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Prídu piati humenskí poslanci 
o svoj mandát?

Tak vážna situácia ešte v humenskom mestskom zastupiteľstve nebola. Poslanec Ivan Hopta upozornil, že až piati 
poslanci môžu prísť o svoj mandát. Svoje tvrdenia opiera o správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Vedenie 
mesta tvrdí, že o osude poslancov môže rozhodnúť iba súd. 

Milan Potocký, Humenné                       
ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Piatim poslancom mestského za-
stupiteľstva v Humennom hrozí, 
že môžu prísť o svoj mandát. Tvrdí 
to poslanec Ivan Hopta. Upozornil, 
že viceprimátor Andrej Semanco a 

poslanci Jozef Babják, Michal Druga, 
Jana Andruchová a Pavol Lopanič 
mali s mestom uzavretú dohodu o vy-
konaní práce. Za  nančnú odmenu 
pracovali na Pláne hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja (PHSR), čím pod-
ľa poslanca došlo k porušeniu zákona 
o obecnom zriadení. Nezrovnalosti 

v súvislosti so zamestnaním poslan-
cov konštatoval vo svojej správe aj 
NKÚ. V uvedenom prípade mohlo 
podľa NKÚ dôjsť k naplneniu poj-
mových znakov závislej práce a k zá-
konom zakázanému stretu funkcií, 
a teda podľa zákona o obecnom zria-
dení mohla nastať skutočnosť majúca 

za následok zánik mandátu poslanca. 
Hopta tvrdí, že poslanci by mali prísť 
o svoj mandát. Vedenie mesta s tým 
nesúhlasí. Samospráva argumentuje, 
že v ich prípade sa nejednalo o závi-
slú prácu ani trvalý pracovný pomer. 
Mesto sa opiera aj o stanovisko advo-
kátskej kancelária, ktorú už v danej 

V Humennom sa 
stretli zástupcovia 
občianskych združení

Súdne pojednávanie 
súvisiace s tragédiou 
v poliklinike pokračuje

  Viac na str. 8  Viac na str. 3
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záležitosti oslovilo. Podľa privát-
nych právnikov poslanci o mandát 
neprišli. Ak by sa to stalo, bolo by 
porušené ich základné právo poslan-
ca podieľať sa na správe veci verej-
ných. Samospráva sa navyše obáva, 
že v prípade, ak by prišli o mandát, 
mesto by mohlo z ich strany čeliť ža-
lobám. 

Hopta: Títo poslanci 
už by tu nemali sedieť 
Poslanec Hopta uviedol, že podľa 
zákona o obecnom zriadení je funk-
cia poslanca a zároveň zamestnanca 
obce nezlučiteľná. „Ak poslanci boli 
odmenení a boli za nich dokonca 
zaplatené do sociálnej poisťovne 
odvody, no tak podľa môjho názoru 
stratili mandát. Ja som pevne pre-
svedčený, keby sa to týkalo mňa, ale-
bo niektorých iných osôb, tak tu by 
bolo také haló v republike, ale pani 
primátorke nevadí, že piati poslanci 
dostali odmenu, ktorá zo zákona im 
v podstate nepatrila. A že podľa zá-
kona o obecnom zriadení stratili de 
facto mandát pán zástupca Seman-
co, pani Andruchová, pán Lopanič, 
pán Druga, ale žiaľ aj pán Babják,“ 
povedal Hopta na rokovaní zastupi-
teľstva. Dodal, že aj Najvyšší kontrol-
ný úrad konštatoval, že mohlo dôjsť 
k naplneniu pojmov, znakov závislej 
práce, stretu funkcií a mohla nastať 
skutočnosť majúca za následok zánik 
mandátu poslanca. „Zákon o obec-
nom zriadení hovorí, že poslanci 
nemôžu byť zamestnancami obce. 
A vy im dáte prakticky dohody. Pod-
ľa môjho názoru už títo poslanci tu 
nemali čo sedieť, nemali čo hlasovať, 
a mali tu byť úplne noví poslanci, 
zložiť poslanecký sľub a ujať sa svojej 
poslaneckej práce. Vy ste to jedno-
ducho zľahčili,“ povedal Hopta. Do-
plnil, že vážnosť situácie potvrdzuje 
aj samotné rozhodnutie mesta, ktoré 
prijalo opatrenie, v ktorom sa uvá-
dza, že je potrebné písomne oboz-
námiť poslancov mestského zastupi-

teľstva o nezlučiteľností ich funkcií 
z funkciou zamestnanca obce, a teda 
aj dohôd mimo pracovného pomeru 
a zároveň písomne upozorniť vedú-
cich odborov, aby dôslednejšie vy-
konávali kontrolu pred uzatvorením 
pracovných zmlúv, najmä s ohľadom 
na zákon o obecnom zriadení. „Ak by 
to nebola pravda, že poslanci nestra-
tili, tak načo to opatrenie, keď to nie 
je pravda ?“ pýtal sa poslanec. Hop-
ta sa obáva, že zotrvanie poslancov 
v zastupiteľstve môže spôsobiť do 
budúcna problémy. „Čo ak nejaký 
orgán v tomto štáte vyriekne, že oni 
stratili mandát a oni všetky tie hlaso-
vania, ktorých sa zúčastnili, nebudú 
platné?“ upozornil Hopta. 

Primátorka: Rozhod-
núť môže iba súd
Vedenie mesta odobratie mandátu 
spomínaným poslancom iniciovať 
nebude. „Oni nás zažalujú a mesto 
bude všetkým platy a mzdy a všetko 
im bude hradiť do budúcna, pretože 
zákon pozná aj závislú aj nezávislú 
prácu, pracovný pomer a pozná iné 
pomery, preto to nie je také jedno-
uché. O tom naozaj môže rozhodnúť 
iba súd. Na základe tejto analýzy sme 
postupovali. Ak má niekto podozre-

nie, ale mesto to určite nebude, lebo 
mesto nebude platiť, lebo z analýzy 
nám vyšlo, že to nebola závislá prá-
ca, nebol to trvalý pracovný pomer,“ 
povedala primátorka Jana Vaľová. 
Mesto podľa nej odobratie mandá-
tov iniciovať nebude. „Keď si niekto 
myslí, že to treba preskúmať, nech to 
preskúma. My sme si dali urobiť ana-
lýzu právnu, a podľa nej sme sa aj za-
chovali a túto analýzu sme predložili 
aj NKÚ, lebo nás o to NKÚ žiadal,“ 
doplnila Vaľová. Na margo opatre-
nia, ktoré prijalo mesto, že je potreb-
né písomne oboznámiť poslancov 
mestského zastupiteľstva o nezlu-
čiteľností ich funkcií s funkciou za-
mestnanca obce, primátorka uviedla, 
že je to opatrenie do budúcna. „Aby 
sa vystríhal celý poslanecký zbor ta-
kýchto vecí,“ povedala Vaľová.

Viceprimátor: Na sú-
de by sme neprehrali, 
to vám garantujem
Z dotknutých poslancov reagoval 
v rokovacej sále viceprimátor Andrej 
Semanco. Uviedol, že bol predse-
dom komisie, ktorá zabezpečovala 
Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja (PHSR). Semanco ho-
vorí, že mestu ušetrili značnú sumu 

peňazí. Doplnil, že privátna spoloč-
nosť chcela za zhotovenie PHSR až 
58-tisíc eur, ale komisia, v ktorej 
bolo spolu s poslancami dohroma-
dy 12 ľudí to urobila za 5-tisíc eur. 
„Keď som sa ja stal predsedom tejto 
komisie, ktorá PHSR zabezpečuje, 
tak som si povedal, že určite 60-tisíc 
nikomu nezaplatíme, lebo analytic-
kú časť treba spracovať, však oni to 
nevedia z Bratislavy, oni len peniaze 
zoberú. Tak sme schválili do rozpoč-
tu päťtisíc eur vážení,“ povedal Se-
manco. Dodáva, že v prípade poslan-
cov nešlo o závislú prácu a preto by 
o mandát nemali prísť. „Lebo nález 
ústavného súdu, keď sme to už za-
čali zisťovať, tak rozlišuje závislú 
a nezávislú prácu a toto je nezávislá 
práca. Kde oni tvrdia, že dokonca 
je to naša povinnosť ako poslancov, 
takéto veci tvoria bežne obsah môjho 
mandátu poslanca mestského zastu-
piteľstva,“ reagoval Semanco. Aj on 
je presvedčený, že o strate mandátu 
môže rozhodnúť len súd. „Ale toto 
my by sme neprehrali na súde to 
vám garantujem. Keď nás niekto dá 
na súd, budem sa súdiť, však to len 
súd musí o tom rozhodnúť,“ uzavrel 
viceprimátor. 

pokračovanie zo strany 1

Prídu piati humenskí poslanci o svoj mandát?
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ts, Humenné, FOTO: FREEMAR 

Začiatkom júna sa stretli zástup-
covia piatich organizácií v Humen-
nom, aby spojili sily a spoločne 
naplánovali tohtoročnú akciu pre 
Humenčanov pod názvom Mladí 
pre susedov. Podujatie organizuje 
Mládežnícky parlament FreeMar 
v spolupráci s organizáciou Ženy 
a tradície, OZ Róm Podskalky, OZ 
Flek a neformálnym zoskúpením 
Príď a poznaj, pretože cítia, že me-
dziľudským vzťahom treba venovať 
pozornosť, treba poznať „svojho 
suseda“, a tak sa touto aktivitou 
pokúsia vylepšiť ich vzájomné vzťa-
hy. „Počas letných prázdnin v roku 
2017 chceme zorganizovať 6 zábav-
ných nedeľňajších popoludní pre 
Humenčanov, na ktorých sa pokú-
sime hrou, rôznymi športovými ak-
tivitami, voľnou diskusiou a tane č-
no-hudobným vystúpením spojiť 
viaceré generácie – od najmladších 
po najstarších,“ prezradili organizá-

tori podujatia. 
Projekt začne 
v nedeľu 2. 
júla na Pod-
skalke a bude 
pokračovať 9. 
júla na Síd-
lisku III., 23. 
júla na Sídlis-
ku I. a 30. júla 
na Gaštanke. 
V druhej polo-
vici prázdnin 
zorganizujeme 
toto podujatie 
13. augusta na 
Sídlisku II.A 
a 20. augusta na Sídlisku Pod Soko-
lejom. Začiatok podujatia bude vždy 
o 13:00 hod., pričom vstup na toto 
podujatie bude samozrejme voľný. 
Na stretnutí sa zástupcovia občian-
skych združení dohodli na konkrét-
nych úlohách. „Chceme si pripome-
núť aj 700. výročie mesta Humenné 
tým, že zhromažďujeme rôzne ná-

pady. Veríme, že sa nám podarí ľudí 
dostať z bytov na sídliská. Členovia 
zoskupenia Príď a poznaj prišli so 
skvelým nápadom, a to piknik na 
sídliskách, Janka Ďurašková z OZ 
Flek zasa so zaujímavými súťažami. 
Kreatívne dielne budú v réžii OZ 
Ženy a tradície a kultúrny program 
OZ Róm podskalky. Prizvaní k spo-

lupráci boli aj územný spolok SČK 
Humenné a OZ Humenský gaštan. 
Tešíme sa z toho, že sa spojila taká 
zaujímavá partia ľudí,“ hodnotí 
podujatie M. Ruščanský.  Tento 
projekt sa uskutoční vďaka pod-
pore Nadačného fondu T-Systems 
Slovakia spravovaného Karpatskou 
nadáciou, za čo im ďakujeme.

