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Medzinárodný deň múzeí
vo Vihorlatskom múzeu
navštívilo 1 532 návštevníkov

Humenskí fotografi uspeli
v krajskej súťaži

Viac na str. 6

Viac na str. 3

Kontrolný úrad zistil na humenskom
magistráte viacero pochybení
Mesto tvrdí, že sa nedopustilo závažných porušení. Časť poslancov ale oponuje a hovorí, že kontrola Najvyššieho
kontrolného úradu (NKÚ) odhalila závažné nedostatky.
Milan Potocký, Humenné

Humenskí poslanci sa na poslednom
rokovaní zastupiteľstva zaoberali
správou Najvyššieho kontrolného
úradu SR. Kontrola NKÚ prebiehala
na humenskom magistráte od začiatku augusta do konca novembra minulého roku. Kontrolóri preverili roz-

počet mesta a výsledky rozpočtového
hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri
hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mesta,
plnenie opatrení z predchádzajúcej
kontroly NKÚ a vnútorný kontrolný
systém. Kontrola zistila celkom 14 nedostatkov. Kým vedenie mesta hovorí

o veľmi dobrom výsledku, poslanci
z klubu Za demokratické Humenné
o závažných pochybeniach.

Mesto: Išlo prevažne
o formálne nedostatky

„Oproti roku 2011 ide o výrazný pokles zistených nedostatkov. Pri tejto
kontrole išlo prevažne o formálne

nedostatky. Nedošlo k porušeniu
všeobecne záväzných právnych
predpisov ani zákonov pri čerpaní
prostriedkov z rozpočtu EÚ a rozvojových projektov vyhlasovaných
jednotlivými ministerstvami,“ konštatuje mesto v dôvodovej správe.
Mesto tvrdí, že sa nedopustilo závažných porušení. Jediný závažnejší
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Kontrolný úrad zistil na humenskom magistráte viacero pochybení
pokračovanie zo strany 1

problém vidí v prípade, ktorý súvisí
s poskytnutím dotácie pre Územný
spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) v Humennom. Dotácia vo
výške 10-tisíc eur pre SČK Humenné
nebola mestu Slovenským Červeným
krížom vyúčtovaná v zmysle platnej
legislatívy.

Poslanec: Peniaze sa
prideľovali bez zmluvy
a bez žiadosti o dotáciu

Poslanec Miloš Meričko hovorí o závažných pochybeniach. Konkrétne
v prípade platenia nájomného a pridelenia dotácie pre Mládežnícky hokejový klub (MHK) Humenné. Meričko uviedol, že kontrolou plnenia
podmienok nájomnej zmluvy medzi
MHK a mestom boli zistené závažné nedostatky. „Ročné nájomné za
celý predmet nájmu bolo dohodnuté
v sume 34 572 eur bez DPH, nájomca mal nájomné uhrádzať na základe
vystavených faktúr. Mesto nepredložilo kontrolnej skupine účtovné
doklady vrátane výpisov z bankového účtu na rok 2015 preukazujúce
úhradu nájomného MHK vo výške
34 572 eur. Existuje riziko, že nájomné nebolo vôbec uhradené. Teda
pýtam sa, bolo? Ak bolo, prečo ste
nepredložili vlastne tie účtovné doklady?“ pýtal sa poslanec. Dodal, že
NKÚ vytýkalo mestu, že dotácia pre
klub bola udelená bez toho, aby klub

predložil žiadosť. „Na základe čoho
sa tých 247-tisíc eur dostalo k mládežníckemu hokejovému klubu.
Kontrolou predbežnej dokumentácie
bolo zistené, že MHK nepredložil
mestu žiadosť o poskytnutie dotácie
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,“ upozornil Meričko. Dodal,
že zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi mestom a MHK
nebola vôbec uzatvorená, čo nebolo
v súlade s VZN o poskytovaní dotácií. „Stále nám teda chcete tvrdiť, že
nešlo o vážne pochybenia?“ pýtal sa
poslanec vedenia mesta.

Poslanec Miloš Meričko hovorí, že podľa výsledkov kontroly NKÚ došlo na magistráte
k závažným pochybeniam. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto: Chyby opravíme

Primátorka Jana Vaľová vysvetlila,
že MHK fakturovali peniaze na základe zmluvy. Dodala, že NKÚ ešte
vyžaduje, aby každý subjekt o dotáciu požiadal. To sa ale nestalo. „Čiže
to je také na viac, ale zmluva je podpísaná, zmluva bola platná,“ uviedla
Vaľová. Mesto tvrdí, že ročne vykoná
viac ako 140-tisíc finančných operácií a pripúšťa, že pri takom veľkom
množstve môže dôjsť aj k chybám.
„Aj zamestnanci mesta sú len ľudia, ak dôjde k nejakej chybe, tak
tá chyba sa tu objaví a nás to mrzí
a opravíme to,“ povedala primátorka. Podľa mesta išlo len o chyby a nie
závažné porušenia, pretože NKÚ nepostúpilo svoje zistenia na ministerstvo financií, prokuratúru alebo na
správu finančnej kontroly. Poslanec

Mesto tvrdí, že išlo prevažne o formálne nedostatky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jozef Babják je presvedčený, že vedenie mesta správu NKÚ zľahčuje.
Dodal, že v prípade zimného štadióna poslanci viackrát upozorňovali
mesto, že si nájomca neplní svoje
povinnosti tak, ako mu to vyplýva zo
zmluvy. „Neplatil nájomné rok a pol,
že až po roku 31.12.2014 sa ten stav
začal meniť. My sme na to upozorňovali, že takého veci tam sú a že,
samozrejme, raz niekto príde a nás

na to upozorní,“ povedal Babják na
margo kontroly NKÚ. Ďalej dodal, že
nie sú plnené podmienky nájomnej
zmluvy. „Čo sa týka investícií, nebolo tam poistenie budovy, ktoré bolo
v zmluve explicitne uvedené,“ uviedol poslanec. Mesto vníma zistenia
NKÚ ako upozornenie. Samospráva
už prijala opatrenia na odstránenie
nedostatkov.

Výstava Pohľady do neznáma

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo od 18. mája širokej verejnosti výstavu portrétov Márie Cingelovej.
Jana Fedičová, Humenné

Autorka pochádza z obce Ulič
v okrese Snina. Maľovaniu sa venuje od detstva, svoj talent formovala pod vedením akademického
maliara Ivana Chapčáka. Bohaté
skúsenosti nadobudla autorka na
početných maliarskych plenéroch
a výstavách doma a v zahraničí.

V súčasnosti žije a pracuje v Taliansku vo Florencii, kde absolvovala
štúdium maľby realistického portrétu na súkromnej škole maliarky
Andrei Sole Costa. Spolupracuje s
významnou talianskou portrétistkou Ersiliou Leonini. Je členkou
umeleckej galérie Simultanea
Spazzi D´Arte Florencia. V tvorbe
Márie Cingelovej prevládajú por-

tréty a krajiny. Kresby, olejomaľby,
ako aj neopakovateľné diela suchým pastelom na kartóne a dreve
sú jedinečné štýlom, farebnosťou a
vyjadrením hĺbky pocitov portrétovaných. Autorka je známa svojím
citlivým ponorom do duše tých,
ktorých maľuje. Vidí nie len tvár
a vlasy... jej vlastná duša sa vnára
do duší portrétovaných – rozumie

im, vidí ich životy, prežíva ich radosti aj trápenia. Cingeľovej diela
sú preto neopakovateľné a jedinečné. Také výnimočné, akými sme my
všetci výnimoční so svojimi túžbami, snami radosťami, smútkami
i nádejami. Výstava vyše tridsiatich
diel Márie Cingelovej potrvá vo výstavných priestoroch Vihorlatského
múzea v Humennom do 31. júla.
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Humenskí fotografi uspeli v krajskej súťaži

Dvaja členovia Fotoklubu Karpatské obzory boli ocenení na krajskom kole súťaže amatérskych fotografov AMFO 2017.
mp, , Humenné

Členovia fotoklubu Karpatské
obzory dosiahli ďalší veľmi
významný úspech. Fotografi
Martina Bangová a Peter Bodor uspeli v krajskej súťaži
amatérskych fotografov. Martina Bangová zaujala svojou
fotografiou z výjazdu fotoklubu do Nórska. Počas jedného
workshopu s nórskymi part-

nermi sa jej podaril unikátny
záber. V jednom zo zálivov
nafotila zrkadlovú kocku,
ktorej konštrukcia zachytáva
svetlo z rôznych uhlov a dokáže tak pripraviť nezvyčajné
divadlo. Peter Bodor práve,
naopak, zaujal pohotovou
street fotografiou z Prahy.
„Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým členom
nášho klubu za ich prácu. Aj

Víťazné fotografie. Martina Bangová zaujala porotu fotografiou zrkadlovej kocky,
ktorú nafotila v Nórsku. | FOTO: ARCHÍV MB

na tomto jedinečnom úspechu našich členov vidíme, že
naša práca má zmysel. Náš
klub je otvorený každému a
ponúka príležitosť venovať sa
tejto záľube. Na pravidelných
stretnutiach a workshopoch
preberáme technické aspekty
fotografie, kompozíciu, ale aj
úpravu fotografií na počítači. Ako zaujímavosť na záver
môžem dodať, že ocenenie

získali najmladší a najstarší
člen klubu. Martina Bangová
má 28 rokov a Peter Bodor
70,“ vysvetlil fotograf Miroslav Porochnavý. Pracovná
cesta, ktorú absolvovali humenskí fotografi do Nórska
v januári tohto roka, bola
spolufinancovaná z grantov Nórska prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu.

Peter Bodor očaril pohotovou street fotografiou z Prahy. | FOTO: ARCHÍV PB

Vedenie chce predchádzať vzniku miest s nezákonne uloženým odpadom
Tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Humenská samospráva by
chcela pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu na území mesta získať nenávratný finančný príspevok
(NFP) vo výške 475.000 eur.
Reaguje tak na výzvu Ministerstva vnútra SR, ktoré je
sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program
Ľudské zdroje. Mesto v rámci
projektu plánuje vybudovať
stojiská pre zberné nádoby na zmesový komunálny
odpad, vrátane ich nákupu.

