestovali ešte viac na zá-
pad. V polovici mesiaca 16 zdatných nadšencov absolvovalo náročné podujatie v Západ-
ných Tatrách, kde okrem iného zdolali 4 dvojtisícovky (Ostredok, Vyšná Magura, Jakubiná a
Hrubý vrch) s prevýšením 1 500 m. O dva týždne neskôr už deviatka turistov cestovala do
Richnavy, odkiaľ sa vydala na túru Skalné mesto Koľvek-Čierna hora-Roháčka, odkiaľ sa
im naskytol výhľad na vzdialenú Kráľovu hoľu.

Interreg rajd 2019 – Podkarpatský zraz Wetlina bol prvým podujatím v poslednom štvrť-
roku. Iba v limitovanom počte sa naši turisti dopravili autom do Medzilaboriec, odkiaľ ich
autobus odviezol  do 60 km vzdialenej  Wetliny.  Ich cieľom bola chata v Bieszczadách v
nadmorskej výške 1 228 m. túra síce nebola náročná, ale strávili deň v nádhernej prírode.
Po dlhšom čase konečne doma na Zemplíne. Koncom októbra 18 členov KST cestovalo do
Vinného, odkiaľ absolvovali túru na Kyjov (821 m n. m.) vo Vihorlatských vrchoch. Túto 19
km trasu opäť ukončili pri kostole vo Vinnom. 17. november využilo symbolicky 17 turistov
KST v 120-člennom sprievode na prechádzku Kolovou horou (225 m n. m.), ktorá je najvyš-
ším bodom Pozdišovského chrbta. Desiaty ročník tohto podujatia im bude pripomínať od-
znak a brožúra. Symbolickú bodku za letnou sezónou urobilo 18 členov 1. decembra na
Krivoštianke, pričom neobišli ani Jasenovský hrad, či vrch Jakovec v chotári Starého. Bod-
ku za úspešným rokom dali 17 členovia na Brekovskom hrade, kde sa ďalšími turistami
poprechádzali po hradnom nádvorí a neobišli ani hradnú vínnu pivnicu.

Stolný tenis
Memoriál Michala Nistora –  Mesto Strážske a organizačný výbor usporiadali 28. sep-

tembra 17. ročník Memoriálu Michala Nistora v stolnom tenise. Na stretnutie pri zelených
stoloch prišli aj z rodiny M. Nistora – syn Peter a dcéra Gabriela, ktorá sa k prítomným
prihovorila. Chvíľa ticha bola venovaná aj zosnulej dlhoročnej spoluhráčke Ľubici Balo-



govej. Nasledovalo položenie kvetov na hroby oboch nebohých. Turnaj riadil František Ba-
šista a v závere vyhlásil výsledky. Putovné poháre a tradičné darčeky odovzdala Gabriela
Grmolcová a Imrich Meňovčík, ktorý podujatie sponzorsky podporil. Výsledky: muži – 1.
Eduard Maskaľ, 2. Imrich Meňovčík, 3. Jozef Ovad, ženy – 1. Štefánia Ciganocová, 2. Ta-
tiana Krochmaľová, 3. Gabriela Grmolcová, zmiešané štvorhry – 1. Gabriela Grmolcová –
Vasil Rac, Johana Romanová – Imrich Meňovčík, 3. Štefánia Ciganocová – Andrej Lopata. 

Kulturistika a silový trojboj – OKaST
Začiatkom roka rady OKaST opustila hviezda svetového formátu, dlhoročná členka od-

dielu, niekoľkonásobná majsterka sveta, majsterka Európy, mnohonásobná majsterka Slo-
venska, držiteľka svetových, európskych a slovenských rekordov Elena Šťastná Šímová. Roz-
hodla sa pôsobiť vo väčšom a bohatšom klube z Bardejova, ktorý jej dal možnosť účinkovať
aj v inej oblasti tohto športu. Napriek tomu bol rok 2019 pre Oddiel kulturistiky a silového
trojboja Strážske úspešný.