Milan Potocký, Humenné 

Tohtoročný motív podujatia EKO 
DNI 2017 sa niesol pod názvom 
- Spájame ľudí s prírodou. „Toto 
podujatie bolo venované hlavne 
staršej školskej mládeži, takže 
žiakom základných škôl druhého 
stupňa a stredoškolákom. Mali sme 
pozvaných viacerých hostí - Ivetu 
Buraľovú zo Správy Národného 
parku Poloniny, Annu Mackovú 
zo Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Východné Karpaty a Miro-
slava Fulína z Východoslovenské-
ho múzea v Košiciach,“ povedala 
biologička Zuzana Andrejčáková 
z Vihorlatského múzea v Humen-
nom. V rámci štvordňového tr-

vania projektu ponúklo múzeum 
vo svojich priestoroch rôznorodé 
environmentálne aktivity, besedy 
a diskusie študentov s odbornými 
pracovníkmi a tematickú  lmovú 
projekciu z videotéky Slovenskej 
agentúry životného prostredia. Sú-
časťou podujatia bola aj prehliadka 
prírodovednej expozície. „Bohatý 
program pozostával z prednášok 
a prezentácií, ktoré si pripravili 
prednášajúci, a z aktivít, do ktorých 
sa deti aktívne zapojili. Riešili rôzne 
úlohy. Boli tu ukážky hniezd a rôz-
nych prírodnín, s ktorými deti ro-
bili rôzne úlohy. V závere si pozreli 
aj prírodovednú expozíciu a uvideli 
živočíchy, o ktorých sa rozprávali,“ 
doplnila Andrejčáková. Potvrdila, 

že Eko dni organizujú preto, aby sa 
deti dostali do kontaktu s prírodou 

aj takouto zaujímavou a netradič-
nou formou. 

Pre Humenčanov pripravujú projekt priamo pod ich oknami. Zábava, hudba a vzťahy. To všetko sľubuje letné podujatie Mladí pre susedov.

Vihorlatské múzeum v Humennom sa uplynulý týždeň zapojilo  do aktivít spojených so Svetovým dňom životného 
prostredia. Pre mladých Humenčanov pripravili múzejníci cyklus environmentálnych podujatí.

V Humennom sa stretli zástupcovia občianskych združení 

Mladí Humenčania spoznávali krásy a tajomstvá prírody 

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka prírodovednej expozície. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO 
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mpo, Medzilaborce, Ilustračné foto: Milan Potocký

K explózii došlo za doposiaľ presne 
nezistených skutočností. Pri mani-
pulácii s propán-butánovými fľašami 
došlo k úniku a následnému výbuchu 
nazhromaždeného plynu a požiaru 
rodinného domu v obci Oľka. V tom 
čase sa v dome nachádzali štyri 
osoby. Následkom výbuchu a po-
žiaru došlo k popáleninám a dopo-
siaľ presne nezisteným zraneniam 
55-ročného muža a 23-ročnej ženy. 
Škoda doposiaľ vyčíslená nebola. Na 
miesto požiaru sa dostavil požiarny 
technik Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ) v Humennom, ktorý 
ako pravdepodobnú príčinu požia-
ru uviedol neodbornú manipuláciu 
s propán-butánovými fľašami. „K 
presnej príčine požiaru a ďalším 
okolnostiam sa vyjadrí v odbornom 
posudku. Prípad vyšetrujú policajti 
z OO PZ Medzilaborce, ktorí začali 
trestné stíhanie pre prečin všeobec-
ného ohrozenia,“ vysvetlil prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik.

Odborník: Nezabudnite na bezpeč-
nostnú skúšku a pravidelnú kontrolu
Propán-butánové fľaše sú v dnešnej 
dobe široko využívané. Používajú sa 
nielen pri grilovaní, turistike, kem-
povaní, ale aj pri osvetlení, chladení 
či vykurovaní. Plynové fľaše sú čoraz 

viac populárne najmä u chalupárov 
a domácich kutilov. Okrem toho aj 
väčšina gazdiniek dá prednosť vare-
niu na plyne pred elektrinou. Odbor-
ník priblížil, načo by majitelia  iaš 
nemali určite zabudnúť pri ich pou-
žívaní a kúpe. „Niektoré fľaše môžu 
byť preliačené alebo môžu mať po-
škodený golier, podstavec alebo ven-
til. V týchto prípadoch odporúčame 
produkt reklamovať, prípadne vyme-
niť vo vybraných predajniach,“ hovo-
rí Marián Smik, prezident Združenia 
LPG spoločností. Fľaše renomova-
ných výrobcov majú viacero ľahko 
spoznateľných prvkov originality, 
napríklad je ventil fľaše uzavretý ori-
ginálnou zmršťovacou fóliou. Je po-
trebné nezabudnúť na bezpečnostnú 
skúšku a pravidelnú kontrolu. Väčši-
na  iaš má údaje o skúške vyznače-
né  popisovačom aj na tlakovej časti. 
„Pravidelné kontroly môžete robiť 
aj vy sami - jednoducho na tesnenie 
naneste trochu mydlového roztoku a 
keď sa tvoria bublinky, plyn uniká. 
V takomto prípade už fľašu za žiad-
nych okolností nepoužívajte!“ upo-
zornil odborník. 

Nekupujte podomácky plnené fľaše
Určite by ste sa mali vyhnúť podo-
mácky plneným fľašiam. Nikdy ne-
kupujte fľašu, ak máte pochybnosť, 
či bola naplnená v profesionálnej pl-
niarni  iaš. Ručné plnenie z LPG sto-

janov na pumpách je zakázané 
a používanie takýchto  iaš je 
nebezpečné. Riskujete nebez-
pečenstvo z preplnenia fľaše, 
alebo zdanlivo nižšia cena 
môže znamenať nenaplnenú 
fľašu. „Veľa ľudí podceňuje 
túto situáciu a neuvedomuje 
si dôsledky, ktoré nesprávne 
naplnenie fľaše môže spôsobiť. 
Dôkazom sú explózie v byto-
vých priestoroch, v rodinných 
domoch. Odporúčame obrátiť 
sa na špecializované predajne 
a miesta pre plnenie  iaš,“ do-
dáva Marián Smik. Veľmi dô-
ležité je aj správne skladovanie  iaš. 
Miesto by malo byť dostatočne vetra-
né a nad úrovňou terénu. „Fľaše roz-
hodne nepatria do miestností, kde 
trávite najviac času, do pivníc a tam, 
kde by mohli byť vystavené vplyvu 

tepla. Fľaša, ktorá nie je pripojená k 
spotrebiču, musí byť uzavretá a vy-
bavená tesnou zátkou,“ dodáva Ma-
rián Smik, prezident Združenia LPG 
spoločností.

mpo, Ruská, FOTO: POL

Policajti Riaditeľstva hraničnej a cu-
dzineckej polície (RHCP) Sobrance 
našli v krovinatom poraste v blízkos-
ti vonkajšej hranice v katastrálnom 
území obce Ruská, okres Michalov-
ce, 60 kartónov pašovaných cigariet. 
Boli uložené v balíku zabalenom v žl-
tej fólii. Colná hodnota tabakových 
výrobkov bola vyčíslená na 1.873,56 

eura, pričom colný dlh činí 1.158 eur. 
„Pre podozrenie zo spáchania preči-
nu porušenia predpisov o štátnych 
technických opatreniach na označe-
nie tovaru prípad prevzal v zmysle 
vecnej a miestnej príslušnosti vyšet-
rovateľ Kriminálneho úradu Finanč-
nej správy k ďalšej realizácii,“ infor-
movala hovorkyňa RHCP Sobrance 
Agnesa Kopernická.

Pri výbuchu plynu v rodinnom dome sa zranili dve osoby

V kríkoch našli kartóny s pašovanými cigaretami

 KRIMI

Pri výbuchu plynu v obci Oľka v okrese Medzilaborce sa začiatkom uplynulého týždňa zranil 55-ročný muž a 23-ročná žena.
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jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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Michalovce, Milan Potocký

Päťdesiatosemročný výtvar-
ník Štefan Pavluvčík z Micha-
loviec je držiteľom nového 
a zaujímavého slovenského 
rekordu. Technikou oleja na-
maľoval neuveriteľných 7 165 
miniatúrnych obrazov. Naj-
menšie výtvarné diela majú 
rozmery menšie ako pol cen-
timetra. Pri ich prezeraní náv-
števník často potrebuje lupu.  
Na miniatúrach je znázornená 
krajina, príroda, motívy jese-
ne  a zimy. Sú na nich stro-
my, deti, historické objekty, 
kostoly, kaplnky a starí ľudia. 
„Sú tam často starí ľudia, Go-
rali. Na tých obrazoch vidieť, 
že niečo prežili, a to je zaují-
mavé,“ povedal Pavluvčík. 

Na rekord sa pripra-
voval 40 rokov
Výtvarník Štefan Pavluvčík je 
vďaka svojim obrazom zná-
my nielen svojou precíznos-
ťou, ale aj trpezlivosťou. Vyše 
7-tisíc miniatúrnych obrazov 

zhotovil v priebehu 40 rokov. 
Pavluvčík prezradil, že mi-
niatúr namaľoval oveľa viac, 
ale mnohé obrazy už daroval. 
Napriek tomu, že jeho dielka 
majú milimetrové rozmery, 
svoje obrazy maľuje voľným 
okom bez pomoci lupy. „Ja 
som to robil voľným okom,“ 
prezradil výtvarník. „Ale keď 
si návštevník zoberie lupu, 
tak samozrejme, uvidí lepšie, 
čo je na tých obrazoch,“ do-
dal Pavluvčík, ktorý pracu-
je ako výtvarník Mestského 
kultúrneho strediska (MsKS) 
v Michalovciach. Spočíta-
nie miniatúrnych obrazov sa 
uskutočnilo minulý pondelok 
v galérii MsKS v Michalov-
ciach za účasti komisára a 3 
asistentov. Tisícky miniatúr 
boli uložené v krabiciach, 
zakladačoch s očíslovaným 
počtom a na paneloch. Ráta-
nie potvrdilo definitívne číslo 
a fakt, že Štefan Pavluvčík je 
so 7 165 kusmi miniatúr dr-
žiteľom nového slovenského 
rekordu.

ts, Humenné

Celoslovenskú súťaž formá-
tov internej a externej ko-
munikácie organizuje Klub 
podnikových médií. V tomto 
roku sa súťaž konala po štr-
násty krát. Tohtoročná sú-
ťaž Podnikové médium roka 
2016 prebiehala v štrnástich 
kategóriách. Porota vyberala 
víťazov z 294 prihlásených 
formátov. „Múzejné noviny 
2016 Vihorlatského múzea 
v Humennom získali oce-
nenie v kategórii Časopisy 

neziskových a rozpočtových 
organizácií. Aktuálne vyšli 
Múzejné noviny pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa 
múzeí 2017 v jubilejnom vy-
daní po pätnástykrát. V prie-
behu organizovania súťaže 
Podnikové médium roka sa 
Múzejné noviny súťaže zú-
častnili dvakrát a na svojom 
konte máme dve ocenenia – 
Ocenenie Podnikové médium 
roka 2011 a 2016. Veríme, že 
ďalšie ocenenia nachádzame 
aj v radoch čitateľov Múzej-
ných novín, v širokej verej-

nosti našich terajších i budú-
cich návštevníkov,“ uviedla 
Jana Fedičová z Vihorlat-
ského múzea v Humennom. 
Všetky ročníky Múzejných 

novín 2003 – 2017 nájdu 
záujemcovia na stránke Vi-
horlatského múzea www.
muzeumhumenne.sk v sekcii 
Archív.

