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V Humennom tvorili insitní 
umelci z rôznych kútov Európy

Počas medzinárodného výtvarného plenéru tvorili v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v 
Humennom insitní umelci z Poľska, Srbska, Slovenska, Ukrajiny a Českej republiky. Ich diela zostanú v zbierkovom fonde múzea.

Milan Potocký, Humenné

Trinásty ročník medzinárodného výtvarné-
ho plenéru INSITA 2017 prebiehal od 9. do 
14. júla v atraktívnom prostredí skanzenu, 
ktorý tvoria pôvodné drevené obytné a hos-
podárske objekty z obdobia 19. a 20. storo-
čia. Podujatia sa tohto roku zúčastnili desia-
ti umelci. Prácu drevorezbárov a maliarov 
mohla obdivovať priamo počas tvorby aj 
široká verejnosť. Správa Expozície ľudovej 

architektúry a bývania a etnograf Vihorlat-
ského múzea Jozef Fundák vysvetlil, že areál 
skanzenu bol pre insitných umelcov veľkou 
inšpiráciou. „Tá samotná insitná tvorba sú-
visí s tými námetmi z tradičného prostredia, 
z lokálneho ľudového prostredia. Niektorí, 
či už robia sakrálne motívy, tak nájdu in-
špiráciu v našom drevenom kostolíku sv. 
Michala Archanjela alebo v jednotlivých 
objektoch, alebo v celkovej koncepcii. In-
špirovať ich mohla architektúra alebo pred-

mety každodennej úžitkovosti, ktoré máme 
vystavené, alebo remeslá. Takže všetko to je 
inšpiráciou,“ potvrdil Fundák. Spresnil, že 
areál skanzenu vybrala ešte pred 13 rokmi 
Marika Mišková, ktorá bola zakladateľkou 
a hlavnou organizátorkou tohto podujatia. 
„Ona už pri tom zakladaní podujatia vy-
brala túto lokalitu  v spolupráci s múzeom. 
Ešte bývalé Vihorlatské osvetové stredisko 
v spolupráci s Vihorlatským múzeom,“ do-
plnil správca skanzenu. Fundák dodal, že 

pre slovenských a zahraničných umelcov 
pripravili aj zaujímavý sprievodný program. 
„Aj ten bol inšpiratívny. Či už to boli kul-
túrne programy, alebo návštevy iných, či 
už kultúrnych zariadení, múzeá, skanzeny, 
galérie, súkromné ateliéry. To všetko tvorilo 
základ pre ich tvorbu a inšpiráciu,“ priblížil 
Jozef Fundák.

Umelci si skanzen pochvaľujú
Na plenéri tvorili maliari Jozef Pavlík, Mi-

V Humennom majú opäť 
dohliadať na poriadok 
občianske hliadky

Humenčan Štefan Letko 
venoval novinám  
50 rokov života
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tasr, Prešov, ilustračné foto: Milan Potocký 

Správa a údržba ciest Prešovské-
ho samosprávneho kraja chce 
zrekonštruovať 60 havarijných 
úsekov na cestách druhej a tretej 
triedy v tomto kraji. Na zákazku 
už vyhlásila súťaž a celkovú cenu 
odhaduje na 7,47 milióna eur bez 
dane z pridanej hodnoty (DPH). 
Vyplýva to z oznámenia o vyhlá-
sení tendra, ktoré bolo zverejnené 
vo vestníku verejného obstaráva-

nia. Rekonštrukcia má pozostávať 
z odstránenia poškodených krytov 
vozoviek, podkladových vrstiev, 
pokládky krytov a vyrovnania po-
vrchu krytu vozovky, vrátane súvi-
siacich stavebných prác. Zákazka 
je rozdelená na sedem častí. V ob-
lasti Bardejova sa tak má zrekon-
štruovať šesť havarijných úsekov 
ciest, v oblasti Humenného deväť, 
v Poprade osem, v Prešove trinásť, 
v Starej Ľubovni sedem, vo Svidní-
ku deväť a v oblasti Vranova nad 

Topľou osem. 
Záujemcovia 
o tender môžu 
p r e d k l a d a ť 
ponuky ale-
bo žiadosti o 
účasť v súťa-
ži do 31. júla 
tohto roku. 
Zákazka ne-
bude spoluf-
inancovaná z 
eurofondov.

roslav Potoma, rezbár Martin Mešša, česká 
maliarka Eva Filipová, poľskí rezbári Ma-
rian Pažucha a Marian Garwona, srbské 
maliarky Ana Knjazovic a Klara Babka a dve 
ukrajinské maliarky Svitlana Starodubceva 
a Zoryna Hutsulyak. „Na tomto výtvarnom 
plenéri som sa zúčastnil už druhý rok. Mi-
nulý rok som pracoval ako insitný maliar 
a tento rok som skúšal drevo. Pracoval 
som na plastike Matka s dieťaťom. Sú tam 
znázornené aj zvieratká ako mačka, psík 
a podobne. Chcel som zachytiť vzťah medzi 
matkou a dieťaťom,“ vysvetlil rezbár a vý-
tvarník Jozef Pavlík, ktorý pochádza z obce 
Osuské v okrese Senica. Ako základ mu po-
slúžilo lipové drevo. „Pre rezbárčinu je naj-
lepšie, lebo je najmäkšie. Pokiaľ sú dobré a 
kvalitné nástroje, rez je hladučký a pekný,“ 
poznamenal Pavlík. Insitných umelcov ne-
odradilo ani nepriaznivé daždivé počasie, 
ktoré prevládalo na začiatku plenéru. „Prvé 
dni pršalo a trochu sme si nachladili kríže, 
ale potom to už bolo super,“ dodal s úsme-
vom rezbár. Päťdesiatosemročný umelec sa 
venuje rezbárčine od detstva a insitnej maľ-
be od roku 1999. V jeho tvorbe prevládajú 
plastiky a insitné motívy, ktoré znázorňujú 
dedinský život, najmä ľud pri rôznych pra-
covných činnostiach a remeslách. Pavlík 
dodal, že prostredie skanzenu bolo pre ich 
tvorbu inšpiratívne. „Pre mňa je zaujímavé 
aj to, že sú tú aj iní ľudia a umelci, s ktorými 
sa spoznávame,“ dodal rezbár.      