Predchádzať by tak chcelo
vzniku miest s nezákonne
uloženým odpadom. Zároveň má v pláne zrealizovať
zberný dvor na umiestnenie
nádob za účelom zvýšenia
kapacity separovaného zberu komunálnych odpadov
vznikajúcich v záujmovom
území. Predpokladaný celkový rozpočet projektu predstavuje 500.000 eur. Humenskí
poslanci na svojom májovom
zasadnutí projekt podporili.
Odsúhlasili predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie
povinného spolufinancovania vo výške minimálne 5 %,

čo predstavuje 25.000 eur,
tiež zaistenie finančných prostriedkov na prípadné neoprávnené výdavky projektu.
Jeho ciele sú podľa predlo-

ženého materiálu v súlade s
platným územným plánom a
programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta.
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Ukrajinci pašujú na Slovensko jantár. Colníci odhalili ďalších pašerákov
Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili colníci pri vstupe na Slovensko nelegálny dovoz vyše 62 kilogramov jantáru.
mpo, Vyšné Nemecké

Colníci odhalili pašerákov koncom minulého týždňa pri kontrole ukrajinského auta na hraničnom priechode vo Vyšnom
Nemeckom. 29-ročný vodič a
jeho spolucestujúci uviedli, že
nedovážajú žiaden tovar iba 120
litrov pohonných látok v nádrži
vozidla. Pri colnej kontrole bol
nasadený aj služobný pes. Kontrolujúcemu colníkovi bolo správanie sa cestujúcich podozrivé, a
tak rozhodol o kontrole vozidla aj
pomocou skenovacieho systému.
„Colníci po vyhodnotení skenov
označili palivovú nádrž vozidla
ako podozrivé miesto, preto pokračovali v dôkladnej fyzickej
kontrole vozidla. Demontovali

nádrž, ktorá bola špeciálne upravená tak, že jedna časť slúžila pre
pohonné látky a ďalšia ako úkryt.
Pod príklopom v úkryte nádrže
potom colníci odhalili 32,8 kg
nerastov neznámeho pôvodu
rôznych tvarov, veľkostí a farieb
pripomínajúcich jantár,“ vysvetlila hovorkyňa Colného úradu
Michalovce Klára Baloghová.

Jantár našli aj v druhom
aute

S odstupom 10 minút sa zopakoval rovnaký scenár u ďalšieho
vozidla rovnakej prémiovej značky s ukrajinskými evidenčnými
číslami, taktiež s dvoma cestujúcimi. Ani v tomto prípade 34ročný vodič, občan Ukrajiny, ani
jeho spolucestujúci nedeklarova-

Mladík šoféroval bez vodičáku.
Havaroval a vážne sa zranil

Okresný dopravný inšpektorát v Humennom vedie trestné stíhanie
pre prečin ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo pri dopravnej nehode
minulý týždeň
mpo, Topoľa, Ilustračné foto: MIPO

Nehoda sa stala začiatkom
uplynulého týždňa v obci Topoľa v okrese Snina. Devätnásťročný mladík z uvedenej
obce ako nevodič viedol osobné motorové vozidlo BMW
po štátnej ceste III/3884,
na rovnom úseku vozovky
sa plne nevenoval vedeniu
vozidla, zišiel s
autom mimo vozovku,
narazil
do mostíka pred
jedným z rodinných domov
a neskôr aj do
oplotenia domu.
Vozidlo ostalo
stáť v priekope.
Mladý „vodič“

pri dopravnej nehode vypadol z vozidla, bol v bezvedomí, jeho zranenia si vyžiadajú dobu liečenia nad 42 dní.
Dvadsaťdvaročný spolujazdec
neutrpel zranenia. Škoda na
motorovom vozidle vznikla
vo výške 2-tisíc eur a škoda na
oplotení tisíc eur. Informoval
prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.

li dovoz žiadneho tovaru okrem
paliva v nádrži vozidla. Colníci
skontrolovali vozidlo pomocou
služobného psa aj skenovacieho systému a opäť označili ako
podozrivé miesto nádrž vozidla.
Po dôkladnej fyzickej kontrole
v nej odhalili 29,8 kg nerastov
pripomínajúcich jantár. Keďže
cestujúci tovar ku kontrole neprihlásili a nevedeli predložiť
žiadne doklady o jeho pôvode a
hodnote, colníci tovar zaistili. V
prípade, že cestujúci nepredloží
doklady osvedčujúce, že tovar
bol na colné územie Európskeho
spoločenstva riadne dovezený v
súlade s colnými predpismi, colný úrad vydá rozhodnutie o jeho
zhabaní alebo prepadnutí tovaru
v prospech štátu.

Ukrajinci pašovali jantár v špeciálnych
úkrytoch, ktoré sa nachádzali v dutinách
nádrží vozidiel. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu Finančnej
správy a zatiaľ je v štádiu šetrenia. „Pritom na Slovensko aj územie Európskej únie je možné jantár legálne doviezť, nevzťahujú sa
naň reštrikčné opatrenia. Tovar
je však potrebné riadne prihlásiť
a preukázať pri colnej kontrole,“
ozrejmila Baloghová.

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Super Akcia

Gril sezóna sa začína

Grilovacie
klobásy
rôzne druhy
96% mäsa

5,20 €
za kg

Bravčové
stehno
3,29 €
za kg

Špekačky
77% mäsa

2,50 €
za kg

Dostupné v predajniach ALTHAN v Humennom - Laborecká ul. 4 (Zekon), Nemocničná ul. 16

6 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
29. MÁJA 2017

Prežite výlet bez úrazu. Dôležité rady, ako postupovať pri zraneniach

Podvrtnutý členok, odreniny, úpal či bodnutie hmyzom. To je len malá časť úrazov, ktoré číhajú na našich najmenších. Aby sa školské výlety
a šantenie detí zaobišli bez vážnejších následkov, Falck Záchranná pripravila pre vás rady, ako takéto úrazy ošetriť a predchádzať im.
Vladimír Vanko, Slovensko

Ako správne postupovať pri rôznych
poraneniach vysvetlil hlavný inštruktor
Falck Academy Miroslav Nagy.

Odreniny

Odreniny všetkého druhu sú najbežnejším detským úrazom. Zväčša ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť čistou vodou a osušiť. Aby sa do odreniny nedostal
drobný prach či nečistoty, prelepte ju
náplasťou. Tie preto majte stále poruke.

Krvácajúca rana

Prvým a najdôležitejším krokom pri
krvácaní je jeho zastavenie. Vo väčšine
prípadov stačí správne priložený tlakový obväz. Na ranu môžete pritlačiť ruku
alebo aj kus látky. V prípade pochybností
volajte záchranku, kde vám poradia, ako
postupovať ďalej. Ak ranu spôsobil cudzí
predmet, nikdy ho z nej neodstraňujte,
pretože ju upcháva a zabraňuje tak krvácaniu. Pokúste sa okraje rany pritlačiť
k sebe a aj s cudzím predmetom obložiť
gázou a zafixovať. Následne volajte záchranárov. Ak ste predmet náhodou vybrali, nikdy ho nedávajte naspäť. Mohli
by ste tým ranenému ešte viac uškodiť.

Krvácanie z nosa

Mäkkú časť nosových krídiel držte stlačenú približne 10 minút, následne tlak
uvoľnite. Keď je to potrebné, stlačenie
zopakujte. Ak sa krvácanie nedarí zastaviť
a ranený má i ďalšie bolesti, volajte 155.

Podvrtnutý členok

Členok znehybnite, ideálne je ho pevne
obviazať šatkou alebo kusom látky. Predídete tak opuchu či zhoršeniu zranenia.
Ak noha opúcha alebo sa ňu neviete od
bolesti postaviť, volajte záchranárov. Aby
ste predišli úrazu, vždy si zvoľte vhodnú
obuv. Do terénu s pevnou podrážkou, ideálne so spevneným členkom.

Zlomenina

Zlomeninu sa nikdy nesnažte vrátiť do
pôvodného stavu, mohli by ste ranenému
ešte viac ublížiť. Treba ju riadne znehybniť a zafixovať. Dolnú končatinu môžete
priviazať obväzom, šatkou či kusom oblečenia k tej zdravej. Snažte sa znehybniť kĺb nad aj pod ranou, nikdy nie cez
miesto zlomeniny. Pri otvorenej zlomenine je potrebné zastaviť krvácanie. Ak je
to možné, prekryte ju sterilným štvorcom
z lekárničky tak, aby ste prekryli kosť.
Okamžite zalarmujte záchranku alebo

horskú službu.
Zlomenú ruku dajte do závesu. Vytvoríte
ho previazaním šatky alebo kusu oblečenia okolo krku, do ktorého zlomenú končatinu vložíte.

Úraz hlavy

Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich
najmä pády. Pokiaľ sa neobjavia príznaky
otrasu mozgu – zvracanie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto príznaky si vyžadujú
neodkladné vyšetrenie odborníkom.

Bodnutie hmyzom

Odstráňte žihadlo, priložte studený obklad a na kožu natrite lokálne anestetikum (gél alebo krém je dostupný v lekárni). V prípade alergickej reakcie treba
privolať alebo vyhľadať odbornú pomoc.
Ak ste alergik, nezabudnite si zobrať na
cestu svoje lieky.

Prisatý kliešť

Pri úpale postihnutého odneste do tieňa
či na chladnejšie miesto. Ak je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Tiež
môžete dávať mokré obklady. V prípade
bezvedomia ho uložte do bočnej stabilizovanej polohy a volajte sanitku. Aby ste
predišli úpalu, noste vhodnú pokrývku
hlavy a pite dostatok tekutín.

Ak ste si po príchode z výletu objavili na
tele kliešťa, môžete sa ho zbaviť použitím
špeciálneho odstraňovača. Vystačíte si
však aj s umelohmotnou pinzetou. Kliešťa ňou uchopte pevne, tesne nad kožou a
opatrne ťahajte priamo z kože von. Netočte ani nekývte ním. Postihnuté miesto
vydezinfikujte. V prípade neskorších príznakov ako horúčka, bolesť hlavy, závrat
vyhľadajte lekára. Rovnako ho vyhľadajte, ak si kliešťa netrúfate odstrániť sami.

Úžeh

Otrava lesnými plodmi

Úpal

Postihnutého odneste do tieňa a začnite
ho ochladzovať studenými obkladmi. Ak
je pri vedomí, podávajte mu vlažné tekutiny. Pri bezvedomí ho uložte do bočnej
stabilizovanej polohy. Sledujte jeho životné funkcie a volajte sanitku.

Neznáme hríby ani bobule nekonzumujte. Ak sa tak stalo a je vám nevoľno,
vyhľadajte odbornú pomoc. V prípade
zvracania zaistite zvyšky zvratkov na toxikologické vyšetrenie.

Medzinárodný deň múzeí vo Vihorlatskom múzeu navštívilo 1 532 návštevníkov
jf, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Tradičný celodenný program
osláv Medzinárodného dňa
múzeí sa vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom konal
s rekordným záujmom verejnosti. „Múzejné expozície, výstavy a sprievodný program v
objekte historického zámku
a folklórne vystúpenia v areáli skanzenu si v nedeľu 21.
mája prišlo pozrieť a zažiť
1 532 návštevníkov. Spoločné
oslavy múzejných pracovníkov a priaznivcov histórie,

kultúry a folklóru sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konali po tridsiaty
prvýkrát. S radosťou konštatujeme opätovný nárast návštevníkov všetkých vekových
kategórií. Veríme, že záujem
o toto už tradičné podujatie
múzea, bude pre širokú verejnosť naďalej príležitosťou
k opakovaným návštevám
pripravovaných múzejných
podujatí počas celého roka.
Vihorlatské múzeum ďakuje všetkým návštevníkom a
podporovateľom za doteraj-

šiu priazeň a tešíme sa na
spoločné stretnutia v aktuálnej letnej sezóne,“ uviedla

Jana Fedičová z Vihorlatského múzea v Humennom.
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Poslanci schválili mestským policajtom slnečné okuliare

Humenskí mestskí policajti budú môcť počas výkonu služby nosiť služobné slnečné okuliare podobne ako napríklad americkí
policajti na slnečnej Floride. Mestskí poslanci schválili nariadenie, ktoré zaraďuje slnečné okuliare medzi výstrojné súčiastky
príslušníkov mestskej polície.
Milan Potocký, Humenné

Súčasťou výbavy a výstroje
Mestskej polície v Humennom budú aj slnečné okuliare. Poslanci na poslednom
rokovaní mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN)
o používaní ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov
Mestskej polície v Humennom. „V súčasnosti policajný trend a hlavne klimatické
podmienky ako v zimnom,
tak aj v letnom období poukazujú na rozšírenie používania týchto výstrojných
súčiastok, čo umožňuje aj zákon o obecnej polícii,“ povedal náčelník Mestskej polície
(MsP) v Humennom Marián
Zub. Výstrojné súčiastky,
ktoré poslanci schválili, sú
prevažne doplnkami zimného a letného oblečenia.