Zemplínčan je držiteľom nového slovenského rekordu

Vihorlatské múzeum uspelo v prestížnej celoslovenskej súťaži

Výtvarník Štefan Pavluvčík namaľoval najviac miniatúrnych obrazov na Slovensku. Minulý týždeň zapísali jeho tvorbu do Slovenskej knihy rekordov.

Múzejné noviny Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži Podnikové médium roka. 

Výtvarník Štefan Pavluvčík je držiteľom nového slovenského rekordu. Namaľoval 7 165 
miniatúrnych obrazov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Najmenšie obrazy majú rozmery len 5x5 mm. Ak si ich chcete pozrieť, potrebuje lupu. 
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčanom robia spoločnosť v parku a na sídliskách odvážne veveričky

V Humenskom okrese zadržali utečencov aj prevádzačov

mpo,  Humenné

Ak chcú Humenčania pozorovať 
veveričky, vôbec nemusia cestovať 
do lesa. Obratným hlodavcom sa 
darí aj priamo v meste. Bežne na 
nich natrafíte napríklad v parku 
v blízkosti Vihorlatského múzea. 
Viacerí Humenčania považujú 
prítomnosť veveričiek v meste za 
príjemnú. Nepovažujú ich za do-
tieravé tvory. „Zvykli si na ľudí a je 
to krásne. Sú aj na sídliskách. Páči 
sa to najmä deťom. Myslím si, že 
to nikomu neprekáža. Je pravda, 
že niektoré veveričky sú až veľmi 
odvážne. Vôbec sa neboja. Dokon-
ca sa zabávame na tom, ako trošku 
provokujú aj psíkov, s ktorými 
chodíme na prechádzky. Naťahujú 
sa s nimi. Najprv k nim pribehnú 
a potom odskakujú. Ja si myslím, 
že je to také milé spestrenie,“ po-
vedala Humenčanka, ktorá bola na 
prechádzke v parku so psíkom. „Je 
ich tu dosť. Práve pred chvíľou tu 
bola jedna na strome. Mám pocit, 
že už strácajú takú plachosť a už sa 
neboja ľudí. Nedávno jedna prišla 

až priamo k nám k lavičke. Ale sú 
aj na Sídlisku III., videla som ich 
tam,“ dodala študentka Klaudia z 
Humenného.

V mestách strácajú plachosť
Veveričky stromové (obyčajné) sa 
dožívajú veku päť až šesť rokov. 
Tak ako aj iné hlodavce, aj veverič-
ky sa môžu občas premnožiť. Často 
to súvisí najmä s výbornou úrodou 
lesných semien. Niekedy sa na Slo-
vensku lovili veverice na kožušinu. 
V súčasnosti sa už nelovia  vôbec. 
Veverica je zaradená medzi chráne-
né druhy a jej spoločenská hodnota 
predstavuje 66,38 €. Veveričky žijú 
na stromoch a aktívne sú  najmä 
cez deň. Veľmi dobre sa šplhajú 
a skáču. Rýchlo a obratne sa po-
hybujú aj na zemi. Živia sa najmä 
semenami listnatých a ihličnatých 
stromov, ale aj hubami, bobuľami, 
orechmi, šiškami, ale aj korienka-
mi a výhonkami rastlín. V mestách 
často strácajú plachosť a niekedy sa 
dokonca dajú kŕmiť aj z ruky. Pri-
rodzeným nepriateľom veverice je 
kuna a jastrab.

mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vyšetrovateľ Národnej jednotky 
boja proti nelegálnej migrácii Úra-
du hraničnej a cudzineckej polície 
vzniesol obvinenie trom občanom 
Ukrajiny, ktorí mali nelegálne pre-
viezť desať cudzincov na územie 
Slovenska a takýmto spôsobom sa 
mali podieľať na páchaní trestné-
ho činu prevádzačstva. Hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru Denisa 
Baloghová vysvetlila, že traja obča-
nia Ukrajiny vo veku 24 až 26 rokov 
mali za sľúbenú finančnú odmenu 
vo výške 5-tisíc dolárov previezť 

cez územie Slovenskej republiky, 
od Poľskej hranice až k obci Nižná 
Jablonka, okres Humenné, desia-
tich nelegálnych migrantov bez do-
kladov totožnosti. „Išlo o päť osôb 
štátnej príslušnosti Bangladéša a 
päť osôb štátnej príslušnosti Srí 
Lanky. Cudzinci sa mali na naše 
územie dostať nelegálne, mimo hra-
ničných prechodov z Ukrajiny cez 
Poľsko. V čase, keď sa nachádzali v 
lesnom poraste medzi obcami Niž-
ná Jablonka a Hostovice v okrese 
Humenné, ich zadržali policajti,“ 
priblížila Baloghová. V pondelok 
ráno na ceste medzi obcami Niž-

ná Jablonka a Hostovice policajná 
hliadka zo Sobraniec kontrolovala 
a zadržala ďalšieho cudzinca, štát-
neho príslušníka Bangladéša, ktorý 
bol pôvodne 
so skupinou 
d e s i a t i c h 
migrantov. 
„Všetci traja 
obvinení sú 
stíhaní vä-
zobne, za 
prevádzač-
stvo im hrozí 
trest odňatia 
slobody na 

sedem až desať rokov. Migranti sú 
dočasne umiestnení do záchytných 
táborov,“ uzavrela policajná hovor-
kyňa.

Humenčania majú na prechádzkach v parku, ale aj pred obytnými domami netradičných spoločníkov. Miestne veveričky 
stromové strácajú plachosť a sú také odvážne, že sa približujú k ľuďom do ich bezprostrednej blízkosti. 

V okrese Humenné zadržali desiatich nelegálnych migrantov z Bangladéša a Srí Lanky. Z prevádzačstva obvinila polícia troch mužov.

Veveričky môžete bežne vidieť v Humennom najmä v parku, v areáli humenského zámku, ale aj na 
sídliskách.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenské veveričky sú na prítomnosť ľudí zvyknuté. Takto pekne zapózovala jedna z nich pred naším 
objektívom. Mohli sme sa k nej priblížiť až do vzdialenosti jedného metra. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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Nízka hladina Laborca v Humennom súvisí s opravou hate

Tasr, Humenné, FOTO ARCHÍV: MILAN POTOCKÝ 

Na Okresnom súde (OS) 
v Humennom pokračovalo  
pojednávanie s obžalovaným 
Petrom S., ktorý sa v minulos-
ti staral o výťahy v humenskej 
poliklinike, kde v roku 2013 
po páde do výťahovej šachty 
zomrelo dieťa. Na súd sa ne-
dostavil. Jeho obhajca predlo-
žil súhlas, že hlavné pojedná-
vanie môže pokračovať v jeho 
neprítomnosti. Na súde dnes 
vypovedali dvaja svedkovia 
a súdny znalec z odboru bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Podľa jeho slov došlo 
v tomto prípade k zlyhaniu 
zabezpečovacieho zariadenia 
na výťahu, ktoré sa dalo zis-
tiť bežnou skúškou. Spôsobi-
lá osoba ho mala, ako tvrdí, 
objaviť a do jeho odstráne-
nia výťah odstaviť. Ako ďalej 
uviedol, podobnú chybu zare-

gistroval pri svojich kontrol-
ných úkonoch raz pred zhru-
ba 30 rokmi. Výrobnú chybu 
vylúčil. Tú, naopak, pripustil 
vo svojej odbornej svedeckej 
výpovedi technický inšpek-
tor, ktorý okrem svojvoľného 
rozladenia zabezpečovacieho 
systému nevylúčil aj samo-
voľný pohyb výťahu. Obhajca 
obžalovaného informoval, že 
v prípade sú rozpory, ktoré je 
potrebné rozobrať. „Stojí to na 
jednom znaleckom posudku 
a na jednom odbornom ná-
zore,“ dodal. Prokurátor a ob-
hajca obžalovaného trvajú na 
výsluchu ďalších dvoch sved-
kýň, hlavné pojednávanie pre-
to odročili na september. Ob-
žalovanému OS v Humennom 
uložil ešte v decembri 2015 
podmienečný trest. Odsúdil 
ho pre trestný čin usmrtenia 
na odňatie slobody vo výmere 
dva roky s tým, že výkon tohto 

trestu mu odložil na trojročnú 
skúšobnú dobu. Zároveň mu 
uložil aj trest zákazu činnosti 
vykonávať revíziu technic-
kých zariadení. Obžalovaný, 
ako aj prokurátor podali voči 
rozhodnutiu odvolanie. Se-
nát Krajského súdu v Prešove 
v októbri minulého roka zru-
šil v celom rozsahu rozsudok 
okresného súdu a vec mu vrá-
til na prerokovanie a rozhod-

nutie. Tragický prípad sa stal 
v októbri 2013. Šimon, ktorý 
mal rok a osem mesiacov, 
spadol do výťahovej šachty zo 
šiesteho poschodia v budove 
polikliniky. Pri vystupovaní sa 
výťah nečakane pohol a die-
ťa v kočíku sa pri vyťahovaní 
z výťahu prepadlo do šachty. 
Ťažkým zraneniam ešte v ten 
istý deň chlapček podľahol.

mpo, Humenné 

Viacerých Humenčanov 
v týchto dňoch nemilo pre-
kvapila extrémne nízka hla-
dina rieky Laborec. Voda 
klesla až o niekoľko metrov. 
Humenčania môžu vidieť 

v koryte rieky aj miesta, ktoré 
sú počas celého roka bežne 
ukryté pod hladinou. Sloven-
ský vodohospodársky pod-
nik (SVP), š. p., informoval, 
že nízka hladina vody súvi-
sí s opravou hate. Hať bola 
uvedená do prevádzky ešte 

v roku 1969. Za takmer pol-
storočie neboli na hati rea-
lizované žiadne väčšie opra-
vy ani rekonštrukcie. Počas 
opráv bude hať vypustená 
približne 8 týždňov. Ide o 
morálne opotrebenie techno-
lógie hate, ktoré si vyžaduje 

primeranú údržbu. Plánova-
ná je oprava segmentu č. 4, 
ktorá pozostáva z opravy hy-
draulického systému a vo-
diacich častí segmentu, povr-
chovej protikoróznej údržby 
segmentu. 