Plánujú vytvoriť galériu pod 
holým nebom
Insitných umelcov nazývajú odborníci aj 
umelcami čistého srdca. Slovo insita po-
chádza z latinčiny a znamená pôvodný, 
vrodený. Tvorba insitných výtvarníkov a so-
chárov je nezávislá od výtvarných trendov. 
Ich výpoveď vo vzťahu k realite je osobitým 
vyjadrením každého umelca. Je neopakova-
teľným a výnimočným tlmočením pocitov, 
ktoré vedia preniesť a vložiť do dreva, hliny, 

kameňa, skla a farieb. Za uplynulých 13 ro-
kov sa plenéru zúčastnilo vyše stošesťdesiat 
umelcov z takmer desiatich európskych 
krajín. Správca skanzenu Jozef Fundák 
vysvetlil, že maľby, sochy a plastiky, ktoré 
vytvorili umelci, budú súčasťou zbierkové-
ho fondu múzea. „Už trinásť rokov vzniká 
fond insitného umenia od tých autorov, 
ktorí sa tu zúčastňujú. Od začiatku má byť 
výsledkom galéria pod holým nebom niekde 
v rámci nášho areálu, alebo v rámci mesta, 

kde by boli tie sochy, alebo iné predmety 
umeleckého charakteru vystavené,“ prezra-
dil Fundák. Potvrdil, že na otvorenie galé-
rie už majú umeleckých predmetov dosť. 
„Za tých trinásť rokov sa nazbieralo cez sto 
diel,“ spresnil etnograf. Plenér podporil 
z verejných zdrojov Fond na podporu ume-
nia, Národné osvetové centrum Bratislava 
a Prešovský samosprávny kraj. 

 

pokračovanie zo strany 1

V Humennom tvorili insitní umelci z rôznych kútov Európy

Celkovo sa má v Prešovskom kraji zrekonštruovať 60 úsekov ciest v havarijnom stave. 
V oblasti Humenného chce kraj zrekonštruovať deväť úsekov ciest

Rezbár Jozef Pavlík zhotovuje z lipového dreva plastiku Matky 
s dieťaťom.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Správca  skanzenu  Jozef  Fundák  vysvetlil,  že  maľby,  sochy 
a  plastiky,  ktoré  vytvorili  umelci,  budú  súčasťou  zbierkového 
fondu múzea. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Výtvarníčka Klara Babka  prišla  do Humenného  až  zo Srbska.  
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Pre  insitných  umelcov  z  rôznych  kútov  Európy  bol  areál  humenského 
skanzenu veľkou inšpiráciou pre ich tvorbu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné 

Na území mesta Humenné budú 
pravdepodobne opäť pôsobiť ob-
čianske poriadkové hliadky. Mest-
skí poslanci na poslednom rokovaní 
zastupiteľstva schválili predloženie 
žiadosti o získanie nenávratného 
finančného príspevku a spolufinan-
covanie mesta pre projekt s názvom 
Občianske poriadkové služby v pro-
stredí Marginalizovaných rómskych 
komunít (MRK) na území mesta 
Humenné. Cieľom projektu je zvý-
šiť finančnú gramotnosť, zamestna-
teľnosť a zamestnanosť marginali-
zovaných komunít, predovšetkým 
Rómov. Dĺžka trvania realizácie 
projektu je tri roky s predpoklada-
ným začiatkom v septembri tohto 
roka. Výstupom projektu bude vy-
tvorenie 8 pracovných miest pre 
členov miestnej občianskej poriad-
kovej služby. Mesto bude projekt 
spolufinancovať sumou viac ako 
10-tisíc eur.

Poslankyňa: Hliadky sa už 
v minulosti osvedčili
Poslankyňa a predsedníčka soci-
álnej komisie mestského zastu-
piteľstva Anna Sotáková uviedla, 
že otázkou marginalizovanej róm-
skej komunity na Podskalke sa 
zaoberali na zasadnutí sociálnej 
komisie. Poslankyňa vysvetlila, že 
počas pôsobenia hliadok došlo k 
zlepšeniu dochádzok detí do vzde-
lávacích zariadení, znížila sa miera 
úžery, došlo k zvýšeniu aktivity pri 
hľadaní práce a uplatnení na trhu 
práce, znížila sa kriminalita, prob-
lémy s alkoholom a návykovými 
látkami. Hliadky sa zamerali aj na 
boj proti vandalizmu a úmyselné-
mu poškodzovaniu majetku. „Mys-
lím si, že otázky Rómov zatiaľ nikto 
nevyriešil, buď problémy týchto 
ľudí riešia mimovládne organizácie, 
cirkvi, sekty a podobne. Podstatnú 

úlohu tu musí zohrávať štát a jeho 
predĺžená ruka - obec a v našom 
prípade mesto. Ale najdôležitejšiu 
úlohu musia zohrať samotní Rómo-
via, to za pomoci rómskych hliadok. 
Dovolím si tvrdiť, že títo ľudia naj-
lepšie poznajú prostredie, v ktorom 
žijú, dokážu si vybudovať autoritu 
i rešpekt,“ povedala poslankyňa 
Sotáková. Doplnila, že pri riešení 
problémov budú hliadky zohrávať 
aj úlohu mediátorov, keďže rómski 
obyvatelia môžu považovať aj sa-
motnú  políciu  za represívnu zlož-
ku.  „Budú môcť pomáhať efektívne 
riešiť náročné a neraz konfliktné 
situácie v rámci komunity. Zároveň 
ich činnosť by mala zlepšiť vzťahy 
medzi Rómami a majoritou a vy-
tvoriť v Rómoch pocit spoluzod-
povednosti za kvalitu života nielen 
na Podskalke, ale aj v Humennom. 
Preto si dovolím tvrdiť, že tieto 
poskytnuté finančné prostriedky 
mestom Humenné budú zmyslupl-
ne využité,“ argumentovala poslan-
kyňa Sotáková.