Poslanci: Policajti si
okuliare zaslúžia

Slnečné okuliare schválilo zastupiteľstvo na návrh
poslankyne Anny Sotákovej.

„Naša mestská polícia je tu
na to, aby občania mali väčší
pocit bezpečia v meste, aby
jednoducho mali pocit, že
tá mestská polícia je tu pre
nich. Mestskí policajti pracujú za každého počasia, vieme,
že klimatické prostredie sa
nám mení a ja len budem súhlasiť a hlasovať za to, aby to
VZN bolo prijaté,“ povedala
pred hlasovaním Sotáková.
Poslanec Dušan Sukovský
uviedol, že mestská polícia sa
stále skvalitňuje. Policajti ale
musia zápasiť stále s novými
problémami. „Nemôžu byť
všade, samozrejme, tam, kam
ich občania volajú. Myslím si,
že sú v krátkom čase dosažiteľní,“ povedal Sukovský.
Poslanec Milan Kulik uviedol, že navrhované pomôcky
sú pre výkon práce policajtov
naozaj potrebné.

ká vesta s nápisom „mestská
polícia“, zásahový komplet,
bunda, letná šiltovka, zimná pletená čiapka, bavlnená
polokošeľa a tričko s nápisom „mestská polícia“, ale
aj ponožky, rukavice, viazanky, svetre, termobielizeň,
pláštenka alebo pončo a rukavice. Humenskí policajti
majú k dispozícii aj bicykle.
Poslanci im preto schválili
aj cyklistickú výstroj, ktorej
súčasťou je prilba, krátke nohavice, rukavice, chrániče a
plastová fľaša.

Náčelník Mestskej polície v Humennom Marián
Zub informoval, že klimatické podmienky si
vyžadujú rozšírenie používania výstrojných
súčiastok. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Policajtom schválili aj
prilby na bicykle

Ďalšími schválenými výstrojnými súčiastkami mestskej
polície sú okrem slnečných
okuliarov napríklad taktic-

Humenskí mestskí policajti dostanú aj služobné slnečné okuliare. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Medzilaborce ušetrili na verejnom osvetlení
v druhej polovici vlaňajška 18 percent
Tasr, Medzilaborce

Medzilaborce ušetrili na verejnom osvetlení v druhej
polovici vlaňajška 18 percent.
Dôvodom je jeho modernizácia, na ktorú získalo mesto zo
zdrojov Európskej únie (EÚ)
nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 550.000

eur. Projekt, ktorý ukončili
vlani v júni, bol zameraný na
modernizáciu a optimalizáciu
verejného osvetlenia, zefektívnenie jeho systému a zníženie energetickej náročnosti. V Medzilaborciach a jeho
dvoch častiach - Vydraň a Borov vymenili spolu 695 kusov
výbojkových svetelných bodov za LED. Ako pre TASR

uviedol Anton Sabo z referátu
výstavby mesta, samospráva
pociťuje okrem úspory elektrickej energie aj iné benefity.
„Je to hlavne kvalita, estetický vzhľad a rovnomernosť
svietenia osvetľovacej sústavy novými technológiami.
Súčasťou modernizácie bolo
doplnenie 79 nových svetelných miest,“ priblížil. Údržbu

verejného osvetlenia v meste
zabezpečuje košická spoločnosť Eltodo Osvetlenie, s. r.
o. Okrem nových svietidiel,
ktorých údržba je podľa Saba
menej náročná, sa firma stará
aj o stožiare, podzemné a nadzemné vedenie a pod. Mesto
vlani na správu a údržbu verejného osvetlenia použilo financie vo výške 110.000 eur.
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Pyrotechnici hľadali na východnom Slovensku starú muníciu z II. svetovej vojny

Policajní pyrotechnici našli až 33 kusov ručných a delostreleckých granátov a mín. Starú muníciu hľadali aj v okolí vodnej nádrže Starina.
mpo, Snina, foto: POL

Uplynulý týždeň sa na východnom Slovensku konalo celoslovenské inštruktážno-metodické
zamestnanie policajných pyrotechnikov, ktoré viedol Kriminalisticko-expertízny ústav
Policajného zboru. Školenia sa
zúčastnili aj pyrotechnici z Čiech
a Maďarska. „Prvé dva dni mali
pyrotechnici teoretickú časť, ďalšie dva praktickú. V rámci praktickej časti pyrotechnici okrem
iného vyhľadávali starú muníciu,
a to v oblastiach, kde prebiehali
boje počas I. a II. sv. vojny. Py-

rotechnici takýmto spôsobom
pomáhajú zvýšiť bezpečnosť
v týchto oblastiach, keďže aj po
viac ako 70 rokoch od skončenia
II. sv. vojny sa tu stále nachádza
rôzna munícia. Táto môže byť aj
po toľkých rokoch stále funkčná
a pri neodbornej manipulácii
s ňou môže dôjsť k vážnym, až fatálnym zraneniam,“ vysvetlil prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik. Počas vyhľadávania munície v okrese Svidník
a v okolí vodnej nádrže Starina
sa policajným pyrotechnikom
podarilo nájsť väčšie množstvo
munície z obdobia II. sv. vojny.

Celkovo 33 kusov delostreleckých a ručných granátov, delostreleckých mín a jednu kaťušu. Policajný hovorca dodal, že
nájdená munícia bola zaistená a
prevezená za účelom jej zneškodnenia. Okrem toho bol v stredu
v obci Kapišová pri poľnohospodárskom družstve
v
priekope
nájdený 1 delostrelecký
granát. Nasledujúci deň,
teda vo štvr-

tok, sa pri poľnohospodárskych
prácach pri obci Dlhoňa našiel
ručný granát F1 pochádzajúci
z obdobia II. sv. vojny. Na miesto
bol privolaný pyrotechnik, ktorý
muníciu zaistil a prevzal za účelom jej zneškodnenia.

Výtvarné spektrum 2017 vo Vihorlatskom múzeu

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu výtvarných diel neprofesionálnych umelcov pôsobiacich v Prešovskom kraji.
jf, Humenné

Výstava sa koná v rámci prezentácie súťažných výtvarných
diel 54. ročníka krajského kola
celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Prešovského kraja Výtvarné spektrum 2017. „V rámci

súťaže hodnotila odborná porota
v tomto roku 143 výtvarných prác
od 63 autorov vo veku od 15 do
60 rokov. Do súťaže sa zapojili
autori z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Prešov, Poprad, Kežmarok
a Levoča. Aktuálneho ročníka
sa zúčastnila zhruba tretina no-

vých autorov. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia,“ vysvetlila Jana
Fedičová z Vihorlatského múzea
v Humennom. Výstava Výtvarné
spektrum 2017 ponúka 78 výtvarných prác – malieb a plastík
od 45 autorov. Vernisáž výstavy
spojená s odborným seminárom

za účasti členov súťažnej poroty
sa uskutoční dňa 2. júna 2017
v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom o 15.00
hodine. Výstava vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom potrvá do
30. júna 2017.

Veci v aute si odložte tak, aby nepriťahovali zlodejov
Vzdialenie sa od neuzamknutého auta hoci len na krátku chvíľu sa nikdy nevypláca. Presvedčil sa o tom aj 39-ročný muž.
mpo, Humenné

Jednou z povinností, ktorú má
vodič podľa zákona o cestnej
premávke, je zabezpečiť vozidlo
a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom,
ak sa vzdiali od vozidla mimo
jeho dohľadu. Preto aj keď opúšťate vozidlo len na malú chvíľu,
vezmite si svoje cennosti so sebou a presvedčte sa, či ste riadne zamkli auto! O tom, aké je to
dôležité, dosvedčuje aj prípad,
ktorý sa stal minulý týždeň na
parkovisku pred jedným z ob-

chodov na Svitskej ceste v Poprade. Tridsaťdeväťročný muž
tu zaparkoval v stredu popoludní osobné auto Hyundai i30 a
na dvadsať minút sa vzdialil od
auta, ktoré ale neuzamkol. Počas
toho neznámy páchateľ ukradol
z predného sedadla spolujazdca
voľne položenú tašku, v ktorej
sa nachádzal notebook, tri kusy
USB kľúčov a rôzne kľúče. Spôsobená škoda bola vyčíslená na
tisíc eur. Polícia začala v danom
prípade trestné stíhanie pre prečin krádeže.

V aute by ste nemali nechávať ani doklady

„Ak si veci z auta so sebou neberiete, uložte ich aspoň do batožinového priestoru, nech zbytočne
nepriťahujú zvedavé oči ľudí.
V aute by ste si nemali odkladať ani technický preukaz či iné
doklady. Je na nich množstvo
údajov, ktoré sa v nesprávnych
rukách dajú ľahko zneužiť,“ uviedol prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik. To
platí tak pre prípad, že parkujete
niekde v meste, ale aj keď auto
zaparkujete na noc pri svojom
dome či bytovke. Ak parkujete

mimo domu, nikdy neparkujte
auto na opustenom mieste. Využite platené a strážené parkoviská. Prílišná šetrnosť sa nevypláca. Cena parkovného je predsa
niekoľkonásobne nižšia ako cena
vašich vecí. „I keď po opustení
vozidla v ňom nenecháte žiadne
cennosti, nemali by ste zabudnúť
uzamknúť všetky dvere. Okná
by mali byť vytiahnuté smerom
hore a uzatvorené strešné okno.
Zvukový alarm síce samotnej
krádeži nezabráni, môže vás však
upozorniť na nedovolenú manipuláciu s vaším automobilom,“
uzavrel policajný hovorca.
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Humenčania budú môcť diskutovať so známym meteorológom
Zaujíma vás počasie, klíma, pranostiky a predpovede? Tak sa príďte porozprávať so vzácnym hosťom.
mpo, Humenné FOTO: ARCHÍV PJ

Na vaše otázky rád odpovie známy
slovenský meteorológ RNDr. Peter
Jurčovič. Stretnutie s meteorológom sa uskutoční vo Vihorlatskej
hvezdárni v Humennom na Ulici
mierovej v piatok 9. júna o 17.00
hod.. Stretnutie pre vás zorganizovalo v spolupráci s Vihorlatskou
hvezdárňou neformálne združenie
občanov Príď a poznaj. Vstup je

zdarma. Jurčovič vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor fyzika, špecializácia meteorológia a klimatológia.
Okrem počasie je jeho veľkou záľubou šport, záhrada a cestovanie.
V Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave pracoval 17
rokov. Na televíznych obrazovkách
sa objavuje od roku 1977. Počasie
pripravoval a moderoval v televízii i v rozhlase. V roku 1995 zalo-

žil prvú súkromnú meteorologickú
firmu na Slovensku. V súčasnosti
zostavuje najmä predpovede pre
televíziu JOJ v relácii Najlepšie
počasie. Poskytuje aj predpovede
počasia letoviskám a zimným strediskám. Pred štyrmi rokmi získal aj
ocenenie pre najlepšieho televízneho moderátora počasia na Slovensku. Pre verejnosť organizuje besedy po celom Slovensku. Venuje sa
aj literárnej činnosti.