Počas roka pôsobilo v tomto klube 28 cvičencov. Z nich sa vyprofilovali 4 pretekári, ktorí
sa zúčastnili  pretekov s takýmito výsledkami: M SR v benchpresse a deadlifte 2019 Lip-
tovský Hrádok - DL T2 Robert Hrubý 1. miesto, 160 kg, DL JUN Peter Barna 4. miesto, 220
kg, BP T2 Robert Hrubý 1. miesto, 105 kg, BP JUN Peter Barna, 1. miesto, 150 kg, BP
Open Mikovčík  Ladislav  3.  miesto,  155 kg.  Majstrovstvá Európy 2019 Čadca – BP T2
Robert Hrubý 1. miesto, 110 kg, BP JUN Peter Barna 1. miesto, 160 kg, BP Open Ladislav
Mikovčík  4.  miesto,  170  kg  (na  snímke  autora).  International  BP & DL cup  Bardejov
24.8.2019 - Teen absolut Patrik Varga 1. miesto, 80 kg, Teen absolut Robert Hrubý 2. mies-
to, 105 kg, Open absolut Ladislav Mikovčík 8. miesto, 175 kg. Z týchto výsledkov majú naj-
väčší zvuk 2 tituly majstrov Európy pre dorastenca Roba Hrubého a juniora Petra Barnu a
tiež 4. miesto v kategórii open Ladislava Mikovčíka. Podujatie usporiadala svetová federá-
cia XPC a SP. Na podujatí sa prezentovali pretekári 7 krajín. Posledným podujatím v sezóne
bol 14.  ročník Vianočnej RAW súťaž v tlaku na lavičke 2019 v Bratislave,  na ktorej  sa
predstavili Robert Hrubý, Patrik Varga a Peter Barna. Najľahší pretekár 53,7 kg vážiaci P.
Varga nebral ohľad na papierové predpoklady a o 7 bodov odsunul do úctivej vzdialenosti
veľkého favorita 2-násobného dorasteneckého majstra sveta, skúseného Krisztiána Demeho.
Úspech našich mladíkov podčiarkol Vargov tréningový partner R. Hrubý, ktorý len o 1 bod
skončil za Demem na 3. mieste. O druhú priečku ho pripravila technická chyba, kedy po
zvládnutom pokuse na 120 kg nevyčkal na pokyn rozhodcu pre odloženie činky. Talentovaný
junior P. Barna dosiahol výkon 150 kg v základnom pokuse na umiestnenie vo výkonnostne
nabitej  kategórii  v  polovici  štartovného poľa a 6.  miesto bolo reálnym vyjadrením jeho
aktuálnej formy.

Aikido – Red Dragon
V polovici augusta sa uskutočnil 15. ročník letného sústredenia Aikida s názvom Leto

Červeného Draka 2019. Je to podujatie s vysokou intenzitou trénovania a zároveň možnos-
ťou absolvovať skúšky technickej vyspelosti na tzv. žiacky stupeň kyu, ale aj na majstrovský
stupeň  dan  (čierny  pás).  Všetci  adepti  skúšky  úspešne  absolvovali,  jeden  z  najlepších
výkonov mal Alex Kasarda, ktorý sa stal držiteľom 2. kyu (hnedý pás). Sústredenia, podobne
ako predtým, pomáhali zabezpečiť aj zamestnanci Mestského podniku služieb v Strážskom.

Atletika – Mestský bežecký oddiel Strážske
Laborecká desiatka – V sobotu 30. marca napísal Medzinárodný cestný beh Laborecká

desiatka už svoju štrnástu kapitolu. Desaťkilometrovú trať Park pub Strážske – Staré, chot.
časť Kozianky a späť absolvoval rekordný počet 309 bežcov, čo je o 61 viac než vlani. V
ideálnom jarnom počasí sme videli rýchlejšie preteky než pred rokom, a padol aj traťový
rekord z roku 2010, ktorý držal a zároveň prekonal tohtoročný víťaz Tibor Sahajda. Preteky



boli zároveň Majstrovstvami Slovenska v cestnom behu. Výsledky jednotlivých kategórií:
A – muži 20-39 rokov: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 0:31:16,3 h, 2. Jozef Urban

(TJ Obal servis Košice) 0:32:13,4 h, 3. Michal Mojžiš (ŠK o. z. Dukla Banská Bystrica)
0:32:45,5 h.

B – muži 40-49 rokov: 1.  Jozef  Dubašák (AK Steeole Poprad) 0:33:25,0 h,  2.  Daniel
Tabačko (BEKELE Košice) 0:35:17,3 h., 3.  Tomáš Kamas (TJ Tatran S. N. Ves) 0:35:26,7
h.

C – muži 50-59 rokov: 1. Jozef Molčan (AK Slávia TU Košice) 0:37:18,1 h, 2. Štefan Racz
(KOB Kysak), 0:37:33,4 h, 3. Ján Polončák (KB Stropkov) 0:37:58,1 h.