Hliadkovať môžu v celom 
meste, nielen na Podskalke
Miroslav Turčan, vedúci Odboru 
mestského rozvoja, cestovného ru-
chu a fondov EÚ Mestského úradu 
v Humennom, vysvetlil, že členmi 
hliadok nemusia byť len Rómovia. 
Spresnil, že nie je podmienkou, aby 
členovia museli byť príslušníkmi  
marginalizovaných rómskych ko-
munít. „Môžu to byť aj zástupcovia 
majority ako takej. Podmienka len 
je, že sa to musí realizovať v mes-
tách a obciach, kde sú prítomné 
marginalizované rómske komuni-
ty,“ povedal Turčan. Poslanec Ivan 
Hopta sa zaujímal, či občianske 
hliadky budú dohliadať na poriadok 
iba na Podskalke, alebo aj v iných 
častiach mesta. „Budú po celom 
meste chodiť tie hliadky?“ zaují-
mal sa poslanec. Turčan potvrdil, 

že môžu pôsobiť v celom meste. „Je 
tam podmienka, že majú vykoná-
vať svoju činnosť na území mesta. 
Je to ohraničené katastrom,“ po-
znamenal Turčan. Poslanec Hopta 
hovorí, že samotné stráženie na vý-
chovu marginalizovanej komunity 
nepostačuje. „Mne to tak pripadá, 
že potom sa čudujem, že Kotleba 
má nejaké percentá, keď toľko pe-
ňazí do nich vrážame a výsledok 
nie je žiadny. Ja to podporím, aj 
keď trošku si myslím, že to zase 
budú zbytočne vyhodené peniaze 
do vetra. Ja si myslím, že treba nie-
čo s tými Rómami robiť iné a nie, 
že ich budeme strážiť,“ povedal 
Hopta. Poslankyňa Jana Andrucho-
vá s tvrdeniami poslanca nesúhlasí. 
„Nie som presvedčená o tom, aby to 
boli vyhodené peniaze neúčelne,“ 
povedala Andruchová. Podľa nej sú 

hliadky v osade dôležité. „Sú nesku-
točne nápomocné pre tých obyvate-
ľov, ktorí v tej lokalite žijú, a pomá-
ha to aj riešiť, zmierňovať sociálne 
dopady, ktoré sú Ľudia prinútení 
možnože riešiť,“ poznamenala An-
druchová. Činnosť hliadok oceňuje 
aj poslanec Milan Kulik. Rómske 
hliadky podľa neho spĺňali svoj 
účel. „Do týchto funkcií sú vyberaní 
ľudia, ktorí majú v danej komuni-
te rešpekt, alebo sú rešpektovaní, 
lebo tak to tam funguje. Naozaj sa 
tam vyberajú ľudia, ktorí tam majú 
nejakú dôveru, inak to nejde. Je to 
lepšie, keď boli, ako keď nie sú. Ja 
si myslím, že bude lepšie,“ povedal 
poslanec Milan Kulik. Poslanci na-
pokon predloženie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok schválili. 
Za bolo 20 prítomných poslancov, 
nikto nebol proti.  

Na ich činnosť plánuje mesto získať finančnú dotáciu v sume viac ako 191-tisíc eur. Samospráva očakáva, že aj vplyvom občianskych 
poriadkových služieb dôjde k zníženiu kriminality a vandalizmu nielen na Podskalke, ale aj v iných častiach mesta. 

V Humennom majú opäť dohliadať na poriadok občianske hliadky

Keď bude mesto s projektom úspešné, občianske poriadkové hliadky by mali opäť 
pôsobiť hlavne na Podskalke. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podľa poslancov sa hliadky osvedčili už v minulosti. Znížila sa kriminalita, problémy 
s alkoholom a návykovými látkami. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Tasr, Malé Ozorovce, FOTO: TASR - Roman Hanc

V obci Malé Ozorovce a priesto-
roch Posádkového cvičiska Veľké 
Ozorovce sa na ňom zúčastnilo 
približne 200 vojakov a 100 prís-
lušníkov ďalších zložiek s viac ako 
50 kusmi rôznej techniky. V rámci 
programu prebiehali ukážky eva-
kuácie obyvateľstva z postihnutej 
obce, činnosti pri ochrane a obrane 
štátnej hranice vrátane postupu pri 
prenikaní utečencov, ako aj ukáž-
ky odstraňovania následkov bojo-
vej činnosti. Precvičenie plnenia 
úloh pri zabezpečovaní obrany a 
ochrany Slovenskej republiky za-
hrňovalo vojakov, policajtov, hasi-
čov, záchranárov, ale aj zástupcov 
samospráv a štátnej správy. „Toto 
cvičenie je veľmi dôležité na sú-
činnosť jednotlivých zložiek, aby 

si spoločne nacvičili svoje indi-
viduálne postupy, od samotného 
plánovania, cez evakuáciu ľudí, 
ochranu štátnej hranice až po od-
straňovanie škôd, ktoré nastali po 
bojovej činnosti,“ uviedol pre novi-
nárov štátny tajomník ministerstva 
obrany Marián Saloň. Náčelník Ge-
nerálneho štábu Ozbrojených 
síl SR Milan Maxim konštatoval, 
že zámerom je zladiť štátnu sprá-
vu so samosprávou, ozbrojenými 
silami a ostatnými zložkami v ria-
dení a velení v takýchto situáci-
ách. „V dobe mieru sú ozbrojené 
sily pripravené podporovať tieto 
zložky, pomôcť technikou, materiá-
lom, svojimi ľuďmi, skúsenosťami. 
V dobe vojny, naopak, ozbrojené 
sily preberajú zodpovednosť a za-
čínajú riadiť ony. Riadime sa myš-
lienkou Obrana – vec spoločná,“ 

povedal. Cieľom je podľa neho aj 
odhaliť nedostatky či slabiny v ta-
kejto činnosti, či už v koordinácii, 
alebo komunikácii. Na Slovensku 
išlo v poradí o tretie cvičenie s ná-
zvom Nový horizont. Krízové situ-
ácie môžu nastať aj pri prírodných 
katastrofách či požiaroch veľkého 
rozsahu, príprava súčinnosti ozbro-
jených síl, záchranných zložiek 
a obyvateľstva je tak podľa Maxima 

na mieste a bude pokračovať. Do 
cvičenia týkajúceho sa evakuácie a 
civilnej ochrany sa aktívne zapojili 
aj obyvatelia Malých Ozoroviec. Z 
hľadiska možných zlepšení do bu-
dúcna starosta obce Milan Dolák 
spomenul komunikačné toky me-
dzi civilnými a ozbrojenými zložka-
mi v prípade krízových situácií, ako 
aj prípravu samotných obcí a oby-
vateľstva v oblasti civilnej ochrany.

mpo, Snina

Krádež piatich bicyklov z jed-
nej z ubytovní na Sninských 
rybníkoch vyšetrujú humenskí 

kriminalisti. Ku krádeži došlo 
v presne nezistenom čase počas 
predchádzajúceho víkendu. Do-
posiaľ neznámy páchateľ prišiel 
k pivničným priestorom ubytov-

ne a na dverách odstránil cylin-
drickú vložku zámku. Z vnútra 
pivnice potom ukradol päť kusov 
bicyklov. „Spôsobené škody boli 
predbežne vyčíslené na 2 500 

eur. Humenský vyšetrovateľ za-
čal trestné stíhanie pre zločin 
krádeže,“ informoval prešovský 
krajský policajný hovorca Daniel 
Džobanik.