Menej rozvinuté okresy čakajú na pomoc. Kraj bude viac koordinovať akčné plány
Prešovský vyšší územný celok by mohol zohrať významnejšiu úlohu pri koordinovaní aktivít pre menej rozvinuté okresy. Vyplýva to
z pracovného stretnutia predsedu PSK Petra Chudíka a splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO)
Antona Marcinčina, ktoré sa 25. mája konalo na pôde krajskej samosprávy.
Dáša Jeleňová, Prešov

Pod zákon o najmenej rozvinutých
regiónoch patrí 12 okresov na Slovensku. Z Prešovského kraja sú to
okresy Sabinov, Svidník, Kežmarok a Vranov nad Topľou. Vláda
už avizovala, že okruh podpory sa
rozšíri o ďalších päť okresov, medzi
ktorými by mali byť aj Bardejov,
Medzilaborce a Snina. Z Košického
kraja by pribudli Gelnica a Košice –
okolie. Rokovaní sa na úrade PSK
zúčastnili zástupcovia z okresov
Sabinov, Svidník, Kežmarok a Vranov nad Topľou, ktoré sú zaradené
do zoznamu najmenej rozvinutých
okresov a majú za sebou prvé skúsenosti s naplnením tzv. akčných
plánov. „Rozprávali sme sa v dvoch
úrovniach – čo musíme a čo chceme urobiť v okresoch. Jednoznačne
zmobilizovať rozvojové rady, rozvojové centrá a zintenzívniť práce
a zdôrazniť tvorbu pracovných
miest. Tam máme čo robiť, bez
toho sa nepohneme. Druhá úroveň je komunikačná. Je ideálne, že
práve na úrovni VÚC v kraji, kde
máme štyri najmenej rozvinuté

okresy, a očakáva sa, že ich bude
sedem, môže VÚC plniť úlohu koordinátora,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre NRO Anton
Marcinčin. Ako priznal, realizácia
akčných plánov je komplikovaná
a nie ideálna, aj napriek tomu vidí
výsledky. Prešovský samosprávny
kraj podľa neho je aktívny už minimálne rok v konkrétnych okresoch na konkrétnych aktivitách. „S
prispením PSK máme veľký projekt
stredných škôl v Kežmarku, máme
zameranie na učebné odbory, ktoré
vyžaduje trh práce, máme naštartovaných niekoľko menších podnikov, ktoré by mohli v priebehu
mesiaca - dvoch dostať podporu
na vytvorenie nových pracovných
miest. Máme v pomerne vysokom
štádiu rozpracovania vodozádržné
opatrenia a čističky odpadových
vôd. Pracuje sa na podpore ochrany kultúrnych pamiatok a hradov,
kde vieme zamestnať veľký počet
ľudí,“ konkretizoval A. Marcinčin.
Ako dodal, pracuje sa aj v oblasti
poľnohospodárstva, pre mladých
farmárov je vyčlenených 30 miliónov eur s prísľubom 18 milió-

nov eur výhradne pre tieto okresy.
Zelenú by mali dostať aj projekty
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré preukážu
podporu pre tieto vybrané regióny.
Splnomocnenec akcentoval aj zodpovednosť samotných ministerstiev, ktoré majú naplniť zámery
vlády a cielene pomáhať najmenej
rozvinutým okresom.
Predseda PSK Peter Chudík pripustil, že záležitosti ohľadom akčných
plánov by mohli byť koordinované
z úrovne kraja a mohli by priniesť
konkrétnejšie závery. Nutné podľa
neho nie je vytvárať nové Krajské

centrum, pretože PSK má už funkčný odbor regionálneho rozvoja.
„Ide o široký záber, no myšlienka
je fantastická. Prešiel rok, vývoj
ide ďalej, možno niektoré veci
dnes vidíme inak ako vlani. Musíme reagovať flexibilne a záležitosti,
ktoré nie sú plnené, naštartovať
lepšie. My sme pripravení osloviť
rezortných ministrov, ale aj lepšie
komunikovať medzi sebou navzájom, “ povedal P. Chudík. Najbližšie podobné stretnutie v regiónoch
sa má uskutočniť 8. júna v Čiernej
nad Topľou a ďalšie 9. júna v Kežmarku.

Starostovia z najmenej rozvinutých regiónov Prešovského kraja hľadali spoločné riešenia
zložitej situácie na spoločnom stretnutí. | FOTO: DJ
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členkou baletného súboru prestížneho moskovského Veľkého
divadla. Ale keď sa jedného dňa zúčastní predstavenia francúzskeho súboru moderného výrazového tanca, nečakane ju to rozruší.
Zažije umelecký šok, ktorý ju vykoľají a zmení jej doterajší život.
Končí všetko, v čo doposiaľ verila, o čo sa usilovala...
dráma (FRA), české titulky – 30. mája o 19.30 hod.
TANEČNICA
(LA DANSEUSE)

0911 256 749
Riadková inzercia redakcia@humenskyexpres.sk
PRENÁJOM

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej
budove SFZ na ul. Osloboditeľov 3
v Humennom (100 m od centra mesta,
dostatok parkovacieho miesta zdarma).
Info na tel. č. 0905 809 038; e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk
HE-R/0081

Budúca hviezda európskych kabaretov éry Belle Epoque, Loie
Fuller, sa narodila na americkom Stredozápade a nič z jej pôvodu
nepredurčovalo túto farmársku dcéru k tomu, že raz bude tancovať v parížskej Opere. Ale stalo sa. Skrytá v metroch hodvábu,
ruky predĺžené dlhými drevenými tyčami, Loie znovu objavuje
svoje telo na javisku a uchvacuje publikum každý večer o trochu
viac svojim revolučným Serpentínovým tancom. Oslní celé
mesto a stane sa ikonou, žiariacim symbolom jednej generácie.
Až stretnutie s Isadorou Duncan, mladou tanečnicou bažiacou po
sláve, privedie túto ikonu zo začiatku 20. storočia k pádu.
biografický, dráma (FRA/BEL/CZE), české titulky
– 31. mája o 19.30 hod.
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2
(GUARDIAN OF THE GALAXY 2)
Peter Quill, prezývaný sám sebou Star Lord, a partia jeho
excentrických priateľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny
vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo jeho rodičov.
Starí nepriatelia sa stávajú novými spojencami a na pomoc
prichádzajú aj ďalšie obľúbené postavy z rozpínajúceho sa
filmového vesmíru štúdia Marvel... a to všetko v rytme najväčších
hitov 70-tych rokov.
akčný, sci-fi, komédia (USA), slovenské titulky – 1. júna o 16.30 hod.
WONDER WOMAN
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, podstúpila princezná
Amazoniek, Diana, tréning, ktorý z nej spravil neporaziteľnú
bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrovnom raji až do doby,
kým na ich ostrove nehavaroval americký pilot a začal rozprávať
o masovom celosvetovom konflikte zúriacom okolo nich. Diana
opúšťa bezpečný domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a
zastaviť hrozbu. Bojuje po boku mužov vo vojne, ktorá má ukončiť všetky konflikty a postupne objavuje široký potenciál svojich
nadprirodzených schopností a... svoj naozajstný osud.
akčný, fantasy, dráma (USA), slovenské titulky
– 1., 2. a 3. júna o 19.30 hod..
ZÁHRADNÍCTVO: RODINNÝ PRIATEĽ
Melodráma odohrávajúca sa v 40. rokoch počas nemeckej okupácie. Rozpráva o troch rodinách: leteckého rádiotelegrafista, majiteľa kaderníckeho salónu a záhradníctva.  Tri mladé ženy a dve
deti čakajú na návrat svojich väznených mužov a otcov. Vojnou
vynútenému rodinnému spoločenstvu obetavo pomáha rodinný
priateľ a lekár Jiří. Film je príbehom lásky, ktorá nesmela byť
naplnená, rozpráva o vernosti, túžbe, vine a láske, o odchodoch
a návratoch, o rodine, rodičoch a deťoch. Ide o rodinný portrét
videný pohľadom žien, ktoré osud zviedol dohromady. Časovo
predchádza obľúbenému snímku Pelíšky. V jednej z hlavných
úloh sa predstaví aj Aňa Geislerová.
milostná dráma (CZE/SVK/POL), česká verzia – 2. júna o 17.00
hod., 4. júna o 19.30 hod.

KÚPA
 Kúpim starší RODINNÝ DOM v HE
alebo blízkom okolí. Tel. 0915 961 891.
HE-R/0086

PREDAJ
 Predám slnečný 2-izbový BYT
(62 m2, pôvodný stav) v dobrej lokalite na ul. Čsl. armády č. 1593/2
v Snine. Inkaso cca 120 € / mesiac.
Byt je pripravený na rekonštrukciu podľa Vašich predstáv. Cena 10
800 €. Tel. 0948 956 861.
HE-R/0084

 Predám alebo vymením (+ doplatok)
BYT (56 m2, OV) na Dobrianskeho ul. v HuZABIJACI Z MALOMESTA
(DRAEBERNE FRA NIBA)
Ib a Edward, dvaja podnikatelia z malého dánskeho mesta, sú
unavení z dlhoročného manželstva a snívajú o tom, ako si užiť
svoje peniaze zarobené za svoj doterajší život načierno. Po
potýčke s vlastnými manželkami sa opijú a cez internet nájdu
nájomného vraha z Ruska, aby im „vyriešil problém“. Čoskoro
zistia, ako veľmi podcenili svoje manželky, čo naštartuje
absurdný sled udalostí a ukáže sa, že sami dvaja sa ocitli na
prvých priečkach v poradovníku, koho vlastne treba zabiť...
komédia (DEN), české titulky – 2. júna o 19.30 hod.
Z PARÍŽA DO PARÍŽA
(UN SAC DE BILLES)
Dvaja malí bratia, Maurice a Joseph, utekajú z Paříža na
juh Francúzska. Neprežívajú však obyčajné chlapčenské
dobrodružstvo. Sú totiž Židia a žijú v nacistami okupovanej
zóne. Ich cesta je jedinou možnosťou, ako si môžu zachrániť
život. Film bol natočený
podľa rovnomennej
autobiografickej predlohy
Josepha Joffa, ktorý rozpráva
tento napínavý a dojímavý
príbeh zo svojho života bez
sentimentu.
dobrodružný, dráma (FRA/
CAN), český dabing – 3. a 4.
júna o 17.00 hod.