D – muži 60-69 rokov: 1. Pavol Madár (TJ Obal servis Košice) 0:41:12,5 h, 2. Milan
Hrušovský (STEZ Spišská Nová Ves) 0:41:45,8 h, 3. Juraj Čokina (Humenné) 0:42:24,8 h.

E – muži 70-99 rokov rokov: 1. Zoltán Papp (MBK Veľké Kapušany) 0:47:53,8 h, 2. Peter
Polák  (Slovenská  asociácia  ultramaratóncov  Žilina)  51:26,5  h,  3.  Peter  Pribičko  (ŽSR
Košicece) 0:51:43,4 h.
V mužských kategóriách štartovalo dovedna 235 pretekárov, z toho 15 juniorov.

F – ženy (20-39 rokov: 1.  Silvia Valová (AK Zdravie v pohybe) 0:36:16,1 h,  2.  Ivana
Kuriačková (ŠK Atóm Levice)  0:37:16,0  h),  3.  Timea Mihóková (Bežecký klub  Poprad)
0:39:28,2 h.

G – ženy (40-49 rokov): 1. Radka Roháčová (AK Zdravie v pohybe) 0:41:58,71 h, 2. Erika
Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 0:43:39,3 h,  3.  Stela Tudevdorj  (Active  live  Košice)
46:09,6 h.
H – ženy (50-59 rokov): 1. Danka Jendrichovská (TTTrend) 47:11,0 h, 2. Danica Božová
(BK Poprad/Svit) 0:47:26,4 h,, 3. Iveta Hudáková (MBO Strážske) 53:58,4 h.

I – ženy (nad 60 rokov): 1. Alžbeta Tiszová (TMS International Košice) 0:49:45,6 h, 2.
(129.)  Zlatka  Semanová  (05-BK  Furča  Košice)  0:51:50,8  h.  V  ženských  kategóriách
štartovalo dovedna 74 pretekárok, z toho 4 juniorky.

JM – muži (16-19 rokov): 1. Jozef Nevedel (MKŠS AK Kysucké) 0:34:34,5 h, 2. Vladimír
Čerep (TJ Obal servis Košice) 0:34:58,3 h, 3.  Damián Polončák (TJ Obal servis Košice)
0:36:53,7 h.

JŽ – ženy: 1. Elena Dušková (AK Inter SC) 0:37:07,3 h, 2. Lucia Ondrúšková (MKŠS AK
Kysucké) 0:42:12,0 h, 3. Bronislava Marková (Prešov) 0:48:45,1 h.

Beh na Krivoštianku – V poradí 4. ročník tohto podujatia sa uskutočnil 21. júla za účasti
116 pretekárov. Trať s prevýšením 415 m merala 3,2 km.

Celkové poradie: 1. Adrián Vavrek (Dulova Ves) 18:31 min., 2. Emil Henček (TJ Obal
servis Košice) 19:02 min., 3. Štefan Racz (KOB Kysak) 20:51 min., 4. Ľubomír Capík (MBO
Strážske) 21:04 min.,... 12. Jozef Fencík (MBO Strážske) 22:26 min.

Najlepší v jednotlivých kategóriách: Muži – A: A. Vavrek, Muži – B: Ľ. Capík, Muži – C: Š.
Racz,  Muži  –  D: Mikuláš  Vrábel  (Prima SH Vranov),  21:50 min.,  Muži  –  E: František
Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 30:41 min. Ženy – F: Zuzana Iľovová (Ondavské utopence)
24:11 min.,  Ženy – G: Zuzana Stanovčáková (Vranov n/T) 25:27 min., Ženy – H: Zlatka
Semanová (O5 BK Furča Košice)  31:08 min., Juniori: Ondrej Rusnák (Obal servis Košice)
26:45 min., Juniorky: Tamara Poláková (Vranov n/T) 31:39 min.

Najstarším účastníkom podujatia bol domáci pretekár Jozef Lipovský (1939).
Beh  oslobodenia  mesta  Strážske –  Jubilejný  50.  ročník  tohto  tradičného  bežeckého

podujatia sa uskutočnil v nedeľu 10. novembra. Na štart sa postavilo 370 pretekárov, z toho
178 v kategóriách dospelých.