mpo, Humenné

Obvinený muž našiel 17. júna 
na strome pri krmovisku, v časti 
poľovného revíru Magura Papín, 
cudziu vec fotopascu s príslušen-
stvom (12 ks tužkových batérií 
a SD kartu 16 GB). Túto si mal 
prisvojiť s úmyslom, že zistí, 
aké fotografie sa tam nachá-
dzajú. Fotopascu mal následne 
ukryť na skládke drevnej hmoty 
za obcou Papín. V ten istý deň v 
čase okolo 11.00 hod. na uvede-
nej skládke stretol 33-ročného 
muža z Vyšného Hrušova, vlast-

níka fotopasce. Ten mu zreteľne 
uvádzal, že mu niekto odcudzil 
fotopascu a že mu na mobilný 
telefón chodia  mms správy, že 
niekto s ňou manipuluje. Obvi-
nený majiteľovi fotopasce však 
zatajil, že jeho fotopascu našiel. Z 
fotopasce vybral pamäťovú kartu 
a po príchode domov ju vložil do 
svojej fotopasce, aby zistil, aké 
fotografie sa tam nachádzajú. „Po 
tom, čo k nemu prišli policajti a 
oznámili mu, že túto vec šetria, 
tak aj im zatajil, že má uvedenú 
fotopascu. Z obavy, že bude za 
tento skutok stíhaný, ju v ten istý 
deň v poobedňajších hodinách 

odniesol naspäť nepoškodenú aj 
s príslušenstvom ku krmovisku, 
kde ju našiel. Obvinený je stíha-

ný na slobode,“ ozrejmil prešov-
ský krajský policajný hovorca 
Alexander Szabó.

Cvičenie na Zemplíne preverilo súčinnosť vojakov, policajtov, záchranárov a hasičov

Z ubytovne na Sninských rybníkoch zmizlo 5 bicyklov

Muž z Papína sa ulakomil na fotopascu

 KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Precvičenie vzájomnej spolupráce vojakov a zložiek Ministerstva vnútra (MV) SR počas simulovaného vojnového stavu bolo cieľom 
štvordňového cvičenia Nový horizont 2017, ktoré vyvrcholilo uplynulý týždeň v okrese Trebišov.

Policajti z Koškoviec obvinili z prečinu zatajenia veci 61-ročného muža z obce Papín v okrese Humenné. 

Obvinený muž zobral fotopascu, ktorá bola nainštalovaná na strome pri krmovisku v 
poľovnom revíri. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné

Pri príležitosti osláv 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o meste 
Humenné pribudli na nadjazde 
- v Galérii pod mostom dva nové 
obrazy. Na jednom stĺpe je zná-
zornená podobizeň svätého Jána 
Nepomuckého, ktorého socha sa 
nachádza aj na Námestí slobody 
pri Fontáne lásky. V pozadí je na-
maľovaná levica, ktorej socha sym-
bolicky stráži vchod do humen-
ského zámku. Na druhom stĺpe je 
zobrazené logo mesta s nápisom, 
ktorý symbolizuje 700. výročie 
prvej písomnej zmienky o meste 
Humenné. Galéria pod mostom 

vznikla ešte v roku 2014. Je výsled-
kom spolupráce medzi street-artis-
tom Tomášom Orlejom a humen-
ským magistrátom. Na desiatich 
pilieroch cestného mosta je 14 
obrazov. Pod nadjazdom sa nachá-
dzajú portréty viacerých význam-
ných rodákov a osobností, ktorých 
život a tvorivá práca boli spojené 
s mestom Humenné. Na stĺpoch sa 
nachádza portrét známej módnej 
návrhárky Lýdie Eckhardt, autora 
novely Obchod na Korze Ladislava 
Grosmana, hudobníka Mariána 
Čekovského, karikaturistu Petra 
Gossányiho, klavírneho virtuó-
za Petra Breinera, svetoznámeho 
fotografa Yuriho Dojča, grafika 

Oresta Dubaya, spisovateľa Václa-
va Pankovčina a portrét futbalistu 
Mariána Čišovského. V galérii je 

namaľovaný aj legendárny  vojak 
Švejk, Valaškovský most, zámok, 
skanzen či strom Ginko biloba.

Milan Potocký, Remetské Hámre

Počas leta mieri veľa turistov aj 
do Chránenej krajinnej oblasti 
(CHKO) Vihorlat, ktorá je v II. 
stupni ochrany, pričom zákaz tá-
borenia a kladenia ohňa je v zá-
kone o ochrane prírody a krajiny 
od III. stupňa ochrany. Ochranár 
Ján Vataha zo Správy CHKO Vi-
horlat ale upozorňuje, že v rámci 
CHKO sa nachádzajú aj prírodné 
rezervácie (PR) a národné prírod-
né rezervácie (NPR), kde je stu-
peň ochrany IV. alebo V. „Naša 
legislatíva zakladanie ohňa v lese 
a päťdesiat metrov od porastu za-
kazuje plošne, výnimkou sú len 
vybudované a oficiálne označené 
ohniská. Výnimkou sú aj oblasti, 
ktoré sú zaradené do tretieho a 
vyššieho stupňa ochrany, čo sú prí-
rodné rezervácie a národné parky. 
V nich platí úplný zákaz kladenia 
ohňa,“ priblížil Vataha. Spresnil, 
že budovať legálne ohniská môžu 
v týchto územiach len majitelia či 
užívatelia lesa, ktorými sú najmä 

štátne lesy, urbariáty a súkromní 
vlastníci. „V území s nižším stup-
ňom ochrany turisti často táboria 
aj napriek lesnému zákonu, ktorý 
to neumožňuje, vystavujú sa tým 
však riziku pokuty od členov lesnej 
stráže,“ dodal ochranár.  Ohniská, 
ktoré sa nachádzajú v území s vyš-
ším stupňom ochrany, sú povolené 
a označené výnimkou Minister-
stvom životného prostredia (MŽP) 
SR. „Jediné povolené ohnisko vý-
nimkou MŽP SR v okolí Morského 
oka je pri chate patriacej Lesom 
SR, š. p.,“ upozornil Vataha.