mennom. Tel. 0949 356 978. RK nevolať.
HE-R/0083

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.
0908 102 786.
HE-R/0001

 Predaj PALIVOVÉHO DREVA.
Tel. 0915 900 006.
HE-R/0076

 KLIETKY na chov prepelíc, králikov a činčíl / PASCE na líšky a kuny /
LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE pre
kuriatka / KRMÍTKA a NAPÁJAČKY.
Rozvoz (doručenie) v rámci celého Slovenska. Viac informácií na: ww.123nakup.eu ; tel. 0907 181 800.
HE-R/0077

PRÁCA
 VV PLUS s.r.o. Snina ponúka
prácu v strojárenskej výrobe v ČR
na pozície manipulačný robotník,
viazač bremien, brúsič, žeriavnik
A1. Strava a ubytovanie je hradené
+ príplatok na cestovné. Info na
tel. č. 0905 469 411.
HE-R/0085

 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.
HE-R/0002

SLUŽBY
 VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 8
m strojom DH-112 - aj v sťažených
podmienkach, v betónových skružiach Ø 100 cm drapákom Ø 90
cm. Tel. 0915 978 045.
HE-R/0078
HE-R/0030

MsKS – DOM KULTÚRY
MEDZINÁRDNÝ DEŇ DETÍ
V nedeľu 4. júna pred Mestským kultúrnym strediskom * od
14.30 hod.: O Maruške a dvanástich mesiačikoch (rozprávka,
Divadlo Hotel Mária); Ujo Ľubo (interaktívne popoludnie pre
deti) * o 17.00 hod.: Levo (koncert) * SPSA EBG v Humennom *
Hasičský a záchranný zbor SR.
AD FONTES a PETER LIPA
Ľudová hudba Stana Baláža a AMC Trio. Hosť večera: Peter Lipa.
– v utorok 6. júna o 19.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017
Vernisáž výstavy krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby. – v piatok 2. júna o 15.00 hod. v koncertnej sieni VM.
Súčasťou bude odborný seminár s členmi poroty. Výstava potrvá
do 30. júna.
POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cingelovej. Autorka pochádza z obce
Ulič. Maľuje od detstva, svoj talent formovala pod vedením
akademického maliara Ivana Chapčáka. Vystavovala na Slovensku
i v zahraničí. Žije a pracuje v talianskej Florencii, kde absolvovala
štúdium maľby realistického portrétu na súkromnej škole maliarky Andrei Sole Costa. Spolupracuje s významnou talianskou
portrétistkou Ersiliou Leonini, je členkou umeleckej galérie
Simultanea Spazzi D´Arte Florencia. V tvorbe Márie Cingelovej
prevládajú portréty a krajiny, kresby, olejomaľby, ako aj neopakovateľné diela suchým pastelom na kartóne a dreve sú jedinečné
štýlom, farebnosťou a vyjadrením hĺbky pocitov portrétovaných.
Autorka je známa svojim citlivým ponorom do duše. Výstava
potrvá vo výstavných priestoroch VM do 31. júla.
EKO DNI 2017
Projekt VM s dôrazom na Svetový deň životného prostredia (5.
jún) s odkazom na tohtoročný motív „Spájame ľudí s prírodou“
so zameraním na staršiu školskú mládež, ako súčasť zážitkového
vyučovania environmentálnej výchovy na ZŠ (5. – 9. ročník) a SŠ.
Rôznorodé aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu z videotéky Slovenskej
agentúry životného prostredia, prehliadka prírodovednej expozície
VM v termíne 5. – 8. júna.
KRÁSA PORCELÁNU
Sprístupnenie výstavy hodnotnej súkromnej zbierky porcelánu
z obdobie 19. a 20. storočia Ing. Mirona Mihaliča, zapožičané
Šarišskou galériou v Prešove. – v galerijnej sieni O. Dubaya VM
do 31. júla. Vstupné 1/0,50 eur.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čiernobielych
grafík) autora a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
LADY MACBETH
Navzdory manželstvu z rozumu a bez lásky sa svojhlavá mladá
žena rozhodne určiť svoj vlastný osud. Anglický vidiek, rok 1865.
Katherine (Florence Pugh) je donútená vydať sa za postaršieho
veľkostatkára, ktorého nemiluje. Lásku v nej však dokáže
prebudiť mladík, ktorý na statku pracuje. Silný cit v nej vzbudí
obrovskú silu a Katherine sa rozhodne vziať osud do svojich rúk.
Nič ju nedokáže zastaviť… Film je adaptáciou drámy ruského
spisovateľa a dramatika Nikolaje Leskova a je celovečerným
debutom talentovaného britského režiséra Williama Oldroyda.
dráma (GBR), české titulky – 29. mája o 19.30 hod.
POLINA
Už ako malé dievča sa Polina (Anastasia Shevtsova) stala žiačkou
profesora Bojinského, významného učiteľa klasického tanca
a prísneho perfekcionistu. Polina je na najlepšej ceste stať sa

PONDELOK
29. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

PONDELOK
29. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

INFOSERVIS / INZERCIA | 11

HE/0051

MENINY
oslavujú:

OPUSTILI
NÁS

29. 5. VILMA, MAXIM, MAXIMA
(Medzinárodný deň príslušníkov 	
mierových misií OSN)
30. 5. FERDINAND, FERDINANDA
(Európsky deň susedov)
31. 5. 	PETRONELA, PETRANA, 		
NELA
(Deň otvárania studničiek 		
/Medzinárodný deň sklerózy 		
multiplex / Svetový deň bez
tabaku – WHO)
01. 5.	 ŽANETA
- Medzinárodný deň detí
(Deň za správne rozhodnutie)
02. 5. XÉNIA, OXANA
03. 5. KAROLÍNA, KEVIN
04. 5. LENKA, LENA
(Medzinárodný deň nevinných 		
detských obetí agresie)

V HUMENNOM
Ján Bacák, nar. 1933
Andrej Džengelovský, nar. 1952
Jana Prigancová, nar. 1981
V ČABALOVCIACH
Helena Husťaková, nar. 1931
V MEDZILABORCIACH
Vladimír Bejda, nar. 1946
V PICHNIACH
Jaroslav Bobák, nar. 1959
V RUNINE
Mária Hančáková, nar. 1929
V SNINE
Štefan Čopík, nar. 1930
Katarína Štenková, nar. 1933
Katarína Aľušíková, nar. 1936
Štefan Pokšaj, nar. 1965
Milan Grundza, nar. 1960

Myšlienka týždňa...

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA

Májová tráva veľa úžitku dáva.

-balenie mäsa, tovaru,
textilu a zber jahôd
-plat 1 500 Eur a viac
Informácie:

tel. 0940 154 485
e-mail:
stenly.durac@gmail.com

Májový dážď - zlato padá.
Predzvesťou suchého mája je aj
suchý rok.
Po teplom a jasnom máji nasleduje
chladný jún.
Čo Boh v máji z neba zošle na zem,
človek nech s pokorou prijme.

(jac)

Kompletný archív článkov
nájdete na adrese
HE/0048

PRÁCA V RAKÚSKU

V máji, aby palica pastierom
neobschla.

www.humenskyexpres.sk

Nájdete nás aj
na facebooku:

www.facebook.com/humenskyexpres

Východ / Západ S L N K A
pon 	
4:29 / 20:26 hod.
ut 	
4:28 / 20:27 hod.
str 	
4:27 / 20:28 hod.
štvr 	
4:27 / 20:29 hod.
pia 	
4:26 / 20:30 hod.
sob 	
4:25 / 20:31 hod.
ned
4:25 / 20:32hod.

(CARLOS CASTANEDA;
1925-1998 – americký antropológ a spisovateľ; narodil sa v Peru)

SPOMIENKA
Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
Odišiel náhle, bez slovka rozlúčky... takto pred rokom 31.
mája boli naše životy navždy poznačené smutnou udalosťou, kedy nás vo veku
66 rokov opustil milovaný manžel, otec a dedko

Juraj R O Š K O
z Humenného,

Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz
stretneme je naša útecha.
S láskou v srdci a zármutkom na duši
spomínajú a nikdy nezabudnú
milujúca manželka Agáta; syn Róbert
s manželkou Emíliou a vnúčatá Marek, Matúš a
Veronika; dcéra Silvia a vnúčatá Viktória, Krištof a
Šimon; sestra Valika s rodinou; švagriné Olina, Kveta a Marta s rodinami,
Eva a Darina; svatovci Hataloví; svatka Lisakovská; kmotra s rodinou a
kmotor Michal; teta Gombošová s rodinou.

HE-R/0087

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
29. 5. 	 Lúč,
Ul. 1. mája 22
30. 5. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
31. 5.  Media,
Družstevná ul. 7
01. 6. 	 Benu - OC Tesco,
Družstevná ul. 39
02. 6. 	 Slnečnica,
Ul. 1. mája 21
03. 6. 	 Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
04. 6. 	 Media,
Družstevná ul. 7

„Každá cesta je len cesta a pre nikoho nie je potupou, keď ju
preruší, ak mu práve to vraví jeho srdce. Každú cestu si dôkladne
zvážte. Vyskúšajte ju toľkokrát, koľko považujete za potrebné.
A potom sa opýtajte sami seba, jedine seba: Má táto cesta srdce?
Má táto cesta zmysel? Ak áno, je to dobrá cesta.
No ak nie, je zbytočná...“
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Tenisové majstrovstvá východu ovládli hráči prešovskej akadémie Lábaj
-MJK-, (pet); Humenné

Kategória
mladších
žiakov a žiačok (ročník
n a ro d e n i a
2017-2018) obsadila v termíne 13.
- 15. mája oranžovú antuku tenisových kurtov 1. TC Humenné. Náš
klub bol organizátorom Letných
majstrovstiev východoslovenského
regiónu. Dvojnásobný počet dievčat
(35) prevalcovalo počet registrovaných chlapcov (16) na tento turnaj.
Nasadená dvojka súťaže Michal Krajčí
z TK Mladosť Košice vyzval vo finále
jednotku Patrika Lábaja z Tenisovej
akadémie Prešov, po setoch 4:6 a 4:6
predsa len zvíťazil papierovo lepšie
postavený v rebríčku Prešovčan.
Aj v kategórii dievčat dominovala
hráčka prešovskej Tenisovej akadémie, Sára Šarinová, ktorá ako nasadená
jednotka stratila v súťaži dvojhry iba
päť hier v piatich zápasoch. Veľkou
oponentkou jej bola nasadená dvojka
Lenka Stolárová z košického klubu

Tenis Komplex, ktorú vo finále zdolala
ľahko po setoch 6:2 a 6:0.
Humenský 1. Tenisový club reprezentovalo päť dievčat: Karin Ferjaková,
Michaela Mňahončáková, Zuzana Bickovčinová, Chiara Vasiľková a Diana
Podolská; a kvarteto chlapcov: Dávid
Keller, Sebastián Minich, Timotej Titko a Ľubomír Suško.
Najlepší žreb z týchto menovaných
mal v kategórii jednotlivcov S. Minich, ktorý získal za konečné tretie
miesto bronzovú medailu a v súťaží
párov s D. Kellerom obsadila dvojica
1. TC Humenné rovnako tretie miesto,
keď skončila v semifinále na raketovej
výplni favoritov týchto letných majstrovstiev mladších žiakov.
Z našich dievčat sa najďalej dostala
Mňahončáková, ktorá zostala pred
medailovou bránou, podľahla rovnako
neskoršej víťazke S. Šarinovej až vo
štvrťfinále.
Víťazmi turnaja sa tak stali hráči Tenisovej akadémie z Prešova - Patrik
Lábaj a Sára Šarinová. Hlavným rozhodcom súťaže bol, tradične, Milan
Pavlovčík.