HUMENNÉ: Súdne pojednávanie súvisiace s tragédiou v poliklinike pokračuje  

Dôvodom je plánovaná oprava hate, ktorá pozostáva z opravy hydraulického systému a 
povrchovej protikoróznej údržby. | FOTO: MILAN POTOCKÝ Hladina Laborca klesla až o niekoľko metrov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Sestry Bobelové vyrábajú pirohy podľa receptúry svojej mamy niekoľko rokov 
Tasr, Ulič, FOTO: TASR

Sestry Anna Kušnírová a Nadežda 
Kovaľová, rodené Bobelové, začali vy-
rábať Uličské pirohy podľa receptúry 
ich mamy pred deviatimi rokmi. Naj-
prv spracovávali len niekoľko kilogra-
mov múky denne, dnes produkujú 
mesačne tony pirohov. „Myšlienka 
odísť z Uliča (okres Snina) u nás ni-
kdy nebola. Bolo potrebné niečo vy-
myslieť a rozvinúť,“ uviedla pre TASR 
jeden z dôvodov vzniku spoločnosti 
Kušnírová. Varenie a pečenie bolo 
jej hobby, tak sa rozhodli pre výrobu 
pirohov. Podľa jej slov to bolo jedlo 
chudobných, jedávalo sa dokonca i na 
raňajky. Pre túto oblasť sú typické tzv. 
tatarčané, ktoré sa vyrábajú z pohán-
ky. „Bol to chudobný kraj, pirohy sa tu 
jedli bežne. Nebolo až tak múky, tak 
na prípravu jedla používali tatarku,“ 
vysvetlila Kovaľová. Pirohy sa v tejto 
oblasti plnili len kapustou, zemiakmi 

a tvarohom. S takýmito druhmi aj za-
čínali. „Bežne sa u nás lekvárové ale-
bo džemové pirohy a ani bryndzové 
nerobili,“ uviedla s tým, že postupne 
sa v tejto oblasti prispôsobili dopytu. 
Od čoho však neupustili, je pôvodná 
receptúra cesta. „Región ako taký má 
odlišnosti. Od dediny k dedine pri-
pravujú pirohy inak. My robíme cesto 
hrubšie, presne také, aké robila ke-
dysi naša mama,“ uviedla Kovaľová. 
Na začiatku spracovávalo desať žien 
desať kilogramov múky denne. Od 
prípravy cesta až po rozvoz robili všet-
ko ručne. Neskôr začali s nákupom 
technológií, ktoré zrýchlili proces vý-
roby. Zakúpili aj prístroj na lepenie 
pirohov. Neujal sa. „Ak by sme chce-
li robiť pirohy na stroji, tak by sme 
museli zmeniť štruktúru cesta. Nás 
vyhľadávali práve pre to, a tak, aby 
sme nešli kvalitou dole, vrátili sme sa 
k ručnému lepeniu, ktoré praktizu-
jeme dodnes,“ doplnila s tým, že za-

mestnávajú 20 žien, ktoré 
mesačne vyprodukujú tony 
pirohov.

Pre obe sestry, z ktorých 
jedna vyštudovala odbor 
stavebníctvo a druhá stro-
járstvo, sú pirohy i rodný 
Ulič srdcovou záležitosťou. 
„Učili sme sa na vlastných 
chybách, a to je najdrah-
šia škola, aká existuje,“ 
skonštatovala Kovaľová. 
Naopak, čo sa týka úrad-
níkov, na tých mali, ako 
hovoria, veľké šťastie. „Boli 
radi, že sa niečo také v regióne robí, 
preto sme mali veľkú podporu v tejto 
oblasti,“ spomenula s tým, že pre vý-
robu v Uliči sa rozhodli aj pre to, že 
ide o región s nízkou zamestnanosťou. 
„Keď ľudia nebudú mať prácu, budú 
odtiaľ aj naďalej odchádzať,“ vysvet-
lila. Firma celú rodinu podľa sestier 

spojila. Po svetovej finančnej kríze 
museli začínať od nuly, a tak pomá-
hali takmer všetci rodinní príslušníci. 
„Môj syn začal dokonca vyrábať svoje 
vlastné sirupy,“ uviedla Kovaľová. Vý-
robu i sortiment plánujú v budúcnosti 
rozšíriť, na všetko však, ako tvrdia, 
potrebujú čas.

Rozbieha sa dovolenková sezóna v Chorvátsku, ktorá je obľúbenou destináciou aj mnohých Humenčanov. Polícia prináša dôležité 
informácie pre všetkých, ktorí práve tu plánujú stráviť niekoľko dní. 

Cenné rady pre Humenčanov, ktorí plánujú dovolenkovať v Chorvátsku

mpo, Humenné

Po skúsenostiach z predchádzajú-
cich rokov, ako aj podľa informácií 
policajného pridelenca pôsobiaceho 
v Chorvátsku, polícia radí Slovákom, 
aby si včas ešte pred cestou  skon-
trolovali platnosť svojich cestovných 
dokladov a občianskych preukazov. 
„Do Chorvátskej republiky môžu slo-
venskí občania cestovať s platným 
cestovným pasom alebo občianskym 
preukazom na dobu 90 dní bez víz. 
Deti musia mať svoj vlastný cestov-
ný doklad, už dávno ich nie je možné 
zapísať do cestovného pasu rodičov,“ 
zdôraznila hovorkyňa Prezídia Poli-
cajného zoru SR Denisa Baloghová. 
Vodiči by si mali trasu plánovať vo-
pred, použitím dopravného plánova-
ča. Vodiči by mali myslieť aj na to, že 
najzaťaženejšie dni v doprave sú pia-
tok, sobota a dni, keď sa menia turnu-

sy, teda na začiatku mesiaca, v strede 
a na konci mesiaca. V prípade, ak ste 
ešte pred dovolenkou stratili doklady 
a potom ste nahlásili na polícii stratu 
alebo krádež občianskeho preukazu 
alebo cestovného pasu a potom ho 
našli, s takýmto dokladom už neces-
tujte. „Údaje o takomto doklade boli 
vložené do informačného systému, 
a preto pri každej kontrole, hranič-
nej alebo bežnej, sa hľadí na takýto 
doklad ako na neplatný. Ak nájdete 
stratený alebo ukradnutý doklad, ešte 
pred cestou sa informujte na polícii, 
ako máte postupovať, aby sa vám ne-
stalo, že pri ceste na dovolenku vás 
pri kontrole nevpustia do krajiny, do 
ktorej cestujete. Doklad, ktorý ob-
čan v domovskej krajine nahlási ako 
stratený a následne ho predloží ako 
cestovný doklad pri prechode štátnej 
hranice, polícia Chorvátskej republiky 
zadrží a odstúpi ho ako neplatný na 

zastupiteľský úrad príslušnej krajiny. 
A to znamená ďalšie komplikácie,“ 
vysvetlila policajná hovorkyňa. Ak by 
ste mali v Chorvátsku problémy, mô-
žete sa obrátiť priamo na slovenských 
policajtov. Od 1. júla do 31. augusta sa 

o bezpečnosť dovolenkárov v Chorvát-
sku postará osem slovenských poli-
cajtov. Pôsobiť budú v najnavštevo-
vanejších oblastiach Chorvátska, a to 
v Splitsko-dalmatínskej a v Primor-
sko-goranskej. 

Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Humenčanov.   
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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  KLIETKY na chov prepelíc, 
králikov a činčíl / PASCE na líšky 
a kuny / LIAHNE na vajíčka, OD-
CHOVNE pre kuriatka / KRMÍTKA 
a NAPÁJAČKY. Rozvoz (doruče-
nie) v rámci celého Slovenska. Viac 
informácií na: ww.123nakup.eu ; 
tel. 0907 181 800.

HE-R/0077

  Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

  Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / OPERÁTORKY DO 
VÝROBY v Humennom a OPERÁ-
TORKY DO TEXTILNEJ VÝRO-
BY v Hencovciach. Viac informá-
cií na tel. č.: 0948 901 201, 0908 
084 824.

HE-R/0091

  Prijmeme PRACOVNÍKOV 
DO DREVOVÝROBY pri obci 
Udavské. Tel. 0907 126 454.

HE-R/0090

  Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – drevový-
roba. Tel. 0905 256 038.

HE-R/0002

  VV PLUS s.r.o. Snina po-
núka prácu v strojárenskej 
výrobe v ČR na pozície mani-
pulačný robotník, viazač bre-
mien, brúsič, žeriavnik A1. 
Strava a ubytovanie je hrade-
né + príplatok na cestovné. In-
fo na tel. č. 0905 469 411.

HE-R/0085

S L U Ž B Y

  VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 
8 m strojom DH-112 - aj v sťa-
žených podmienkach, v betó-
nových skružiach Ø 100 cm 
drapákom Ø  90 cm. Tel. 0915 
978 045.

HE-R/0078

INFOSERVIS / INZERCIA

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:22 / 20:37 hod.
ut  4:22 / 20:38 hod.
str  4:22 / 20:38 hod.
štvr  4:22 / 20:39 hod.
pia  4:22 / 20:39 hod.
sob  4:22 / 20:40 hod.
ned 4:22 / 20:40  hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN 

ut 08.15 – 0 9.00 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.

www.kupaliskohumenne.sk

Riadková inzercia
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P R E N Á J O M

  Dáme do prenájmu KANCE-
LÁRSKE PRIESTORY v zrekon-
štruovanej budove SFZ na ul. Oslo-
boditeľov 3 v Humennom (100 m 
od centra mesta, dostatok parkova-
cieho miesta zdarma). Info na tel. 
č. 0905 809 038; e-mail: sekreta-
riat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

  Ponúkame na prenájom 
posledný voľný NEBYTOVÝ 
PRIESTOR s rozlohou 105 m2. 
Nachádza sa v stavebnom cen-
tre v Humennom na Fidlíkovej 
ul. 5. V areáli stavebného cen-
tra firiem sídlia prevádzky: 
stavebná firma Reinter, pro-
jekčná kancelária R-projekt, 
elektro-systémy, prášková la-
kovňa, oprava náradia, predaj-
ňa okien a reklamná agentúra. 
Cena - dohodou pri obhliadke. 
Info na tel. čísle: 0903 465 733.

HE-R/0089

P R E D A J

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

HE-R/0084

0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

PRANOSTIKA
Keď na svätého Víta (15. 6.) prší, 
ďalších sedem dní tak bude.

Na sv. Víta keď sa z neba dážď leje, 
nech v dobrý jačmeň gazda sa dúfa.

Keď je dážď na Víta, hojnou žatvou 
tento rok ku nám zavíta.

Na deň sv. Víta – na jednom konci 
krajiny sa stmieva a na druhom svitá.

Na svätého Víta celú noc svitá. 

Ak vinohrady pred Vítom odkvitnú, 
dúfame v zrelé víno, aj keď nás 

neobdarila uplynulá jeseň.
(jac)
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/0046INZERUJTE 
U NÁS

tel. 0911 256 749 

 
interiérové  

 
pevné  

 

 
 

posuvné  

 
 

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
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PRÁCA V ČESKEJ  REPUBLIKE

 možnosť zárobku 750 - 1 200 € / mesačne
 ubytovanie zdarma
 doprava zabezpečená
 možné bonusy

Informácie na tel. č.:  0908 078 978
    0944 526 676
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VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
CHRBTOM K HORÁM

DEJINY KARPATSKEJ RUSI A KARPATSKÝCH 
RUSÍNOV. Prezentácia knihy popredného 

kanadského historika Paula Roberta Magocsiho. – 
v piatok 16. júna o 16.30 hod.  
MsKS – DOM KULTÚRY

FOLKLÓRNY SÚBOR CHEMLON
KULTÚRNE LETO 2017 – v nedeľu 18. júna 

o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017
Výstava krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby. 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. 