Nemusí to vždy skončiť po-
kutou, ale len dohovorom 
Mimo turistických značených trás 
(TZT) sa návštevníci môžu pohy-
bovať len v 1. a 2. stupni ochrany, 
čiže v chránenej krajinnej oblasti 
(CHKO) je legálny voľný pohyb 
osôb po krajine, ale len mimo 
maloplošných chránených území 
(MCHÚ).  MCHÚ sú v teréne štan-
dardné označené tabuľou so štát-
nym znakom. Zároveň však treba 

podotknúť, že CHKO Vihorlat tvo-
ria prevažne lesné porasty a treba 
rešpektovať aj lesný zákon. V NPR 
Morské oko platí 5. stupeň ochra-
ny, podľa zákona o ochrane príro-
dy a krajiny je v území zakázané 
táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť 
na koni, zakladať oheň. „Správa 
CHKO Vihorlat počas letnej turis-
tickej sezóny vykonáva ochrannú 
službu zameranú na dodržiavanie 
zákona o ochrane prírody. V NPR  
sa najčastejšie porušuje zákaz 
vjazdu do rezervácie, zakladanie 

ohňa, kúpanie v jazere a bivako-
vanie. Strážcovia CHKO Vihorlat 
sa snažia väčšinu porušení zákona 
riešiť dohovorom,“ ozrejmil Va-
taha. Územie CHKO Vihorlat je 
prístupné návštevníkom najmä za 
účelom poznávania prírody a jej 
ochrany. K tomu slúžia informač-
né zariadenia, trasy turistických 
a náučných chodníkov. „V záujme 
svojej bezpečnosti sa pohybujte len 
po značkovaných chodníkoch a ve-
rejných komunikáciách,“ uzavrel 
ochranár.

V Galérii pod mostom pribudli nové obrazy

Za stanovanie a zakladanie ohňa v chránenom území hrozí pokuta
Leto láka mnohých Humenčanov na turistku, prechádzky a výlety do prírody. Ochranári upozorňujú, že nie všade môžete 
táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, alebo zakladať oheň. V chránenom území môžete dostať pokutu.

Na jednom z pilierov je zobrazená socha sv. Jána Nepomuckého a na druhom logo 
mesta  s nápisom,  ktorý  symbolizuje  700.  výročie prvej  písomnej  zmienky o meste 
Humenné. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zákaz táborenia a kladenia ohňa platí od III. stupňa ochrany krajiny. |  FOTO: ARG
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HUMENNÉ: Izba Márie Terézie je jednou zo štyroch maľovaných miestností v zámku

SNINA: Poslanci podporili zámer výstavby plavárne v meste

Tasr, Humenné

Izba Márie Terézie je jednou zo šty-
roch maľovaných miestností, kto-
ré sa nachádzajú v drugetovskom 
zámku v Humennom. Pre verejnosť 
je v tomto roku o to zaujímavejšia, 
že si pripomína 300. výročie od 
narodenia tejto najvýznamnejšej 
panovníčky svojej doby. Ako TASR 
informovala historička Vihorlat-
ského múzea v Humennom Zuzana 
Koščová, všetky štyri miestnosti dal 
v zámku zhotoviť Štefan XIV. Csá-
ky. Izba Márie Terézie bola zria-
dená pravdepodobne v roku 1773, 
čo dokladujú niektoré historické 
udalosti vyobrazené na nástenných 
maľbách. Ide o spojovaciu miest-
nosť, ktorá je osemuholníkového, 
tzv. oktogonálneho tvaru a pred-
stavuje komunikačný uzol medzi 
priestormi prízemia západného 

krídla zámku. Plochy stien sú celé 
pokryté maľovaným iluzívnym or-
namentom a figurálnymi kompo-
zíciami. V rohoch stien sú skryté 
výklenky so vstavanými skriňami. 
Ich jednokrídlové dvere sú potiah-
nuté plátnom a plochu zdobí iluzív-
ny rám pre portrét. „Nad dverami 
sú pozdĺžne kazety s figurálnymi 
motívmi korunovačných a sláv-
nostných sprievodov cisára Jozefa 
II., pápeža Klementa IV., Františ-
ka Lotrinského a Márie Terézie,“ 
priblížila historička. Na strope je 
vyobrazená Mária Terézia spolu so 
synom Jozefom II. „Ide o trium-
fálny príchod do mesta,“ skonšta-
tovala Koščová. Koncept zachova-
nej iluzívnej výzdoby jednotlivých 
miestností humenského zámku 
zodpovedá podľa jej slov dobovým 
módnym vplyvom, predovšetkým 
tradičnej rodovej vernosti uhorské-

mu právu a cisárskemu majestá-
tu. Mária Terézia sa narodila 13. 
mája v roku 1717 vo Viedni. Keď v 
roku 1740 jej otec cisár Karol VI. 
umrel bez mužského potomka, na 
základe pragmatickej sankcie sa 
mohla ujať vlády. Rímsko-nemecká 
cisárovná a rakúska arcivojvodky-

ňa a uhorská a česká kráľovná je 
jednou z najvýznamnejších osob-
ností z dynastie Habsburgovcov. 
Jej panovanie sa významnou mie-
rou zapísalo do politických, hos-
podárskych i kultúrnych dejín ako 
tereziánska epocha. Zomrela 29. 
novembra 1780.

Tasr, Snina, ilustračné foto: Milan Potocký

Výstavbu krytého viacúčelové-
ho bazéna, ktorého súčasťou bol 
aj zimný štadión a multifunkčné 
ihrisko, chceli v meste začať reali-
zovať už pred niekoľkými rokmi. 
Predpokladaný rozpočtový náklad 
bol vtedy určený na takmer 12 
miliónov eur. Realizáciu zámeru 
však stopla svetová finančná krí-
za. Súčasný počíta s plaveckým, 
detským a zážitkovým bazénom, 
ale aj saunami, masážou a ďalšími 
doplnkovými službami. Objekt by 
mal vzniknúť formou prístavby a 
prestavby jestvujúceho pavilónu 
elokovaného pracoviska Základnej 
školy P. O. Hviezdoslava na Ulici 
1. mája. V ňom by bolo zázemie pre 
plaváreň, a to vstup, šatne, sprchy 
a doplňujúce služby. V prístavbe k 
pavilónu by boli umiestnené bazé-
ny. „Odhadovaný rozpočtový ná-