Humenskí zástupcovia klubu obsadili vo štvorhre mladších žiakov tretie miesto
– Dávid Keller (vľavo) a Sebastián Minich (zároveň bronzová medaila zo súťaže
jednotlivcov). | FOTO ARCHÍV TCHE

CHLAPCI
DVOJHRA (16)
Vyžrebovanie 16-členného pavúka
postavilo zoči-voči už v prvom kole
našich dvoch hráčov, Minich postupoval cez Kellera po setoch 6:1 a 6:0. Vo
štvrťfinále je ľahko (6:0, 6:0) poradil
s R. Pavliščíkom (TA Prešov) a v semifinále narazil na neskoršieho víťaza majstrovstiev, P. Lábaja, ktorému
podľahol 0:2 (3:6, 1:6). Titko postúpil
do druhého kola víťazstvom 2:0 (6:0,
6:2) nad A. Lichým (TK Vysoké Tatry), tu však bez zisku hry podľahol neskoršiemu porazenému finalistovi M.
Krajčímu 0:2 (0:6, 0:6). Iba na jeden
zápas, v prvom kole, mal nárok Suško,
prehral 0:2 (0:6, 0:6) s R. Pavliščíkom.
ŠTVORHRA (8)
Všetci hráči vytvorili dvojice pre súťaž
štvorhry. Keller s Minichom zvládli
štvrťfinálový súboj 2:0 (6:1, 6:4) proti
páru I. Marko (TK Mladosť Košice)
/ R. Pavliščík. V semifinále podľahla
humenská dvojica neskorším víťazom
štvorhry (Lábaj / Krajčí) 0:2 (2:6, 3:6).

Vo finále porazili 2:0 (6:3, 6:3) košickú
dvojicu R. Bottlik (TK Mladosť KE) /
S. J. Safko (TC Slávia UPJŠ KE).
Titko vytvoril dvojicu do štvorhry s R.
Semanom (TA Prešov), prehrali však
s Lábajom a Krajčím 0:2 (6:0, 6:1).
Suško hral štvorhru s Tatrancom A.
Lichým, tiež podľahli dvojici K. J. Novák (TC Slávia UPJŠ Košice) / B. Tóth
(TKM Betliar) už v prvom zápase.

Sára Šarinová (TA Prešov), víťazka dvojhry dievčat. | FOTO ARCHÍV TCHE

Finalisti dvojhry chlapcov – víťaz turnaja v Humennom Patrik Lábaj (vľavo, TA Prešov)
a porazený Michal Krajčí (TK Mladosť Košice). | FOTO ARCHÍV TCHE
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a Šarinová. Humenskú antuku pozná dôverne aj Minich s Kellerom

Aj dievčatá absolvovali na humenských kurtoch turnajový nástup. | FOTO ARCHÍV TCHE

Chlapci dostali pred Letnými majstrovstvami východoslovenského regiónu pokyny od zástupcov
1. TC Humenné – Peter Tokoš a Milan Pavlovčík (obaja vpravo chrbtom). | FOTO ARCHÍV TCHE

DIEVČATÁ
DVOJHRA (35)

WORLD CHALLENGE DAY je priateľská, medzinárodná korešpondenčná
súťaž miest, ktorá sa uskutoční po celom svete v stredu 31. mája v čase od 6.
do 21. hodiny.  Ide o súťaž dvoch vybraných miest, ktoré súperia medzi sebou o
to, kto zapojí viac ľudí do ľubovoľnej pohybovej aktivity v športe pre všetkých,  
trvajúcej minimálne 15 minút bez prerušenia.
Právo zapojiť sa má každý občan bývajúci v zúčastnenom meste, ale aj zamestnanci, študenti či turisti, ktorí v ňom pracujú, študujú alebo ním iba prechádzajú.
Súťaž vyhlasuje Medzinárodná organizácia športu pre všetkých TAFISA, v duchu hesla podujatia „Take back your streets, take back your future“ (Vezmite si
späť svoje ulice, vezmite si späť svoju budúcnosť). Materské, základné a stredné
školy sa môžu výrazným spôsobom podieľať na úspechu svojho mesta.
Výsledky je potrebné nahlásiť koordinátorovi súťaže v meste (msumizak@humenne.sk), do 2. júna do 10.00 hod. Následne budú zosumarizované a odovzdané vyhlasovateľovi súťaže na Slovensku – Asociácií športu pre všetkých SR.
Zapojené mestá: Košice, Prešov, Nitra, Humenné, Revúca, Nová Dubnica, Spišská Belá, Nováky, Bratislava / Dúbravka, Bratislava / Karlova Ves.  
Občania mesta Humenné budú vo „vyzývacom“ podujatí World Challenge Day
2017 súperiť s mestom Nitra. A chcú zvíťaziť...

Vyraďovacia fáza 64-členného pavúka
bola prívetivá k Michaele Mňahončákovej, ktorá postupovala do druhého
kola s voľným žrebom proti T. Eliašovej (TK Tatran 2007 Prešov). Bez straty hry (6:0, 6:0) sa humenská tenistka
ocitla v osemfinále, porazila rozdielom
2:0 (6:2, 6:3) N. Kužiovú (TK Mladosť
Košice) a vo štvrťfinále jej stopku 0:2
vystavila S. Šarinová, keď jej dovolila
uhrať jednu hru (6:0, 6:1).
Aj Ferjaková mala voľný žreb z prvého kola, v druhom kole si poradila
rozdielom 2:0 (6:4, 6:1) so Z. Maruščákovou (TK Mladosť Košice),
v osemfinálovom súboji už podľahla
po setoch 1:6, 2:6 ďalšej Košičanke
M. Martinkovej (TK Mladosť).
Ďalšia naša trojica – Bickovčinová,
Podolská i Vasiľková, bez boja s voľným žrebom postúpila do druhého
kola. Avšak všetky podľahli svojim
súperkám. Bickovčinová (0:6, 0:6)
súperke N. Gajdošíkovej z Košíc (TK

Mladosť), Vasiľková rovnako bez zisku hry (0:6, 0:6) E. Kolesárovej (TK
Dargov), Podolská sa svoju súperku
N. Smoleňovú (TK Vysoké Tatry) pokúšala zlomiť (4:6, 4:6), ale nepodarilo
sa jej to.
ŠTVORHRA  (17)
Naša dvojica Mňahončáková / Podolská vypadla už v prvom kole štvorhry,
keď dievčatá podľahli páru S. Vancáková / P. Z. Herdický v náročnom dueli
po setoch 5:7, 5:7.
Bickovčinová s Vasiľkovou mali voľný žreb v prvom kole, potom však bez
zisku hry (0:6, 0:6) podľahli dvojici z
Košíc Svatošová (TC Slávia UPJŠ) /
Stolárová (Tenis Komplex).
Ferjaková vytvorila dvojicu s Košičankou L. Feketeovou (TK DRANaM), voľný žreb ich posunul do
druhého kola pavúka, v ktorom podľahli (2:6, 3:6) neskorším víťazkám
kategórie, S. Šarinová / E. Gonosová
(obe TA Prešov), keď vo finále zdolali
2:0 (6:3, 6:2) dvojicu M. Martinková /
E. Kolesárová.
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III. LIGA VÝCHOD – 27. kolo
SNINA – PUŠOVCE
4:0 (3:0)
G: 42. a 44. O. Vyshnevskyi, 11. J. Skvašík, 78.
L. Bednár.
ŽK: 64. Kukula – 61. Štefanik. R: M. Zvolánek –
R. Drenko, M. Želizňák. D: 250.
MFK: M. Lojka (82. M. Mihaľov) – Jo. Lukáč, M.
Hreha, M. Balko, Pe. Hišem (62. J. Hreha), Ľ. Jankaj (68. Pe. Kukula), O. Vyshnevskyi, J. Skvašík,
J. Popovič, M. Pčola, L. Bednár. Tréner: Jozef
Štafura.
FK Rozvoj: R. Migaš – M. Migaš, Pa. Maťaš, M.
Jurečko, M. Štefanik, J. Migaš (87. Pa. Migaš), M.
Tramita (52. M. Nazarej), M. Hrášok, Ľ. Anderko, I.
Novotný, J. Štefanik. Tréner: Š. Bačkay.

po rohu nakrátko a Kukulovom centri hlavičkoval
Skvašík zblízka do brvna a dorážka Pčolu mierila
vedľa. V 84. min. zakončil Vyshnevskyi svoje dlhé
sólo prudkou krížnou strelou, ktorú brankár vyrazil pred J. Hrehu, dorážka však letela opäť vedľa.
V 88. min. Skvašík zopakoval tréningové kužele
z prvého dejstva, presným centrom našiel hlavu
Vyshnevského, brankár hostí opäť zázračne zasiahol. V 90. min. po brankárovom zlom rozohratí  
postupoval Vyshnevskyi sám na Migaša, obstrelil
ho, ale bránu netrafil.
Jaro Uchytil
• Bardejov. N. Ves – Vranov n/T. 1:2, Sabinov –
Trebišov 0:3, Giraltovce – V. Opátske 0:4, Prešov
B – Svit 3:5, V. Revištia – Stropkov 3:2; Svidník
a Plavnica mali voľno.