Najlepší v jednotlivých kategóriách: A (muži 18-39): 1. Sergii Raschupkin (Raschupkins)
20:02,9 min., 2. Jaroslav Szabo (TJ Obal servis Košice) 20:30,3 min., 3. Kornel Biringer



(LeViatFit Levoča) 21:32,3 min.,  B (muži 40-49): 1. Tomáš Kamas (TJ Spišská Nová Ves)
22:07,1 min., 2. Peter Šoltýs (Tulčík) 24:16,7 min., 3. Branislav Kmec (Prima Vranov n/T)
24:17,3 min.,  C (muži 50-59): 1. Orest Babjak (JM Demolex Bardejov) 22:12,5 min., 2.
Štefan Rácz (KOB Kysak) 23:50,8 min., 3. Jozef Štefanišin (Maras team) 23:55,5 min.,  D
(muži 60-69): 1.  Mikuláš Vrábel (Prima Vranov) 24:49,7 min.,  2.  Ján Švagrovský (OcÚ
Budkovce)  26:59,5 min.,  3.  Juraj  Čokina  (Humenné) 27:23,5 min.,  E (muži  70-99): 1.
Zoltán Papp (MBK Veľké Kapušany) 29:52,0 min., 2. Vincent Bašista (OcÚ Demjata), 3.
Peter  Pribičko  (ŽSR Košice)  30:10,4 min.  F (ženy): 1.  Simona Čonková (Maras team)
26:22,5 min., 2. Veronika Grucová (Prešov) 27:11,8 min., 3. Natália Ondusková (Lužany
p/T) 27:20,5 min.  G (ženy): 1. Zuzana Stanovčáková (Vranov n/T) 26:25,7 min., 2. Beáta
Kopčáková Seligová (Metropol Košice) 27:44,7 min., 3. Alena Farkašová (AC Michalovce)
28:34,9 min., H (ženy): 1. Danica Božová (BK Poprad) 29:46,6 min., 2. Zlatka Semanová
(Košice) 30:47,8 min., Alžbeta Tiszová (TMS International) 31:27,0 min.

Najstarším pretekárom bol 80-ročný domáci bežec Jozef Lipovský.
 Domáci pretekári MBO Strážske v celkovom poradí: 9. Jozef Fencík 22:52,3 min., 24.

Ľubomír Capík 25:05,5 min., 31. Róbert Macko 26:08,2 min., 43. Stanislav Džado a Dušan
Reiser obaja 27:16,2 min., 56. Matúš Tirpák 28:13,6 min., 60. Rastislav Karkošiak 28:33,8
min.,  63.  Roman Žilka 28:53,2 min.,  64.  Vladislav  Lipovský 28:54,7 min.,  70.  Ľubomír
Lipovský 29:17,9 min., 85. Kristián Orendáč 30:11,0 min., 86. Ján Mitník 30:30,0 min., 90.
René  Camberovitch  30:49,2  min.,  91.  Michal  Džado  30:58,2  min.,  93.  Ladislav  Rada
31:02,6 min., 99. Patrik Roháľ 31:10,2 min., 103. Vratislav Lipovský 31:25,7 min., 128. Ján
Demčák 33:22,5 min., 162. Jozef Lipovský 40:50,2 min.

Najlepší v mládežníckych kate  góriách:  D1 – Z. Jančovičová, L. Lukačková, E. Melková,
CH1 – L. Hodor, F. Kosť, T. Hajdučko, D2 – S. Hodorová, E. Popčáková, A. Demeterová,
CH2 – L. Müller, A. Sabadoš, S. Kram,  D3 – L. Schmalhofferová, V. John, L. Oravcová,
CH3 – T. C. John, O. Sabadoš, T. Savka, D4 – B. Hlavatá, E. Rohaľová, N. Dzurjaniková,
CH4 – A. Rohaľ, M. Halás, D. Lelko, D5 – N. Bobaľová, J. Mihaľková, R. Lipovská, CH5 –
V. Rácz, V. Dankanin, R. Ruščanský, D6 – B. Polovková, D. Bežovská, D. Bežovská, CH6 -
D. Andrejco, L. Terebessy, M. Holinka,  D7 – 1. D. Bežovská, 2. R. Piskorová,  CH7 – J.
Jurko, M. Haľko, A. Kaššay. 