klad stavby je približne 3 milióny 
eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe 
s tým, že presné čísla budú známe 
po vypracovaní projektovej a roz-
počtovej dokumentácie. Zámer po-
číta s elektroinštaláciou, vzducho-
technikou, sanitnou inštaláciou, 
vykurovaním, bazénovou techno-
lógiou, ale aj vonkajšími úpravami. 
Plavecký bazén by mal mať dĺžku 
25 metrov, hĺbka vody by mala byť 
minimálne 1,35 m a maximálne 
2,1 m so šiestimi dráhami široký-
mi 2 metre. Vodná plocha bazéna 
by predstavovala 310 štvorcových 
metrov (m2). Tieto parametre 
musia podľa predloženého inves-
tičného zámeru spĺňať požiadavky 
stanovené pravidlami plávania Slo-
venskej plaveckej federácie. Verej-
nosť bude môcť využívať aj relaxač-
ný, resp. zážitkový bazén. Plocha 
pre najmenších je stanovená na 30 
m2. Ako pre TASR uviedol primá-

tor mesta Štefan Milovčík, potreba 
takéhoto športoviska v Snine re-
zonuje niekoľko rokov. Investičný 
zámer bude samospráva realizovať 
z vlastných, resp. úverových pro-
striedkov, keďže z eurofondov to 
nie je možné. „To neznamená, že 
nevyvíjame aktivity a úsilie, aby 
sme nejaký príspevok získali aj 
z iných zdrojov,“ spomenul na mar-
go napr. cezhraničnej spolupráce. 
V tom istom areáli by v prípade 

úspechu mesta vo výzve Slovenské-
ho zväzu ľadového hokeja mohla 
vzniknúť aj viacúčelová športová 
hala. Z elokovaného pracoviska by 
tak podľa hlavy mesta mohla v bu-
dúcnosti byť škola so športovými 
triedami. S realizáciou zámeru by 
chceli podľa slov Milovčíka začať čo 
najskôr. Predpokladané ukončenie 
stavby je podľa harmonogramu ur-
čené na koniec roka 2020.

Sninskí poslanci podporili zámer výstavby plavárne v meste. Hotová by mohla byť do konca roka 2020.

Izba Márie Terézie bola zriadená pravdepodobne v roku 1773, čo dokladujú niektoré 
historické udalosti vyobrazené na nástenných maľbách. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Jana Fedičová, Humenné, ilustračné foto: Milan Potocký 

Vihorlatské  múzeum v Humen-
nom vyzýva priaznivcov, podpo-
rovateľov a nositeľov folklórnych 
tradícií k účasti v regionálnej súťaži 
hudobného folklóru dospelých. 
Regionálne kolo súťaže pre okresy 
Humenné, Snina a Medzilaborce sa 
uskutoční dňa 16. septembra 2017 
v areáli skanzenu Vihorlatského 
múzea v Humennom. Súťaž je za-
meraná na oživovanie a uchová-
vanie tradičného folklóru regiónu 

horného Zemplína ako význam-
ného prvku kultúrneho dedičstva 
regiónu.  Súčasťou podujatia bude 
aj spomienkový program venovaný 
pamiatke nedožitých 70. narodenín 
Márie Čokynovej z Uble, význam-
nej interpretky pôvodného hudob-
ného folklóru horného Zemplína. 
Súťažná prehliadka je určená záu-
jemcom v sólo a duo speve, spevác-
kym skupinám, ľudovým hudbám 
a sólistom inštrumentalistom. Pod-
mienkami účasti v súťaži sú veková 
hranica pätnásť a viac rokov, hu-

dobný repertoár výlučne z oblastí 
horného Zemplína a účinkovanie 
v krojovom odeve. Prosíme záu-
jemcov a zriaďovateľov folklórnych 
zoskupení, aby v prípade záujmu 
o účasť v regionálnej súťaži zasielali 
svoje záväzné prihlášky do 25. au-
gusta 2017 na adresu: Vihorlatské 
múzeum v Humennom, Námestie 
slobody 1, 066 01 Humenné s ozna-
čením Regionálna súťaž hudobné-
ho folklóru dospelých 2017 alebo 
na e-mailovú adresu: kerekanic@
centrum.sk. Kontaktná osoba – 

Miroslav Kerekanič, 057 7752240, 
0915 704 567.  Potrebné informá-
cie o súťaži na: www.muzeumhu-
menne.sk Súťaži budú predchádzať 
priestorové a akustické skúšky 
speváckych skupín. V aktuálnom  
ročníku regionálnej súťaže nebude 
hodnotený postup na krajskú súťaž. 
Odborná porota odporučí jednotli-
vé kolektívy k prezentačnému vy-
stúpeniu v rámci 11. ročníka Festi-
valu slovanskej vzájomnosti, ktorý 
bude prebiehať po ukončení súťaže 
toho istého dňa v Humennom. 

Tasr, Snina, ilustračné foto: Milan Potocký 

V mini zoo, ktorá je súčasťou centra, 
môžu spoznať okrem domácich aj nety-
pické zvieratá, ako sú quessantské minio-
večky, zubor hrivnatý či nandu pampový. 
Ide o týždenné turnusy, vybrať si je mož-
né z piatich termínov. „Každý deň sa deti 
venujú inej činnosti,“ vysvetlila pre TASR 
Martina Buriková z AJC Snina. Tábor je 
zameraný na prácu so zvieratami, deti 
sa učia, ako sa pri nich správať, ako ich 
kŕmiť, ale aj dojiť. Zároveň si vyskúšajú 
jazdenie na koni a osvoja si jeho zákla-
dy. „Tréner im rozpráva, ako sa starať 

o koňa, ako sa správa jazdec, na čo si má 
dávať pozor, čo potrebuje mať pri jazdení 
a pod.,“ priblížila. Zaujímavosťou je pod-
ľa Burikovej pre deti výroba domácich 
produktov. „Deti si vyskúšajú výrobu 
syra, potom si ho hrdo ako svoj vlastný 
odnesú domov. Rovnako tak pečú chle-
bík,“ uviedla. Radosť majú organizátori 
najmä z toho, keď im rodičia hovoria, že 
deti si potom veľmi vážia produkty. „Ho-
voria, že chlebík nie je zo supermarketu, 
ale že je z múky, ktorú treba spracovať, 
nechať vykysnúť a potom upiecť,“ dopl-
nila. Pri tvorbe tábora vychádzali z myš-
lienky – odtrhnúť deti od internetu, tele-

vízie. „Chceli sme im ukázať, že aj takéto 
môže byť detstvo. Sme veľmi prekvapení, 
že počas dňa napr. nesiahajú na mobily. 
A to už nám rodičia volajú, čo sa stalo, 
lebo im nedvíhajú telefóny,“ spomenula 
Buriková s úsmevom. Do tábora prichá-
dzajú aj deti z obcí. „Pred pár rokmi bolo 
bežné, že doma mal skoro každý nejaké 
domáce zvieratá, ale teraz to tak nie je. 
Máme aj deti z Bratislavy, dokonca z Čes-
ka i Talianska, keď prídu k starým rodi-
čom na prázdniny,“ dodala. Denný letný 
tábor je k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h. 
Dieťa môže a nemusí absolvovať celý týž-
denný turnus. Určený je najmä pre deti 