Od úvodu Sninčania zatlačili hostí pred ich šestnástku a jedinou otázkou bolo koľkými gólmi
súpera počastujú. V 8. min. sa po prihrávke za obranu ocitol v šanci Bednár, ale nastrelil iba žrď. V 12.
min. po výkope brankára vrátil Jankaj loptu hlavou
do šestnástky na nohu Jožka Skvašíka, ktorý s prehľadom poslal domácich do vedenia - 1:0. Ihneď
po rozohraní si na Skvašíkovu prihrávku nabehol
Vyshnevskyi, ale lopta mu v poslednej chvíli pred
brankárom odskočila. Hišemov center v 15. min.
vypadol brankárovi v malom vápne z rúk, pred
dobiehajúcim Bednárom odkopol loptu obranca na
roh, po ktorom M. Hreha v dobrej pozícii netrafil. O
minútu po rohu Skvašíka hlavičkoval Bednár zblízka do rúk brankára. V 17. min. po technickej strele
Skvašíka vyrazil brankár loptu iba do brvna. Vyshnevskyi o minútu zakončil svoj prienik tvrdou strelou, ktorú obranca zrazil na roh, po ktorom Lukáč
hlavičkoval v dobrej pozícii tesne vedľa. V 27. min.
hlavičkoval Bednár z niekoľkých krokov Popovičov center iba do brankára a po následnom rohu
opäť Bednár hlavou z päťky bránu prestrelil. V 37.
min. sa ocitol v šanci Skvašík, s prispením obrancu
išiel na zem, ale penalta sa nekopala. V 42. min. si
Skvašík urobil z obrancov tréningové kužele, jeho
strelu ešte brankár vyrazil, ale dorážka Olega Vyshnevského  znamenala druhý gól domácich. O dve
minúty vnikol  Vyshnevskyi do pokutového územia
a prudkou strelou prestrelil brankára - 3:0.
Domáci v druhom polčase poľavili, ale aj napriek
tomu bolo šancí neúrekom. V 51. min. sa Skvašík
pekne uvoľnil, ale brankár hostí predviedol zázračný zákrok a nedovolil mu skórovať. V 53. min.
hostia prvýkrát pohrozili, pekný útok zakončili strelou ponad bránu. O minútu poslal Hišem
Skvašíkov center hlavou iba do žrde a odrazenú
loptu nedokázal Vyshnevskyi doraziť. V 55. min.
nastrelil Popovič po Jankajovom centri brvno. V
63. min. sa mohli tešiť hostia, po chybe Lukáča sa
dostal do zakončenia Migaš, jeho technická strela
skončila na brvne. V 67. min. sa dostal do šance
Popovič, ale technickou strelou nechal opäť vyniknúť brankára R. Migaša. V 70. min prudký volej
Skvašíka z hranice pokutového územia lizol brvno.
V 78.min. Skvašíkov roh predĺžil na prvej tyči Pčola k Bednárovi, ktorý sa zblízka nemýlil. V 83. min

Trebišov
V. Opátske
Snina
Vranov n/T.
Svit
Svidník
Plavnica
Giraltovce
V. Revištia
Bard. N. Ves
Sabinov
Stropkov
Prešov B
Pušovce

23
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24

17
15
10
11
10
11
10
9
8
8
6
6
5
1

2
7
9
5
6
3
4
6
5
5
8
7
6
1

4
2
5
8
7
9
9
8
10
10
9
11
13
22

55:11
59:21
46:24
31:22
44:32
40:33
37:33
32:23
34:34
37:47
36:40
33:37
34:43
7:125

53
52
39
38
36
36
34
33
29
29
26
25
21
4

Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš
zo súťaže odstúpili.
IV. LIGA SEVER – 27. kolo
SPIŠ. PODHRADIE
– FK HUMENNÉ
4:1 (0:1)
G: 68., 77. a 84. (11m) T. Ferenc, 55. F. Rokyta – 8.
D. Šatník.
ŽK: nikto – 79. Balog. ČK: 83. L. Krajník (stiahnutie súpera v jasnej gólovej šanci v pokutovom
území súpera). R: M. Mišenčík – J. Somoši, M.
Drabant. D: 120.
MŠK: Ľ. Franko – M. Mirossay, D. Blahovský, M.
Kacvinský, Pa. Papcun, D. Maliňák (80. F. Forrai),
A. Cehuľa, D. Vandraško, B. Minďáš (83. R. Zezula), T. Ferenc, J. Sýkora (54. F. Rokyta). Tréner:
S. Janík.
FK: D. Vohar – C. Vasiľ, Z. Cigán, M. Babin, J.
Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, L. Krajník, Pe. Petričko (78. M. Balog), M. Cigán (57. M.
Zlacký), D. Šatník (61. F. Sitarčík). Tréner: Jozef
Valkučák.
PAKOSTOV – RADVAŇ N/L.
1:1 (1:0)
G: 34. (11m) Š. Tomčák – 50. Š. Pundžák. ČK: 40.
J. Zubko.
RASLAVICE – ZÁMUTOV
2:1 (1:1)
G: 28. B. Guman, 63. R. Demko – 38. E. Horta.
• Štrba – Záhradné 1:3, Fintice – Vysoké Tatry

3:2, Kračúnovce – Šariš. Michaľany 1:1, Ľubotice
– Dlhé Klčovo 1:1;  Medzilaborce mali voľno.
Šariš. Michaľany
Záhradné
Kračúnovce
Raslavice
Spiš. Podhradie
FK Humenné
Dlhé Klčovo
Radvaň n/L.
Medzilaborce
Pakostov
Fintice
Ľubotice
Zámutov
Štrba
V. Tatry

25
25
25
25
26
25
25
25
25
26
25
25
25
24
25

20
19
14
11
12
12
11
10
10
10
7
6
6
3
3

4
3
4
7
4
4
7
6
5
2
6
6
2
4
4

1
3
7
7
10
9
7
9
10
14
12
13
17
17
18

78:19
60:21
44:25
52:29
49:30
47:32
50:40
41:32
44:47
37:45
24:42
33:56
22:51
24:73
15:78

64
60
46
40
40
40
40
36
35
32
27
24
20
13
13

Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže
odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 23. kolo
KOCHANOVCE/BREKOV
– JASENOV 3:2 (0:1)
G: 49. E. Ruščanský, 51. V. Sika, 69. M. Rada – 31.
a 63. Pe. Horvát.

BYSTRÉ – PTIČIE
4:1 (1:1)
G: 41. a 82. V. Keresteš, 56. M. Hlávka, 61. Pa.
Minár – 5. M. Čerňa.
KAMENICA N/CIR. – SAČUROV
2:0 (1:0)
G: 45. L. Pecha, 80. P. Vasiľko.
STAKČÍN – SOĽ
1:3 (1:0)
G: 71. L. Hricov, 74. Pe. Tokár, 90. (11m) M.
Sakala.
• Sedliská – Seč. Polianka 3:1, Hencovce – N.
Hrušov 2:1; Ulič mal voľno.
Soľ
22
Jasenov
22
Kamenica n/Cir. 21
Hencovce
21
Ptičie
22
Stakčín
21
Kochanovce/Brekov 	21
Sačurov
21
Bystré
21
N. Hrušov
21
Ulič
21
Seč. Polianka
21
Sedliská
21

20
17
11
10
11
7
8
8
7
6
5
6
4

2
1
4
5
1
5
1
0
3
4
4
1
5

0
4
6
6
10
9
12
13
11
11
12
14
12

60:14
61:31
33:25
39:26
43:41
29:30
33:35
30:38
25:39
33:36
34:52
24:50
29:56

62
52
37
35
34
26
25
24
24
22
19
19
17

Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže
odstúpilo.
I.TRIEDA OBFZ HE – 23. kolo
LUKAČOVCE – LACKOVCE
3:4 (1:0)
G: 42. a 83. S. Bačovčin, 56. M. Ondáč – 55. a 85.
V. Jevič, 58. (11m) M. Kocik, 62. M. Škumanič.
KRÁSNY BROD – UDAVSKÉ
4:2 (2:0)
G: 25. a 28. V. Bochin, 75. Pe. Salak, 88. vlastný

(Pe. Havrilčák) – 53. a 86. (11m) A. Timuľak.
DLHÉ N/CIR. – V. SITNICA
1:0 (1:0)
G: 19. K. Vudmaska. ČK: 90. M. Škutka (po 2. ŽK)
– 83. D. Švigár (po 2. ŽK).
LIESKOVEC – N. LADIČKOVCE
4:3 (3:1)
G: 25. M. Kyslan, 30. S. Hodor, 45. M. Pekala, 85.
J. Pristáš – 17. a 57. (11m) Š. Mažerik, 59. L. Metiľ.
BELÁ N/CIR. – KOŠKOVCE
3:0 (1:0)
G: 20. Pa. Kirňak, 60. R. Čižmár, 90. T. Pavlina.
V. HRUŠOV – PAPÍN
4:2 (1:2)
G: 28. (11m) a 63. M. Sabo, 49. J. Max, 73. R.
Mižík – 1. M. Macko, 22. R. Rybár.
UBĽA – BOROV
4:3 (2:2)
G: 56. a 63. M. Bindzár, 11. O. Ferko, 25. M.
Popovych – 6. D. Popik, 21. Pe. Vasiľ, 83. M.
Turok-Heteš.
V. Hrušov
Borov
Ubľa
Belá n/Cir.
Dlhé n/Cir.
Krásny Brod
N. Ladičkovce
Lukačovce
Koškovce
Papín
Udavské
V. Sitnica
Lieskovec
Lackovce

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
13
11
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
7

3
4
5
6
6
3
2
3
3
3
5
4
6
3

1
6
7
7
7
10
12
12
12
12
11
12
11
13

69:22
60:28
46:35
48:32
36:32
46:49
57:55
39:51
29:42
36:54
45:66
33:44
33:44
35:58

60
43
38
36
36
33
29
27
27
27
26
25
24
21

II.TRIEDA OBFZ HE – 23. kolo
ROKYTOV PRI HE – BRESTOV
1:1 (0:1)
G: 88. P. Suško – 40. R. Barnišin.
ROVNÉ – OHRADZANY
1:2 (1:1)
G: 24. R. Daňo – 17. T. Kohút, 67. J. Karnaj.
KOLONICA
– ZEMPLÍNSKE HÁMRE 1:1 (1:1)
G: 21. D. Roškanin – 40. T. Cenkner. ČK: 58. J.
Max (po 2. ŽK).
• Ňagov – Hrabovec n/L. 4:2, Ulič. Krivé – Zubné 2:0, N. Sitnica – Hrubov 5:1, Habura – Turcovce
0:0.
Ohradzany
N. Sitnica
Ňagov
Brestov
Zemplín. Hámre
Zubné
Rovné
Habura
Ulič. Krivé
Turcovce
Kolonica
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Hrubov

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
15
12
12
11
11
11
10
8
7
7
6
6
0

3
4
4
4
6
5
2
5
4
6
2
5
2
2

2
4
7
7
6
7
10
8
11
10
14
12
15
21

65:21
65:24
53:35
43:35
42:31
52:33
56:38
48:35
45:62
35:42
44:57
40:67
29:71
21:87

57
49
40
40
39
38
35
35
28
24
23
23
20
2
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Sarah Čajbiková v reprezentačnom plaveckom drese
-MJK-, (zk); Bratislava

Do dvanásťčlenného výberu juniorskej plaveckej reprezentácie bola
nominovaná aj naša štrnásťročná
zverenkyňa Plaveckého klubu Chemes Humenné - Sarah Čajbiková.
V dňoch 13. a 14. mája sa v 50-metrovom bazéne krytej plavárni bratislavských Pasienkoch v ôsmich
dráhach uskutočnilo medzinárodné
stretnutie juniorských plaveckých
reprezentácií (ročníky narodenia
2001 a 2002 chlapci, 2002 a 2003
dievčatá) štátov V4 – OLYMPIC
HOPES 2017. Podujatie porovnalo
úroveň nastupujúcej plaveckej generácie na Slovensku, v Čechách,
Maďarsku a v Poľsku.
Slovenská juniorská reprezentácia
sa predstavila v 26-člennom zložení
a počas troch poldní si zmerala sily
s reprezentačnými výbermi ďalších
troch krajín. Najmä dievčenská zložka sa prezentovala vo výbornej forme
a kvalitné výkony dokázala pretaviť
aj do medailových umiestnení.
Aj keď humenská odchovankyňa
Sarah Čajbiková neštartovala v jej
najsilnejších znakových disciplínach,
presvedčila, že  rovnako dobre ovláda
aj kraul. Na dĺžke 50 m voľný spôsob
zaplávala čas 28,64 sekúnd a na 100
m   VS čas 1:02,85 minút, ktorými
zlepšila klubové rekordy 14-ročných
žiačok. Navyše na 50-m dĺžke motýlik vytvorila dosiahnutým časom