V tvorbe M.C. prevládajú portréty a krajiny, kresby, 
olejomaľby, ako aj neopakovateľné diela suchým 
pastelom na kartóne a dreve sú jedinečné štýlom, 
farebnosťou a vyjadrením hĺbky pocitov portréto-

vaných. Autorka je známa svojim citlivým ponorom 
do duše. Výstava potrvá vo výstavných priestoroch 

VM do 31. júla.
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.

KINO Fajn
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 kon ikte 
zúriacom okolo nich. Diana opúšťa bezpečný do-

mov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť 
hrozbu. Bojuje po boku mužov vo vojne, ktorá má 

ukončiť všetky kon ikty a postupne objavuje široký 
potenciál svojich nadprirodzených schopností a... 

svoj naozajstný osud.
akčný, fantasy, dráma (USA), slovenské titulky – 14. 

júna o 19.30 hod.
AUTÁ 3 (CARS 3)

Legendárny bleskový McQueen náhle zistí, že ho z 
pretekárskych okruhov, ktoré nadovšetko miloval, 
vytlačila nová generácia super-rýchlych áut. Späť 
do hry mu môže pomôcť len Cruz Ramirezová, 

mladá mechanička, 
ktorá má však aj 

vlastné ambície. A 
inšpiráciou je mu 
len dávny mentor, 

staručký Doc 
Hudson. Slávny 

pretekár s číslom 95 
musí dokázať, že v 
ňom stále bije srdce 

šampióna a zabojovať o Piston Cup.
animovaný, rodinná komédia (USA), slovenský 
dabing – 15. a 18. júna o 17.30 hod., 17. júna 

o 18.00 hod. – 3D verzia
HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM

(THE MAN WITH THE IRON HEART)

Život a vzostup druhého najvyššieho predstaviteľa 
nacistických ozbrojených zložiek Waffen-SS. 

Snímka rozpráva o tom, čo predchádzalo operácii 
Anthropoid a ako sa zrodilo gestapácke monštrum 
menom Reinhard Heydrich. Film je zasadený do 
obdobia rokov 1929-1942 a je natočený podľa 

knižného bestselleru „HHhH: Himmlerov mozog 
Heydrich“, z pera francúzskeho spisovateľa 

Laurenta Bineta, ktorý bol publikovaný v roku 
2010 aj na Slovensku. Prominentného nacistu R. 

Heydricha prezývali pražský mäsiar a kat. Šéf 
gestapa, ktorý naplánoval holokaust a riadil tajnú 
službu, sa stal protektorom Čiech a Moravy. Po 

sérii podlých vrážd českých generálov a vlastencov 
dostali Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš z 
hnutia odporu poverenie Heydricha zabiť. Kniha 

opisuje kariéru nacistu až po smrteľné zranenie na 
pražskej zákrute v Kobylisiach – jediný úspešný 

atentát na vysokopostaveného esesáka počas 
vojny. Zrodil sa brilantný román o akcii Antropoid 
riadenej z Londýna. Film vstúpil do slovenských 
kín v čase, keď od atentátu na Heydricha a nad-

väzných udalostí uplynie 75 rokov. Samotný atentát 
prebehol 27. mája 1942, Heydrich zomrel 4. júna, 

obec Lidice boli ako nacistická pomsta vypálené 10. 
júna, parašutisti zahynuli 18. júna. Laurent Binet 
získal za knihu „HHhH“ Goncourtovu cenu pre 

románovú prvotinu.
historický, vojnový, akčný (FRA/GBR/BEL/USA), 

české titulky – 15. a 18. júna o 19.30 hod.
POBREŽNÁ HLIADKA

(BAYWATCH)
Mitch (D. Johnson) je chlap ako hora so silným 

morálnym kompasom a stopercentným zápalom pre 
prácu vodných záchranárov. Je to proste úplný opak 

Matta Brodyho (Z. Efron), bývalého úspešného 
olympionika, ktorému sláva natoľko stúpla do 

hlavy, že si po nekonečnej sérii prehreškov musí 
pod Mitchovým velením ako plavčík odkrútiť 
pár desiatok hodín verejno-prospešných prác. 

Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi bez 
hanby zíza do výstrihu ďalšieho nováčika v tíme, 
príťažlivej  Summer (A. Daddario). Navyše, more 
vyplaví vrecúško s drogami, potom zas mŕtvolu... 

Partia plavčíkov sa vydá na výpravu trestania, 
ktorá nemôže skončiť dobre, ak jeden z jej členov 

neprestane všetko sabotovať.
akčná komédia (USA), slovenské titulky – 16. a 17. 

júna o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS / INZERCIA

V HUMENNOM
Alojz Horečný, nar. 1934

František Čižmár, nar. 1939

V BREKOVE
Ján Nemec, nar. 1930

V NIŽNOM HRUŠOVE
Anna Vojtková, nar. 1947

V OSADNOM
Klára Girgová, nar. 1981

V ROŠKOVCIACH
Anna Kocanová, nar. 1934

V RUNINE
Tibor Hančak, nar.  1956

V SNINE
Jozef Varchoľak, nar. 1971

V ZBUDSKEJ BELEJ
Michal Chudina, nar. 1934

OPUSTILI
NÁS

12. 6.  ZLATKO
 (Svetový deň proti detskej práci)
13. 6. ANTON
14. 6. VASIL
 (Svetový deň darcov krvi)
15. 6. VÍT
 - Sviatok Božieho tela 
 (Najsvätejšie Kristovo telo a krv)
16. 6. BLANKA, BIANKA
 (Medzinárodný deň afrického dieťaťa)
17. 6. ADOLF, ADOLFÍNA 
 (Svetový deň boja proti 
 rozširovaniu púští a sucha)
18. 6. VRATISLAV
 - DEŇ OTCOV
 (Medzinárodný deň piknikov)

SPOZNÁVAJME NAŠE 
HRADY A ZÁMKY

H R A D   J A S E N O V

Humenská zberateľská 
spoločnosť

organizuje návštevu
hradu Jasenov, spojenú 
s odbornou prednáškou 

o tomto hrade, posedením 
a opekaním pri ohni.

17. júna 2017 (sobota)

Vstup je zdarma.
Odchod autobusu je 

o 9.00 hod.
z parkoviska pri 

kvetinárstve Leny (pri TB), 
resp. vlastnou cestou.

Info a prihlášky:
0918 537 652 (J. Zelinka),

0903 032 530 (Pe. Humenik)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
„Ste tým, aká hlboká 

je vaša túžba, 
čo vás poháňa. 

Aká je vaša túžba, 
taká je i vaša vôľa. 
Aká je vaša vôľa, 

také sú i vaše skutky. 
Aké sú vaše skutky, 
taký je váš osud.“

(THE BRIHADARANYAKA 
UPANISHAD)
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www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
12. 6.  Centrum, 
 Nám. slobody 67 (Južné nám.)
13. 6.  Dr. Max - Kau and, 
 Štefánikova ul. 50
14. 6.  Fialka, 
 Nemocničná ul. 41/A
15. 6.  Mária, 
 Krátka ul. 3
16. 6.  Harmónia, 
 Ul. 1. mája 21
17. 6.  Benu - OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
18. 6.  Slnečnica, 
 Ul. 1. mája 21

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
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(pa), Humenné

Koncom mesiaca máj sa v školskom športovom 
areáli  ZŠ Dargovských hrdinov v Humen-
nom konali dvojdňové Majstrovstvá okresu 
v atletike jednotlivcov a družstiev kategórie 
žiakov a žiačok základných škôl, s postupom 
na krajskú súťaž.  Organizátorom bolo miest-
ne Centrum voľného času  Dúha. Súťažilo sa 
v ôsmich disciplínach. Súťažiaci mál právo 
štartu v dvoch disciplínach i v štafete. V jednej  
disciplíne za školu  mohli nastúpiť traja prete-
kári.  Družstvo školy tvorilo maximálne desať 

pretekárov. Najúspešnejšie vzišli z týchto okres-
ných majstrovstiev: ZŠ Dargovských hrdinov 
Humenné (dievčatá) a ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Humenné (chlapci).

 CHLAPCI
Beh 60 m:  1. Tomáš Matuščák - 7,00 sek., ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda Humenné;  2. Adam Tkačin -  7,44 
sek., ZŠ Košarovce; 3. Adam Maškuľák - 7,74 sek., 
ZŠ Pugačevova Humenné. 
Beh 300 m: 1. Tomáš Matuščák - 37,88 sek., ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda HE; 2. Stanislav Behun - 40,85 
sek., ZŠ Dargovských hrdinov Humenné; 3. Patrik 
Šalata - 40,89 sek., ZŠ Udavské. 
Beh 1 000 m: 1. Kristián Barančík - 3:02,31 min., 

ZŠ Jana  Švermu Hu-
menné; 2. Daniel Kislan 
- 3:02, 31 min., ZŠ Pu-
gačevova HE; 3. Adam 
Kičina - 3:04, 50 min., 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
HE. 
Vrh guľou: Branislav 
Darvaš - 11,09 m, ZŠ 
s MŠ Kamenica nad 
Cirochou; 2. Samo Var-
ga - 10,70 m, ZŠ Pu-
gačevova HE; 3. Deniš 
Popovič - 10,18 m, ZŠ 
Pugačevova HE. 
Hod loptičkou: 1. Ja-
kub Bačovčin - 71,43 m, 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
HE; 2. Oleg Blicha - 
65,89 m, ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda HE; 3. Maxi-
milián Roháč - 64,71 m, 
ZŠ Dargovských hrdi-
nov HE. 
Skok do výšky: 1. 
Alexej Masica - 173 cm, 
ZŠ Dargovských hrdi-
nov HE; 2. Benjamín 
Ondovčák - 170 cm, ZŠ 
Pugačevova HE; 3. An-
drej Blicha - 158 cm, ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda HE.
Skok do diaľky:  1. 
Alex Telepun - 536 m, 
ZŠ Dargovských hrdi-
nov HE, 2. Alexej Ma-
sica - 525 m, ZŠ Dar-
govských hrdinov HE, 
3. Patrik Grundza - 524 
m, ZŠ Koškovce.
Štafeta  4 x 60 m:  1. 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Humenné - 30,92 sek.; 
2. ZŠ Pugačevova Hu-
menné - 31:45 sek.; 3. 
ZŠ Dargovských hrdi-
nov Humenné - 31:88 
sekúnd.

Poradie:  1. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné (864 
bodov), 2. ZŠ Dargovských hrdinov Humenné (828 
b), 3. ZŠ Pugačevova Humenné (777 b). 