základných škôl, absolvujú ho aj škôlkari. 
Kapacita je do 25 detí. Medzi priority ob-
čianskeho združenia AJC Snina, ktorého 
súčasťou je aj mini zoo, patrí vytváranie 
kontaktu medzi človekom a zvieraťom. 
Okrem koní tam teda návštevník nájde 
domáce zvieratá, ako sú kravy, ovce, kozy, 
prasatá a rôzne druhy hydiny. Pozorovať 
môžu tiež oslíka, pštrosa, pávy a bažanty. 
Medzi netradičné druhy možno zaradiť 
quessantské miniovečky, anglonubijské 
kozy, burgundské králiky či nandu pam-
pového, ale aj čílske veveričky. Nachá-
dzajú sa tu tiež daniele, ale aj chránený 
živočích zubor hrivnatý.

mp, Slovensko 

Prípady vandalizmu sa týkali poškodzova-
nia železničnej infraštruktúry, rozbitia skiel 
a žiaroviek na výstražníkoch na prieces-
tiach, zničeného zábradlia, v 5 prípadoch 
išlo o postriekanie vozňov grafitmi. Po skon-
čení folklórneho festivalu  boli v budove 
zastávky vo Východnej vytrhnuté elektrické 
káble k radiátorom a poškodené vodovodné 
batérie.

Osobitne nebezpečné boli situácie 
s deťmi

V prvom prípade na trati Fiľakovo – Prša 
rušňovodič nahlásil pohyb skupiny detí 
v koľaji s podozrením na rozoberanie izolač-
ných stykov. V inom prípade zase deti v úse-
ku Bratislava – Nové Mesto – Podunajské 
Biskupice stáli v koľajisku a z koľaje vystú-
pili až tesne pred prichádzajúcim vlakom. 
„ŽSR vyzývajú všetkých občanov, ktorí si 
na alebo v blízkosti železnice a tratí všimnú 
akékoľvek podozrivé osoby či konanie, aby 
bezodkladne kontaktovali políciu na číslo 
158. Zabráni sa tak poškodzovaniu dôle-
žitých súčastí infraštruktúry, čo môže mať 
vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej 

dopravy. Osobitne ŽSR apelujú na rodičov, 
starých rodičov, príbuzných a známych, 
aby dávali pozor na to, kde sa nachádzajú 
ich prázdninujúce deti, ako a s kým trávia 
svoj voľný čas. Zdanlivo nevinné zábavky, 
ako napríklad preliezanie po železničných 
vozňoch, vyliezanie na trakčné podpery, 
hádzanie kameňov do vlakov alebo klade-
nie rôznych predmetov do koľajiska, môžu 
mať fatálne následky a ohroziť život nielen 
samotných detí, ale aj nevinných cestujúcich 
či zamestnancov železníc,“ informovala ho-
vorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Zranili sa nepozorní cestujúci 
V priebehu uplynulého týždňa sa stali aj 
viaceré prípady, keď vďaka nepozornosti 
utrpeli zranenia cestujúci. V Starom Smo-
kovci počas chôdze po nástupišti spadol 
kočík s bábätkom do priestoru koľaje a dieťa 
muselo byť odvezené záchrankou do nemoc-
nice. V Dolnom Kubíne zase muž spadol na 
schod perónu a poranil si hlavu. Rovnako 
skončil v nemocnici. „Správca infraštruk-
túry vyzýva opätovne všetkých cestujúcich, 
aby si dávali pri pohybe na staniciach a za-
stávkach veľký pozor,“ dodala hovorkyňa 
ŽSR Martina Pavliková.

Hudobný folklór dospelých vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

SNINA: Deti spoznávajú v mini zoo zvieratá, vyrábajú syr a pečú chlieb

Železničiarom strpčujú leto vandali aj deti bez dozoru

Regionálna súťaž pôvodnej folklórnej hudby a spevu.

Letný denný tábor v Animoterapeuticko-jazdeckom centre (AJC) Snina má naučiť deti základy jazdenia na koni, ako sa starať o zvieratá, ale aj to, ako si vyrobiť vlastný syr či chlieb. 

Železnice slovenskej republiky (ŽSR) v uplynulom týždni zaznamenali viacero krádeží a až 14 prípadov vandalizmu. 
Závažným problémom sú aj skupinky detí, ktoré sa cez prázdniny hrávajú na koľajisku.
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Humenčan Štefan Letko venoval novinám 50 rokov života

V Prešovskom kraji sa počet mandátov na poslancov VÚC nemení, ostáva 62  

mpo, Humenné

Hovorí sa, že krása je nevyčerpateľným 
prameňom radosti pre toho, kto ju vie 
odkryť. Ona ide ruka v ruke s láskou a 
tak spoločne napĺňajú zmysel života. 
Ak k tomu je ešte človek  obdarený aj 
určitým talentom, tak dobrý pocit sa 
zdvojnásobuje a vnáša človeku dobrú 
pohodu do duše a srdca.

Písať začal v Piešťanoch 
Štefan Letko sa narodil v obci Banka, 
ktorá sa nachádza v susedstve s kúpeľ-
ným mestom Piešťany. „Môžem pove-
dať, že aj mne Pán Boh nadelil v živote 
dobrého i zlého podľa zásluh. To dobré, 
čo mi okrem iného dal do daru a čomu 
vďačím, je, že som sa stal dopisovateľ - 
publicista. Tento sen sa mi naplnil 20. 
mája 1967, keď svetlo sveta uzrela moja 
prvotina, a to športová správa v denníku 
Hlas ľudu. Bol som nadšený a dodalo mi 
to zvláštny impulz a chuť do ďalšieho 
písania. Ako sa hovorí, nakoplo ma to. 
Môj prvý výtvor mám nalepený v zošite 
a chránim si ho ako oko v hlave. Takže 
iskierka rozdúchala plamienok. Začal 
som dopisovať do denníkov Pravda, 
Smena, Šport, spomínaný Hlas ľudu 
a do týždenníka Trnavský hlas. Od roku 
1967 až do roku 1980 to bolo vyše 280 
správ, rozhovorov, reportáží, úvah a fej-
tónov. Popri dopisovaní do novín som 
často písal alebo telefonoval aj správy do 
Československého rozhlasu a vysielania 

pre Západoslovenský kraj. Osem rokov 
som bol členom redakčnej rady časopisu 
Kultúra v Piešťanoch a neskôr časopisu 
Piešťany, kde bolo uverejnených veľa 
mojich príspevkov a fotografií zo spolo-
čenského života v meste. Dva roky som 
bol aj asistenčný spravodajca Medziná-
rodnej motocyklovej ceny Slovenska. 
To takzvané Piešťanské obdobie, ktoré 
trvalo 13 rokov, bolo pre mňa prvou 
úspešnou etapou v živote.“