30,81 sekúnd klubový rekord bez rozdielu veku.
Konečné poradie národných výberov
sa oproti minulému roku nezmenilo.
V celkovom hodnotení opäť s hodným bodovým náskokom zvíťazilo
Maďarsko pred Poľskom, Českou
republikou a Slovenskom. Naše
juniorky porazili Češky a ocitli sa iba
niekoľko bodov za Poľkami, najlepšie plávali Maďarky. Čo sa juniorov
týka, Maďari zostali v tesnom závese
za Poliakmi, nasledovali Česi a pretekársku listinu uzatvárali Slováci. Naši
juniori zaplávali 39 osobných rekordov, čo svedčí o dobrej pripravenosti
pred vrcholnými podujatiami aktuálnej dlhej letnej sezóny.
Sľubné výkony Sarah Čajbikovej
dávajú optimistické vyhliadky na medailové umiestnenia na Letných majstrovstvách staršieho žiactva, ktoré sa
uskutočnia začiatkom júna v Štúrove.
Juniori * Filip Holba (ORCAB),
Lukáš Kalník (SGTN), Tomáš Niedl
(STUTT), Juraj Hraško (ORCAB),
Samuel Brunovský (SPK), Samuel
Alexander Kazimír (SPK), Tomáš
Peciar (DELNI), Alex Kušík (SPK),
Juraj Topoľský (NERZI), Richard
Leško (ORCAM), Matúš Laluha
(NERZI), Matej Šujanský (TPBER),
Kevin Bielik (DELK), Pavol Sabo
(SPK), Robin Reindl (AQSLE).
Juniorky * Zora Ripková (ORCAB),
Tamara Potocká (AQUAP), Nikoleta
Trníková (PBPO), Natália Verešová
(ORCAB), Nina Bábska (ORCAB),
Sabína Kupčová (AQSLE), Emma
Marušáková (NERZI), Nina Vadovi-

Odchovankyňa Plaveckého klubu Chemes Humenné – Sarah Čajbiková, bola SPF
nominovaná na reprezentačný štart „V4 Olympic Hopes“ mladších juniorov. | FOTO
ARCHÍV PKCH

čová (STUTT), Martina Cibulková
(VSKUK), Sarah Čajbíková (PK

Chemes Humenné), Sára Nikolajová
(SPK).

INZERCIA
HE-S/0042

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN
ut
08.15 – 09.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.
ned		 10.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
ned		 10.00 – 19.00 hod.
V stredu 31. mája počas hodín
pre verejnosť bude jedna
plavecká dráha vyhradená
pre World Challenge day 2017.

Slovenská plavecká reprezentácia mladších juniorov a junioriek - Čajbiková štvrtá zľava v strednom rade. | FOTO MARTIN VAŇO
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Martin Koscelník sa rozlúčil so sezónou gólom. Brankár Kira nemal svoj deň

Po odstúpení Spartaku Myjava na sklonku minulého roku aktuálnej sezóny
2016/17 z našej najvyššej futbalovej súťaže neklesá na nižší level žiaden klub.
Do posledného kola však nebolo isté, ktoré celky vstúpia do Pohárovej Európy.
Pre oko fanúšika preto bola Fortuna liga
zaujímavou. Aj o kráľa strelcov sa bojovalo na zelených trávnikoch do poslednej
hracej minúty.

mu však brankár Matúš Kira (Zemplín
Michalovce) vychytal.
Podbrezová i Trenčín sa „pobili“ o štvrtú
miestenku Európskej ligy, účasť v predkole UEFA. Rozdiel pred posledným 33. kolom bol iba jeden bod (45-44). Trenčania
však hostili posledný klub tabuľky, Tatran
Prešov),   „železiari“ cestovali k aktuálnemu majstrovi, MŠK Žilina. Papierové
predpoklady výsledky nenarušili, Žilina
i Trenčín svoje zápasy na domácej pôde
vyhrali.

Po tomto ročníku sa o tento post podelí
dvojica – 25-ročný Guinejčan Seydouba
Soumah (ŠK Slovan Bratislava futbal)
a 28-ročný Filip Hlohovský (MŠK Žilina), obaja zaknihovali vo svojej streleckej
štatistike zhodne po 20 gólov do brány súperov. Hlohovský skóroval v poslednom
zápase raz, Soumah, ak sa chcel uchádzať
o túto pozíciu, musel zabrať na plné obrátky a viaceré šance nakoniec pretavil do
dvoch gólov. Deliť sa s Hlohovským nemusel, keby premenil pokutový kop, ktorý

Michalovčania (i Prešovčania – futbalový
štadión NTC Poprad) precestovali v jarnej časti stovky kilometrov, nehrali svoje
domáce zápasy na svojich štadiónoch. Tie
musia kluby zrekonštruovať, hlavne zelené hracie plochy podľa nových pravidiel
SFZ. S týmto ročníkom sa michalovskí
futbalisti lúčili „domácim“ stretnutím
na bratislavských Pasienkoch. Jediným
strelcom gólu z 56. minúty Zemplínčanov
bol humenský odchovanec v žltom drese,
Maťo Koscelník.

-MJK-; Bratislava, Michalovce
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hrdiami a

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
18
15
14
12
12
10
8
7
5
3

4
3
7
5
9
7
12
5
7
7
10

3
9
8
11
9
11
8
17
16
18
17

82:25
54:34
55:38
53:48
34:31
34:37
37:34
35:55
25:35
29:55
17:63

73
57
52
47
45
43
42
29
28
22
19

Pozn. Spartak Myjava zo súťaže odstúpil.

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

Brankár MFK Zemplín, Matúš Kira, tentokrát nebol veľkou
oporou Michalovčanov. | FOTO ARCHÍV MJK

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie
a dopravu

SV-Z/000426

hodnocovaní
e príslušných

Žilina
Slovan BA
Ružomberok
Trenčín
Podbrezová
Trnava
Dunaj. Streda
Michalovce
Senica
Zl. Moravce
Prešov

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

SV-Z/000427

unkcii

Odpor Zemplínčanov bol minimálny, aj
keď Slovan sa uspokojil so šiestimi hráčmi
juniorky, lebo trénerovi Vukomanovicovi
chýbalo až sedem hráčov základu. Nešlo už o nič, ani jednému. Tlak hostí však
bolo vidieť, navyše brankár Kira evidentne nemal svoj deň. Bránu Michalovčanov
dobýjal hlavne Guinejčan Soumah, ktorý
ašpiroval na „kráľa strelcov“ Fortuna ligy.
V 15. min. Kira nevyhodnotil správne situáciu, zbytočne vybehol až za šestnástku,
pošmykol sa, loptu si spracoval Soumah,
ale stihol mu ju ešte včas vypichnúť. Ďalšia školácka chyba vyšla michalovského
brankára v 26. min. draho, keď práve dobiehajúcemu Soumahovi ideálne (aj keď
nechtiac) naservíroval loptu na hruď a ten
už nemal problém z päťky otvoriť účet do
prázdnej brány – 0:1. Ten istý hráč skóroval
v úvode II. polčasu, ale postranný bol proti
zmene skóre. Ani nie tak prekvapením ako
potešením pre michalovského fanúšika bol
v 56. min. vyrovnávajúci gól Humenčana
Martina Koscelníka – v ľahu pravačkou
v päťke pomedzi nohy súpera pretlačil
loptu do siete – 1:1. Golman Kira išiel za
loptou vo veľkom vápne v 68. min. príliš
razantne, keď Soumah urobil vo vzduchu
salto. Hlavný arbitér nekompromisne vytia-

hol žltú kartu a ukázal na biely bod. Kira
však dráhu strely vystihol a jedovku z 11
metrov pri pravej žrdi vyrazil. V tejto chvíli
bol Guinejčan počtom 19 gólov na rovnakej úrovni s Hlohovským zo Žiliny. V 70.
min. sa však, iba na sedemnásť minút, stál
„kráľom strelcov“ ročníka práve Seydouba Soumah, kedy opäť poslal do vedenia
Slovan, gólom od žrde 1:2 (v 87. min. sa
menila strelecká štatistika v inom zápase,
v prospech Hlohovského, ktorý dal tiež svoj
20. gól). Na kontaktný gól z michalovského celku nedosiahol už nikto. Naopak, bratislavský Slovan si víťazstvo poistil v 78.
min. Vysoká prihrávka z pravej na ľavú žrď
michalovskej svätyne sadla na hlavu Kornela Salátu – 1:3.
• 33. kolo (posledné): Trenčín – Prešov 4:0
(2:0), G: 16. L. Skovajsa, 45. A. Mance, 52.
Pe. Kleščík, 72. G. Beridze. / Ružomberok –
Dunajská Streda 2:0 (2:0), G: 23. Pe. G. Andrezly, 36. J. Mareš. / Žilina – Podbrezová 4:0
(1:0), G: 82. a 90. R. Seidaev, 12. M. Káčer,
87. F. Hlohovský. / Trnava – Zlaté Moravce
3:1 (3:0), G: 2. (11 m) B. Godál, 9. A. Sloboda, 44. O. Janso – 83. E. Paixao Da Silva.

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

ej medaily.

o štátnej služstva spravodtnozamestna-

Kavka, K. Qose, F. Serečin. Tréner: Anton
Šoltis.
ŠK Slovan futbal: D. Greif – M. Rundić,
F. Kubík, U. Damnjanović, T. Kóňa (81. D.
F. Mašulovič), S. Soumah, M. Rigo (58. F.
Ďuriš), K. Saláta, S. Šefčík (73. C. S. Nascimento), P. Pinte, S. Antálek. Tréner: Ivan
Vukomanovic.

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

ZEMPLÍN MICHALOVCE
– SLOVAN BRATISLAVA
1:3 (0:1)
Góly: 56. M. Koscelník – 26. a 70. S. Soumah, 78. K. Saláta.
ŽK: 45. Sipľak, 68. Kira – 36. Saláta, 87.
Rundić. R: M. Fajčík – J. Lieskovský, R.
Žákech. D: 604.
MFK Zemplín: M. Kira – M. Šimčák,
J. Grič, I. Žofčák (73. A. Dimitriadis),
M. Sipľak, M. Regáli (14. K. Kushta), S.
Danko (73. J.-Š.7.
Turik),
Koscelník, Pe.
3.M.2016
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29. MÁJA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Humenčan Maťo Koscelník sa zapísal do histórie ročníka
2016/17 posledným gólom michalovského MFK Zemplín. | FOTO
ARCHÍV MJK