MMA-CrossFit – Klub Bojovník Strážske
V našom meste už niekoľko rokov pôsobí občianske združenie MMA-CrossFit, klub Bo-

jovník Strážske, ktorého predsedom je Matúš Mihaľo. Klub úspešne reprezentuje mesto v
MMA – v zmiešaných bojových umeniach. Členovia klubu trénujú trikrát do týždňa pod
vedením  skúseného  Mykhaila  Pokrivcsáka.  Ich  zanietenie  a  tvrdá  práca  im  priniesli
nedávny úspech. V minulom roku sa prihlásili  do 8. ročníka súťaže KSL (Medzinárodná
amatérska MMA liga).  Súťaž pozostávala z  troch kôl – v Rabči,  Bardejove a Dobšinej.
Výsledky priniesli Matúšovi Mydlovi prvé a Dávidovi Polákovi druhé miesto v kategórii do
66 kg. V kategórii do 77 kg Michal Macko skončil druhý. Okrem neho klub reprezentovali
Mário Danko, Martin Bindzár a Mykhailo Pokrivcsák.

Celkové hodnotenie prinieslo najúspešnejšiemu z klubu M. Mydlovi možnosť zabojovať o
titulový opasok KSL 2018/2019.  Zápas sa uskutočnil  30.  marca vo Vavrečke.  M. Mydlo
napriek tomu, že bol najmladším účastníkom, predviedol krásny výkon a techniku. Po napí-
navom súboji zvíťazil na body jeho skúsenejší súper. Premiéra na súťaži KSL 2018/2019
priniesla  členom pekné  umiestnenia  a  najlepšiemu z  nich  možnosť  bojovať  vo  finále  o
opasok. Vyzdvihnúť treba aj prácu trénera Mykhaila Pokrivcsáka, ktorý svoj voľný čas ve-
nuje rozvoju športovej aktivity nielen u mužov, ale aj žien, ktoré taktiež cvičia pod jeho ve-
dením.



Iné udalosti a výročia
Hodnotenie INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – uverejnil informácie o

vyhodnotení  miest  na Slovensku a  dal  odpoveď na otázku,  ako hospodária primátori  a
samosprávy s našimi peniazmi. Odborníci INEKO hodnotili sociálne zdravie všetkých 140
miest za rok 2018. Je to novinka pokiaľ ide o počet, pretože doteraz hodnotil iba 50 miest a
v roku 2018 za rok 2017 bolo mesto Strážske najlepšie. Teraz zvíťazilo mesto Svätý Jur so 6
000 obyvateľmi, s dlhom na obyvateľa 0 eur, skóre finančného zdravia plus 6 bodov. Nový
úspech dosiahlo Mesto Strážske, ktoré s ďalšími mestami obsadilo 2. miesto a dosiahlo
skóre finančného zdravia plus 5,9 bodov. INEKO hodnotil mestá od 0 do 6 bodov a išlo o
celkový dlh, dlhovú službu či bilanciu bežného účtu.

Prekládka el. vedenia – Začiatkom roka boli na starom sídlisku realizované výkopové
práce a následne uložené elektrické vedenie, ktoré nahradí pôvodné stĺpové vedenie. Zmena
sa týkala ulíc Družstevná, Okružná a Obchodná. Investorom bola VSD Košice.

Distribúcia záhradných kompostérov – Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch,
na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domác-
nosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací
zásobník, v ktorom budú domácnosti a záhradkári kompostovať nimi vyprodukovaný biolo-
gicky rozložiteľný komunálny odpad.

V tomto roku uplynulo:
225 rokov (1794) – od postavenia a posviacky súčasného gréckokatolíckeho farského

Chrámu Pánovho nanebovstúpenia, ktorý je najstaršou stavbou v meste.
140 rokov (1879) – od narodenia grófa Ladislava Séčeniho (László Szechényi), cisár-

skeho komorníka, diplomata a vynálezcu podmorskej bezdrôtovej telegrafie pre odosielanie
a prijímanie vibrácií zvukových vĺn pod vodou, ktorý začiatkom 20. stor. býval v novoposta-
venom kaštieli v mestskom parku.

125 rokov (1894) – od uvedenia ropnej rafinérie do prevádzky (stála v blízkosti želez-
ničného priecestia), ktorá zamestnávala približne tridsať pracovníkov.

110 rokov (1909) – od narodenia svetoznámeho grafika Ľudovíta Salaja (László Szalay)
v Strážskom.

75 rokov (1944) – od zničenia ropnej rafinérie ustupujúcimi nemeckými vojskami a oslo-
bodenia Strážskeho Sovietskou armádou.

30 rokov (1989) – od založenia školskej športovej olympiády pri Základnej škole v Stráž-
skom.

20 rokov (1999) – od pravidelného vydávania mestských novín Naše mesto.

Návrh zápisu textu do mestskej  kroniky za rok 2019 bol prerokovaný na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa ...

Ján Poprik, kronikár mesta