DIEVČATÁ
Beh 60 m: 1. Viktória Dzáková – 8,53 sek., ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné, 2. Ema Kaslová 
– 8,75 sek., ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, 
3. Nina Čerevková – 8,78 sek., ZŠ Jána Švermu 
Humenné. 
Beh 300 m:  1. Viktória Dzáková – 47,61 sek., 
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, 2. Mária 
Voroňáková – 48,47 sek., ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Humenné, 3. Liliana Ivančáková – 49,07 sek., ZŠ 
Koškovce. 
Beh 800 m:  1. Ivana Švigarová – 2:36,19 min., 
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, 2. Petra Fri-
valdská – 2:45,68 min., ZŠ Hrnčiarska Humenné, 
3. Nela Copková – 2:49, 38 min., ZŠ Hrnčiarska 
Humenné. 
Vrh guľou:  1. Veronika Bučková – 8,59 m, ZŠ 
Košarovce, 2. Daniela Fedičová – 8,18 m, ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné, 3. Eva Čechová – 
7,78 m, ZŠ Pugačevova Humenné. 
Hod loptičkou:  1. Daniela Fedičová – 45,09 m, 

Dargovských hrdinov Humenné, 2. Petra Karško-
vá – 42,19 m, ZŠ Dargovských hrdinov Humen-
né, 3. Soňa Meždejová – 41, 43 m, Jána Švermu 
Humenné.
Skok do výšky:  1. Tamara Čopová – 140 cm, ZŠ 
Jána Švermu Humenné, 2. Petra Frivaldská – 134 
cm, ZŠ Hrnčiarska Humenné, 3. Klaudia Macinská 
– 128, ZŠ Pugačevova Humenné. 
Skok do diaľky:  1. Ivana Švigarová – 469 m, ZŠ 
Dargovských hrdinov Humenné, 2. Ema Banduri-
čová – 428 m, ZŠ Laborecká Humenné, 3. Anna 
Mária Petrovčinová – 418 m, ZŠ Jána Švermova 
Humenné. 
Štafeta  4 x 60 m:  1. ZŠ Dargovských hrdinov Hu-
menné – 35,89 sek., 2. ZŠ Koškovce – 36,08 sek., 
3. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné – 36,07 sek. 
Poradie: 1. ZŠ Dargovských hrdinov Humenné 
(743 bodov), 2. ZŠ Hrnčiarska Humenné (590 b), 
3. ZŠ Jána Švermu 568 bodov. 
Prvým  trom v každej disciplíne a družstvám Bc. 
Jana Blichová, riaditeľka CVČ Dúha, odovzdala 
diplomy a medaily. Na krajské kolo postupujú ví-
ťazné družstva a víťazi disciplín, ak nie sú členmi 
víťazných družstiev.

Okresné majstrovstvá škôl v atletických disciplínach postavili latku vysoko

Víťazná štafeta dievčat - ZŠ Dargovských hrdinov, so svojím pedagógom.  | FOTO PA

Najlepšia trojica chlapcov v skoku do výšky - víťaz Alexej Masica (uprostred).  | FOTO PA

Kriketovou loptičkou dohodil najďalej Jakub Bačovčin (uprostred).  | FOTO PA
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(mtgh), -MJK-; Kruševac

Stred Balkánskeho polostrova „okupo-
vali“ v polovici mesiaca máj aj „vodné 
živly“ z Humenného. Ďalekú cestu, 
až takmer na juh Srbskej republiky, 
do mesta Kruševac merali plavci PK 
Chemes Humenné na preteky ŠAREN-
GRADSKI KUP. 
Na pozvanie domáceho plaveckého 
klubu NAPREDAK nominovali tréneri 
Marián Tomahogh a Anton Bača  sedem 
11 – 12-ročných plavcov. Štyria chlapci 
a tri dievčatá z Plaveckého klubu Chemes 
Humenné sa konfrontovali so súpermi 
z Maďarska, Macedónska, Bosny a Her-
cegoviny, zo Slovin-
ska a Srbska.
Zuzana Pavlíko-
vá si v Kruševaci 
vyplávala dve zla-
té medaily - 50 m 
voľný spôsob a 50 
m motýlik. Nine 
Trebišovskej na-
merali dvakrát tretí 
najrýchlejší čas - 
v disciplínach 50 m 
prsia a 50 m motý-
lik. Anna Stephanie 
Buhajová dohmatla 
rovnako tretia 
v znaku na 50 met-
rov.
Na najvyššom 
stupni víťazov stál 
Martin Ján Vaceľ 

v disciplíne prsia na 50 metrov. Boris 
Barica doplával na bronzovej pozícii 
50 m znak. Timotej Leško skončil dva-
krát tesne za stupňom víťazov, v znaku 
a kraule na 50 metrov. Dávid Bača dva 
razy dohmatol na siedmom mieste (50 m 
znak a motýlik).
Naši mladí plavci sa ukázali vo výbornom 
svetle, prekonávali osobné rekordy a dob-
re nás reprezentovali. Zuzka Pavlíková si 
domov okrem dvoch zlatých medailí pri-
niesla aj plaketu „Šarengradski Kup“, ako 
najlepšia plavkyňa v kategórii jedenásť-
ročných dievčat. Timotej Leško, v tej is-
tej vekovej kategórii, skončil v celkovom 
hodnotení na treťom mieste.

(zk), -MJK-; Štúrovo

Letné plavecké Majstrovstvá Sloven-
skej republiky kategórie starších žia-
kov a žiačok sa začiatkom júna opäť 
konali v 50-metrovom bazéne prí-
rodného termálneho kúpaliska Vadaš 
Thermal Resort v Štúrove. V tropickej 
horúčave, keď sa hodnota ortute tep-
lomeru šplhala na 35 stupňov Celzia, 
bojoval poltucet Plaveckého klubu 
Chemes Humenné v konkurencii 266 

trinásť a štrnásťročných plavcov 
a plavkýň zo 48 klubov o majstrovské 
medaily. 

S výhľadom na dominantnú ostrihomskú 
baziliku sa zo štvorice dievčat najviac 
darilo Sarah Čajbikovej – časom 1:10,20 
min. sa v disciplíne znak na 100 m klasifi-
kovala na striebornú pozíciu a na dvojná-
sobnej trati rovnakej disciplíny vystúpila 
na bronzový stupeň víťazov. Cenné sú aj 
jej ďalšie umiestnenia: 100 m motýlik 

(5.), 100 m voľný spôsob (7.) a 50 m voľ-
ný spôsob (8.). 
Lenka Melničáková sa tešila z bronzovej 
medaily na 200 m prsia, ale hodnotné boli 
aj výkony v disciplínach: 100 m prsia 
(4.), 200 m polohové preteky (7.) a 200 m 
voľný spôsob (10.). 
Nina Vološinová zabojovala najmä v 
disciplínach 200 a 100 m motýlik, v kto-
rých obsadila 6., resp. 7. miesto, na 200 m 
polohové preteky sa vtesnala do najlepšej 
desiatky. Petra Frivaldská sa v indivi-
duálnych disciplínach umiestnila najlep-
šie na 26. priečke na 100-m trati prsia. 
Svojím bojovným výkonom prispela k 5. 
miestu v disciplíne 4 x 100 m polohová 
štafeta a k 7. miestu v štafete na 4 x 100 
m voľný spôsob.
Samuel Onderišin sa dostal najvyššie 
vďaka svojmu najlepšiemu osobnému 
výkonu na 18. priečku v disciplíne 200 

m znak a Matej Kislan doplával 26. 
v disciplíne 100 m znak. Obaja však 
prispeli spolu so S. Čajbikovou a L. Mel-
ničákovou k peknému šiestemu miestu v 
polohovej štafete 4 x 100 m zmiešaných 
tímov.

Preteky prebiehali počas plnej prevádz-
ky kúpaliska, ktoré vďaka horúcemu 
letnému počasiu zaplnilo niekoľko ti-
síc návštevníkov. Tieto podmienky ne-
priaznivo ovplyvnili výkony všetkých 
zúčastnených plavcov, takže osobných 
rekordov sa do štatistiky uviedlo len zo-
pár, navyše nepadol ani jeden slovenský 
rekord staršieho žiactva. Tréner Zoltán 
Kirschner vyjadril presvedčenie, že aj 
tieto dosiahnuté plavecké výkony vyššie 
menovaných na republikovej úrovni budú 
povzbudením k ďalšej náročnej príprave.

Medzinárodné plavecké preteky  
na Balkáne aj s humenskou účasťou

Tri mokré medaily z podunajského regiónu sa plavili do Humenného

Srbské bazénové vody priali našim plavcom aj medailovo.  | FOTO ARCHÍV PKCH

Trio najlepších plavkýň Slovenska v prsiarskej disciplíne na 200 m – bronzová Lenka 
Melničáková (vpravo).  | FOTO  MIROSLAV KLINER 

Sarah Čajbiková (vľavo) okrem striebra za 100 m znak získala z M-SR aj bronz na 
dvojnásobnej trati rovnakej disciplíny. | FOTO  MIROSLAV KLINER
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III. LIGA VÝCHOD – 29. kolo  
SNINA – PLAVNICA

4:2 (1:0)
Góly: 47. a 89. O. Vyshnevskyi, 20. L. Bednár, 59. Ľ. Jan-
kaj – 66. J. Tináth, 75. P. Rindoš.
ŽK: 26. Vyshnevskyi – nikto. R: K. Micheľ – M. Maňkoš, 
Pe. Konečný. D: 200.
MFK: M. Lojka – Jo. Lukáč, M. Hreha, M. Balko, Pe. 
Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi (89. J. Hreha), J. Skva-
šík, Pe. Kukula, M. Pčola, L. Bednár (64. L. Penkhaus). 
Tréner: J. Štafura.
FK Družstevník: M. Beňo – S. Hricko, M. Verešpej, J. 
Tináth, F. Vojtek, M. Perháč, P. Rindoš, L. Hovanec, K. 
Tináth, D. Valek (83. J. Kuľanda), T. Konkoľ. Tréner: J. 
Fröhlich.
Plavničania sa pod Sninským kameňom ukázali vo veľmi 
dobrom svetle. Mladé a „behavé“ družstvo vedené na ih-
risku skúseným Hrickom ukázalo, prečo sa v jarnej časti 
tak výrazne posunulo v tabuľke nahor.
Už v 1. min. si na vhadzovanie z autu dobre nabehol 
Perháč a jeho prudkú strelu z hranice 16-ky Lojka po-
hotovo vyrazil. Z nasledujúceho útoku sa v šanci ocitol 
Vyshnevskyi, ale pri spracovaní lopty v 16-ke zahral ru-
kou. V  3.min. unikol Hišem, jeho center však neprešiel 
na voľného Vyshnevského. V 7.min. po faule na Hišema 
kopal Skvašík trestný kop, odrazenú loptu z hranice 16-ky 
poslal Jankaj vedľa. V 10.min. po rohu Skvašíka Jankaj 
opäť netrafil spoza 16-ky bránku hostí. V 12.min. si na 
center Kukuľu nabehol Hišem, ale z hranice 16-ky tesne 
netrafil. V 20.min. poslal Pčola dlhým pasom do úniku 
Bednára, ktorý nekompromisne prestrelil brankára a do-
máci viedli. V 22.min. trestný kop Pčolu z uhla zastavila 
bočná sieť. V 24.min. si na odrazenú loptu po trestnom 
kope Skvašíka nabehol Balko, prudkou strelou netrafil 
bránku. V 30.min. po úniku a centri Skvašíka odkopol vo 
veľkej šanci obranca loptu pred Vyshnevským. V 32.min. 
po ďalšom Skvašíkovom centri netrafil v 5-ke loptu Vy-
shnevskyi a následne sa Hišem zamotal. V 35.min. prestr-
čil Hišem loptu Vyshnevskému, ten však zblízka trafil iba 
brankára, ktorý reflexívne vyrazil na roh. V 38.min.  sa 
znova ukázali hostia, po rohu hlavičkoval Perháč vedľa.
Úvod 2. polčasu patril domácim, v 47.min. Bednár za-
chytil rozohrávku obrancov, presnou prihrávkou našiel 
pred 16-kou Vyshnevského, ktorý po rýchlej kľučke na 
obrancu s prehľadom obstrelil brankára a dal na 2:0. V 
53.min. prenikol Skvašík, ale neprihral presne voľnému 
Hišemovi. V 54.min. sa situácia zopakovala, Bednár pre-
nikol, ale prihrávka Skvašíkova bola nepresná. V 59.min. 
si na dlhú loptu Pčolu po trestnom kope nabehol Jankaj, 
nádherne spracoval loptu a tvrdou strelou prekonal bran-
kára. V 62.min. sa pred 16-kou uvoľnil Skvašík, jeho 
prudkú strelu brankár hostí vyrazil. V 66.min. sa po chybe 
v obrane domácich dostal k lopte J. Tináth a umiestne-
nou strelou prekonal Lojku. V 71.min. prihral Peknhaus 
Vyshnevskému, ale ten napol iba bočnú sieť. V 72.min. 
po peknej prihrávke Skvašíka Hišem prestrelil. V 74.min. 
zakončoval Peknhaus z 20m nad.  V 75.min. sa po ďalšej 
chybe obrany domácich  ocitol v šanci Rindoš a peknou 
strelou prestrelil Lojku. V 77.min. po centri Hišema slabo 
hlavičkoval Peknhaus. V 78.min. prešprintoval Vyshnev-
skyi obrancov hostí, ale sám pred brankárom zakončil sla-
bou strelou. V 85.min. pekne kopnutý trestný kop Pčolu 
ponad múr brankár hostí vyrazil. V 89.min. sa po faule 

na Hišema kopal trestný kop z bránkovej čiary, na peknú 
loptu Skvašíka si nabehol Vyshnevskyi a hlavou dal gól 
na konečných 4:2.

Jaro Uchytil
•	 Giraltovce – Vranov 6:2, V. Revištia – Trebišov 0:3, 
Pušovce – Svit 0:6, Svidník – V. Opátske 0:3, Bardejov. 
N. Ves – Sabinov 1:0 / Prešov B a Stropkov mali voľno. 
Trebišov 25 19 2 4 61:11 59
V. Opátske 26 17 7 2 63:21 58
Snina 26 11 9 6 50:27 42
Vranov n/T. 26 12 5 9 34:28 41
Svit 25 11 6 8 50:33 39
Svidník 25 12 3 10 43:36 39
Giraltovce 25 10 6 9 40:28 36
Plavnica 25 10 4 11 39:40 34
Bard. N. Ves 25 9 5 11 38:50 32
Sabinov 25 7 8 10 37:41 29
V. Revištia 25 8 5 12 34:38 29
Stropkov 25 7 7 11 36:39 28
Prešov B 25 6 6 13 36:43 24
Pušovce 26 1 1 24 7:133 4
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo 
súťaže odstúpili.

IV. LIGA SEVER – 29. kolo
ŠTRBA – FK HUMENNÉ

2:5 (1:3)
Góly: 3. M. Mlynár, 72. M. Biskup – 45., 64. a 66. Z. 
Cigán, 28. C. Vasiľ, 42. M. Babin.
ŽK: 61. Oško, 88. Mlynár – 63. Križanovský. R: M. Že-
lizňák – J. Somoši, Pe. Knap. D: 100.
ŠK: Š. Vaško – M. Mačak, M. Biskup, D. Nemčko, F. Ga-
valier, M. Miženko, M. Levocký (77. M. Levocký), Pe. 
Lajčák, M. Mlynár, Pe. Oško, D. Bednár (46. M. Macko). 
Tréner: M. Ondruš.
FK: D. Vohar – C. Vasiľ, Z. Cigán, L. Krajník (55. D. Šat-
ník), M. Babin, J. Bialončík, M. Porvazník, Pe. Petričko 
(75. M. Zlacký), V. Voroňák (77. M. Cigán), N. Sališ, L. 
Križanovský. Tréner: J. Valkučák.

MEDZILABORCE – DLHÉ KLČOVO
3:2 (0:1)

G: 55., 59. a 89. T. Chripák – 33. O. Iavoriv, 58. Pa. 
Samsely. ČK: nikto – 70. O. Zubanych (po 2. ŽK).

SPIŠ. PODHRADIE – RADVAŇ N/L.
2:2 (1:1)

G: 15. D. Vandraško, 76. J. Sýkora – 25. a 86. R. 
Ljubarskij.

PAKOSTOV – ZÁMUTOV 
1:0 (1:0)

G: 41. T. Gombita.
•	 Fintice – Šariš. Michaľany 6:1, V. Tatry – Záhradné 
2:3, Raslavice – Ľubotice 2:0 / Kračúnovce mali voľno.
Šariš. Michaľany 27 21 4 2 81:25 67
Záhradné 27 20 3 4 64:25 63
Kračúnovce 27 14 5 8 45:29 47
FK Humenné 27 14 4 9 54:34 46
Raslavice 27 12 8 7 55:30 44
Spiš. Podhradie 28 12 5 11 51:34 41
Dlhé Klčovo 27 11 8 8 53:44 41
Medzilaborce 27 12 5 10 51:50 41
Radvaň n/L. 27 11 7 9 47:35 40
Pakostov 27 11 2 14 38:45 35

FUTBALOVÝ SERVIS Fintice 27 8 6 13 30:45 30
Ľubotice 27 7 6 14 35:59 27
Zámutov 27 6 2 19 23:56 20
Štrba 27 4 5 18 30:79 17
V. Tatry 27 3 4 20 18:85 13
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 

– 25. kolo
BYSTRÉ – JASENOV

2:3 (0:1)
G: 59. V. Keresteš, 66. M. Hlávka – 45. Pe. Horvát, 51. 

V. Veselovskyy, 67. R. Harakaľ.

KOCHANOVCE/BREKOV – HENCOVCE 
4:3 (2:2)

G: 6. a 76. M. Dzurovčin, 45. a 64. M. Mati – 31. (11m) 
T. Petro, 40. D. Jakub, 71. D. Maľár.

SEDLISKÁ – ULIČ 
1:2 (1:1)

G: 32. M. Hric – 30. (11m) D. Janko, 85. M. Poldruhák.

KAMENICA N/CIR. – PTIČIE
2:1 (0:1)

G: 88. S. Mikula, 90. S. Karnaj – 22. M. Bešák.

STAKČÍN – N. HRUŠOV 
3:1 (1:1)

G: 8. E. Kira, 53. M. Kirňak, 58. R. Kaniuk – 39. M. 
Jankovič.

•	 Sačurov – Seč. Polianka 2:1 / Soľ mala voľno.
Soľ 23 20 2 1 63:18 62
Jasenov 24 19 1 4 71:33 58
Kamenica n/Cir. 23 12 4 7 35:27 40
Hencovce 23 10 5 8 43:34 35
Ptičie 23 11 1 11 44:43 34
Sačurov 23 10 0 13 34:39 30
Stakčín 23 8 5 10 32:38 29
Kochanovce/Brekov  23 9 1 13 37:42 28
Bystré 23 8 3 12 31:45 27
N. Hrušov 23 7 4 12 38:39 25
Ulič 23 7 4 12 37:53 25
Seč. Polianka 23 7 1 15 29:53 22
Sedliská 23 4 5 14 30:60 17
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže 
odstúpilo.

I.TRIEDA OBFZ HE – 25. kolo
LACKOVCE – PAPÍN

3:1 (1:1)
G: 40. M. Škumanič, 47. M. Kocik, 90. V. Jevič – 7. 

Maroš Macko. ČK: nikto – 85. T. Ondica.

LUKAČOVCE – V. SITNICA 
5:4 (3:1)

G: 45. (11m) a 62. K. Sivák, 2. S. Bačovčin, 11. P. 
Meričko, 75. M. Pavur – 78. a 81. L. Malý, 13. M. Jakub,  

87. J. Širý. ČK: nikto – 45. D. Švigar, 90. V. Čakurda.

UBĽA – UDAVSKÉ
0:1 (0:1)

G: 3. A. Timuľak.

KRÁSNY BROD – N. LADIČKOVCE
2:0 (2:0)

G: 39. a 45. S. Kandráč.

V. HRUŠOV – BOROV
2:0 (2:0)

G: 22. M. Jasik, 33. J. Kolesár.

DLHÉ N/CIR. – KOŠKOVCE 
2:0 (1:0)

G: 34. P. Milčík, 68. K. Vudmaska.

BELÁ N/CIR. – LIESKOVEC 
5:1 (2:0)

G: 34., 37. a 55. Pa. Kirňak, 71. D. Brečka, 73. D. Karľa 
– 57. M. Kyslan.

V. Hrušov 25 20 3 2 73:26 63
Borov 25 14 4 7 65:31 46
Dlhé n/Cir. 25 11 7 7 39:33 40
Belá n/Cir. 25 11 6 8 53:34 39
Ubľa 25 11 5 9 47:38 38
Krásny Brod 25 11 3 11 49:53 36
N. Ladičkovce 25 10 2 13 58:57 32
Koškovce 25 9 3 13 33:45 30
Lukačovce 25 9 3 13 45:60 30
Udavské 25 8 6 11 47:67 30
V. Sitnica 25 8 4 13 39:50 28
Lieskovec 25 7 6 12 38:49 27
Lackovce 25 9 3 13 42:61 27
Papín 25 8 3 13 37:61 27

II.TRIEDA OBFZ HE – 25. kolo
OHRADZANY – BRESTOV

7:1 (2:0)
G: 60. a 80. D. Mišľan, 27. L. Kuzma, 33. Pa. Metiľ, 63. 

M. Karnaj, 75. D. Klič, 81. J. Cholp – 83. J. Gajda.

HABURA – ZEMPLÍN. HÁMRE
0:1 (0:0)

G: 77. Š. Max.
•	 Ulič. Krivé – Hrabovec n/L. 3:0, Kolonica – Ňagov 
5:2, Rokytov pri HE – Hrubov 2:1, Rovné – Turcovce 
3:1, N. Sitnica – Zubné 5:0.
Ohradzany 25 20 3 2 77:22 63
N. Sitnica 25 17 4 4 72:24 55
Zemplín. Hámre 25 13 6 6 48:31 45
Ňagov 25 13 4 8 58:42 43
Rovné 25 13 2 10 65:39 41
Zubné 25 12 5 8 54:38 41
Brestov 25 12 4 9 46:45 40
Habura 25 10 5 10 48:38 35
Ulič. Krivé 25 9 4 12 48:67 31
Kolonica 25 8 2 15 52:63 26
Rokytov pri HE 25 7 5 13 42:73 26
Turcovce 25 7 6 12 36:47 24
Hrabovec n/L. 25 7 2 16 33:77 23
Hrubov 25 0 2 23 22:95 2
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Zaoberáme sa REKONŠTRUK-
CIAMI bytov a bytových jadier
-obklady, dlažby, omietky, sadro-
kartón, kazetové stropy, plávajúce 
podlahy, potery, maliarske práce, 

montáž plynových gamatiek,  
darlingu, vody a plynu. 

Ponúkame výrobu PRÍSTREŠKOV 
z lexanu a pod. 

Zabezpečujeme ODVOZ ODPADU
-starý nábytok, plasty, koberce a pod.

To všetko za prijateľné ceny.
Tel. 0940 374 183.
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

V bratislavskej športovej hale Elán sa v termíne 
1. - 4. júna uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 
v šerme kordom všetkých vekových kategórií. 
Sninskí šermiari si pre tento rok vyšermovali jeden 
titul majsterky Slovenska, dve strieborné  a štyri 
bronzové medaily.
MLADŠÍ ŽIACI * jednotlivci – šermiari KŠ Snina: 6. 
Marek Miško, 9. Adam Piškanin, 10. Dávid Gerboc, 
14. Lukáš Sentivan, 16. Martin Hrustič. Víťazom 
kategórie sa stal Krasnovský z BŠK Bratislava * 
družstvá – Snina: Miško, Piškanin, Gerboc a Sentivan 
obsadili tretie miesto. Víťazom súťaže družstiev sa 
stalo družstvo BŠK Bratislava.
MLADŠIE ŽIAČKY * jednotlivcov: Jediná sninská 
zástupkyňa, Mária Riedl, postúpila bez prehry zo 
základného kola, ani vo vyraďovacej fáze nenašla 
premožiteľku a tak získala pre Sninu titul majsterky 
Slovenska a jedinú zlatú medailu zástupcov Klubu 

šermu Snina.
STARŠÍ ŽIACI * jednotlivci – KŠ Snina: 6. 
Ľubomír Hunčár, 8. Tomáš Bednár, 10. Tomáš 
Petro, 13. Matej Kohút. Víťazom kategórie sa 
stal Spišák z Willard Košice. * družstvá – Snina: 
Hunčár, Bednár a Petro získali striebornú medailu, 
keď vo finále podľahla táto trojica družstvu BŠK 
Bratislava.
STARŠIE ŽIAČKY * jednotlivci: Bronzovú medailu 
si vyšermovala Želmíra Grossrubatscher... 5. 
Natália Hrustičová, 6. Vieroslava Grossrubatscher. 
Túto kategóriu ovládla Antalová z Willard Košice. 
* družtvá – Snina: všetky tri dievčatá sa prebojovali 
až do finále, kde podľahli tímu BŠK Bratislava, so 
ziskom striebornej medaily. 
KADETI * jednotlivci – KŠ Snina: 7. Samuel 
Vataha, 14. T. Bednár,  17. Ľ. Hunčár, 18. Tomáš 
Gazda, 19. T. Petro. Víťazom sa stal Rečlo 
z Akadémie šermu Bratislava. * družstvá – Snina 
v zložení: Vataha, Hunčár, Bednár a Gazda 

obsadila nepopulárne 4. miesto. Zvíťazilo družstvo 
Akadémie šermu Bratislava.
KADETKY * jednotlivci – KŠ Snina zastúpili staršie 
žiačky: 7. Ž. Grossrubatscher, 11. N. Hrustičová, 
13. V. Grossrubatscher. Víťazkou sa stala Bursová 
z Akadémie šermu Bratislava. * v súťaži družstiev 
sa dievčatá prebojovali do semifinále so ziskom 
bronzových medailí. Aj tu si najlepšie počínalo 
družstvo Akadémie šermu Bratislava.
SENIORI * jednotlivci: 7. Martin Kaprál, 12. 
Martin Kazík, 13. Matúš Bocko, 24. Ján Gerboc. 
Víťazom kategórie sa stal Szalay z MPC Bratislava. 
* v súťaži družstiev sa Snina v zložení: Kaprál, 
Kazík, Bocko a Gerboc prebojovala do semifinále, 
no v konečnom hodnotení jej patrilo 4. miesto. 
Víťazom súťaže družstiev sa stalo družstvo BŠK 
Bratislava.
SENIORKY * V kategórii jednotlivcov mal KŠ 
Snina iba jedinú seniorku, Katarínu Hunčárovú, 
klasifikovala sa na 9. mieste. Víťazkou kat. 

senioriek pre rok 2017 je Kršňáková z Dukly 
Banská Bystrica.
VETERÁNI * AK III. (60 – 69-roční): Dalibor 
Kazík je aj vo svojom veku neúnavným aktívnym 
šermiarom a trénerom, vzorom pre mladé ročníky, 
začínajúcich šermiarov. Stopku mu vystavil až 
semifinálový súper a pre Sninu získal bronzovú 
medailu.  Víťazom súťaže jednotlivcov sa stal 
Kollár z Akadémie šermu Bratislava.
Vyjadrenie trénera Dalibora Kazíka: „Musím 
povedať, že tieto majstrovstvá boli pre nás 
úspešné. Jednoznačne svojimi výkonmi prekvapili 
dievčatá. Mladšia žiačka Maruška Riedl mala na 
republikových majstrovstvách premiéru a zároveň 
sa stala majsterkou. Potešili aj všetky tri staršie 
žiačky, hlavne medailami z družstiev vo svojej 
kategórii, aj v kategórii kadetiek.  Skvelý výkon 
podali aj naši seniori, ktorí nemali ďaleko k 
medaile a aj nepopulárne 4. miesto v tejto kategórii 
je pre nás jednoznačným úspechom.“

(tp), -MJK-; Karlovac, Snina

Prestížny medzinárodný turnaj KARLO-
VAC OPEN 2017 ponúkol zúčastneným 
taekwondistom v dňoch 26. a 27. mája zvlášt-
nu atmosféru. Chorvátsky TKD Karlovac 
z rovnomenného mesta oslávil 50. výročie 
založenia klubu. Preto aj v tomto duchu sa 
niesli súťažné boje 900 pretekárov zo 78 klu-
bov osemnástich štátov.  
Sninské taekwondo reprezentovalo 8 preteká-
rov klubu Black Tiger Taekwondo. Za zmienku 
stoja aj medailové umiestnenia tých najskúse-
nejších vo svojich kategóriách - 4 x zlato, 1 x 
striebro a 2 x bronz.
ZLATO * Vo váhovej kategórii do 33 kg ka-
det zdolal Pavol Petro v semifinále na trestné 
body súpera z Bosny, následne v napínavom 
finálovom dueli si v poslednej sekunde poradil 
s chorvátskym reprezentantom. J. Haburaj vo 

váhe do 49 kg kategórie kadet postupne vyradil 
Taliana, Bulhara a vo finále zdolal Slovinca, čím 
okrem zisku zlatej medaily sa stal aj najúspeš-
nejším kadetom tohto turnaja.  Michal Matiko 
vo váhe do 51 kg kategórie junior si najprv 
poradil s chorvátskym pretekárom, v semifinále 
porazil Španiela a finálovým víťazstvom nad 
Chorvátom obsadil rovnako prvé miesto svojej 
kategórie. Seniorská kategória Sninčanov mala 
tiež suverénneho bojovníka na tatami. Samuel 
Kukura vo váhe do 58 kg nedal svojim súperom 
žiadnu šancu, prešiel cez Bosniaka, v semifinále 
po bodovom skóre 24:5 cez španielskeho repre-
zentanta a vo finále už v prvom kole rozdielom 
21:0 „rozbil“ Rakúšana.  
STRIEBRO * Kadetka Andrea Mandzaková vo 
váhe do 37 kg v prvom súboji prešla slovinskou 
reprezentantkou, avšak vo finále po dobre odve-
denom výkone nestačila na Chorvátku. 
BRONZ *  Vo váhovej kategórii do 55 kg kadet 

si K. Mandzaková a P. Gunár vo váhe do 63 kg 
junior vybojovali tretie miesto. * O nepopulárne 
5. miesto sa po skvelom výkone postaral Artúr 
Chimčak. 

V hodnotení klubov sa Black Tiger Snina 
umiestnil na skvelom 6. mieste z úctyhodného 
počtu zúčastnených 78 klubov, čo je ďalší vyni-
kajúci výsledok pre sninské taekwondo. 

Šermiarske planše majstrovskej úrovne vyšperkovali Mária Riedl 

Polstoročnicu chorvátskeho tatami poctili aj sninskí taekwondisti 
Majsterka SR v šerme kordom kategórie mladších žiačok, Maruška 
Riedl (vľavo) a Katka Hunčárová. | FOTO ARCHÍV DKSninská výprava šermiarov na Majstrovstvách Slovenska pre rok 2017. | FOTO ARCHÍV DK

„Čierne tigre“ si celkom slušne podmanili chorvátske tatami.  | FOTO ARCHÍV TP
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(mtgh), -MJK-; Kaluža

Bazén hotela Granit v re-
kreačnej oblasti Zemplín-
ska šírava je už takým do-
movským miestom členov 
plaveckého klubu Chemes 
Humenné, niekoľkokrát 
v roku. Letné a zimné ak-
tívne ladenie formy vo vode 
a na suchu, i vedomostne je 
v prípade tréningovej pla-
veckej gramotnosti veľmi 
dôležité. 

Avšak sústredenie pred vr-
cholom letnej plaveckej sezó-
ny, Majstrovstvami Sloven-
ska jednotlivých kategórií, 
absolvovali naši plavci prvý-
krát. V prípravnom kempe na 
brehoch Zemplínskej šíravy 
ladili formu v dňoch 1. - 4. 
júna sedemnásti vybraní pre-
tekári vo veku 9 - 12 rokov.

Plavecké kvarteto dievčat - 
Mária Balogáčová, Eliška 
Lešková, Valerie Semotamo-
vá a Petra Vasiľková, a dvaja 
desaťroční chlapci - Matúš 
Adamec,  Rastislav Fecenko, 
pod taktovkou trénera Jána 
Pencáka absolvovali tréning 
vo vode i na súši v prírode.
Tréner Marián Tomahogh 
dolaďoval kategóriu mlad-
ších žiakov v zložení - Boris 
Barica, Ema Borščová, Mi-
chal Pandoš, Nina Trebišov-
ská, Martin Ján Vaceľ, Anna 
Stephanie Buhajová, Timo-
tej Leško, Dominik Luksaj, 
Zuzana Pavlíková a Viktória 
Vrábľová. Aj naše „béčka“ 
zaberali v bazénovej vode i 
na suchu.

Vždy po výdatnej večeri 
sledovali humenskí plavci 
inštruktážne videá na zlep-
šenie techniky jednotlivých 
plaveckých spôsobov, štar-
tov a obrátok. Sústredenie 
pred vrcholom letnej pla-
veckej sezóny absolvovali 
naši plavci prvýkrát. Ako ho 
zúročia na majstrovstvách 
v Košiciach a v Bratislave, 
je len na nich. Tréneri i rodi-
čia im môžu priať iba rýchlu 
vodu, kvalitné časy a čo naj-
vyššie umiestnenia.

Sústredenie plavcov na brehoch šíravy pred vrcholom letnej sezóny

Tréner Marián Tomahogh s výberom 9 – 12-ročných plavcov.  | FOTO ARCHÍV PKCH

Aj gymnastika v prírode je neodmysliteľnou súčasťou plaveckého sústredenia.  | 
FOTO ARCHÍV PKCH

Tento bazén v RO Zemplínska šírava humenskí plavci dôverne poznajú. | FOTO 
ARCHÍV PKCH
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Komplex Hviezda v Humennom (Štefánikova 27)
– vstup z Pugačevovej ulice (od parkoviska)
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