Druhá životná etapa odštartova-
la v Humennom  
„Tá druhá sa pre mňa začala v roku 
1980 a to už v Humennom, a to vďaka 
láske, ktorá nepozná hranice, vďaka 
mojej nebohej manželke Aničke, ktorá 
má pritiahla do tohto krásneho mesta. 
Tu nastali aj moje prvé dotyky s redak-
ciou Podvihorlatské noviny, konkrétne 
so šéfredaktorom Jankom Meričkom 
a redaktorom Jožkom Škubom. Po na-
šom krátkom rozhovore mi povedali, 
citujem: „Pokračuj ďalej, aby si nevyšiel 
z rytmu“. Vzal som si to k srdcu a s ra-
dosťou a potešením odchádzal. Týmto 
dňom sa začala písať druhá etapa. Dopi-
sovanie mi nedalo pokoj ani na mojom 
novom pracovisku v SOU strojárskom 
v Snine, kde okrem mojej práce vychová-
vateľa zostalo ešte aj chvíľu času na do-
pisovanie do novín Vihorlatský strojár. 
Písal som o výsledkoch žiakov v škole, 
ale aj o mimoučebnej činnosti. Napadla 
ma aj myšlienka, čo tak vydávať jedno-

listovú prílohu podnikových novín. Môj 
nápad rýchlo pochopili v redakcii a vďa-
ka redaktorom Miškovi Kocovi a Márii 
Štofíkovej príloha bola na svete. Po prí-
chode do Humenného v roku 1983, kon-
krétne do SOU chemického, naskytla sa 
mi dopisovateľská dvojkombinácia, a to 
do Podvihorlatských novín a podniko-
vých novín Naše Chemko. Moje články 
boli zo športu, kultúry a celospoločen-
ského života v meste a v škole. Niektoré 
články boli vysokomotivačné a mali aj 
patričnú odozvu.“

Rozhovory so známymi osobnos-
ťami, spevákmi a športovcami
„V posledných rokoch som upriamil 
pozornosť na rozhovory s významnými 
ľuďmi strednej generácie, ktorí sú vý-
znamnými kapacitami doma i vo sve-
te, a sú to naši rodáci. Nezabudol som 
ani na zberateľov rôznych kuriozít a na 
ľudí, ktorí majú šikovné ruky, ale aj na 
tých, ktorí sa dožívajú krásnej jesene 
života, na ich aktivity. Napísal som tri 
básne a pripravujem ďalšie. Počas mo-
jej 50-ročnej tvorivej práce som nemal 
žiadnu sťažnosť, čo je pre mňa balza-
mom na duši a srdci. Boli to stovky, ba 
aj tisícky rôznych prác v rôznych peri-
odikách. Počas mojej dopisovateľskej 
činnosti som mal možnosť stretnúť sa 
a porozprávať so spevákmi Václavom 
Neckářom, Waldemarom Matúškom, 
Evou Pilarovou, Jaromírou Mayerovou, 
futbalistami Levom Jašinom, Johanom 

Cruifom, hokejistom Jozefom Golon-
kom a ďalšími.

Skúsme načúvať ľuďom
„Čo písať a navrhovať? Skúsme viacej 
načúvať ľuďom, mladým aj starým. 
Venovať sa im. Veď oni všetci tvorili 
a tvoria našu spoločnosť. Venovať viacej 
pozornosti mládeži, hovoriť im o histórii 
a tvoriť s nimi budúcnosť. Ideálny člo-
vek má radosť z toho, keď robí radosť 
druhým, ale aj keď druhí robia radosť 
jemu. Mám príjemný pocit, že mestu 
Humenné som obetoval veľa, či už ako 
publicista, ale aj ako človek, ktorý mal 
široký záber vo všetkých oblastiach spo-
ločenského života. Vďaka Pánu Bohu, že 
mi dal do vienka dar, rozdávať ľuďom 
radosť, pohodu, lásku a dobrý pocit. Ďa-
kujem redakciám a ľuďom za to, že som 
sa mohol realizovať. Želám všetkým po-
kojný život a veľa šťastia a zdravia.

Tasr, Prešov

V Prešovskom kraji sa počet mandátov 
na poslancov vyšších územných celkov 
(VÚC) oproti súčasnému stavu neme-
ní, občania kraja si budú 4. novembra 
voliť 62 krajských poslancov. Rozhodli 
o tom poslanci Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK), 
ktorí sa zišli len k jednému bodu, kto-

rým bol návrh na určenie volebných 
obvodov, počtu poslancov v nich a ur-
čenie sídiel volebných komisií. „Krajskí 
poslanci schválili 13 viacmandátových 
volebných obvodov pre nadchádzajúce 
voľby do VÚC. Najvyšší počet poslan-
cov je už tradične v okrese Prešov, kde 
sa bude voliť 12 poslancov, a najmenší 
počet, jeden poslanec, sa bude voliť v 
okrese Medzilaborce. V historicky pr-

vých voľbách do VÚC sa v kraji volilo 
60 poslancov z 13 okresov. Vo voľbách 
v roku 2005 sa počet poslancov zastu-
piteľstva zvýšil na 62 poslancov. Vy-
tvorených bolo 13 volebných obvodov, 
čo platilo aj pre doteraz posledné voľ-
by do VÚC v novembri 2013,“ uviedla 
hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Svoju 
kandidatúru na post predsedu PSK 
zatiaľ ohlásilo päť záujemcov. Chce sa 

ním stáť podnikateľ František Oľha 
(Šanca), súčasný predseda PSK Peter 
Chudík (Smer-SD), primátor Levoče 
Milan Majerský (KDH), druhý vicepri-
mátor mesta Poprad Pavol Gašper (ne-
závislý) a SNS nominovala primátora 
mesta Svit Miroslava Škvareka. PSK 
mal zatiaľ jediného predsedu VÚC od 
vzniku krajských samospráv, ktorým je 
Peter Chudík.

Sedemdesiattriročný publicista a dopisovateľ Štefan Letko z Humenného má na svojom konte stovky správ, reportáží, úvah, fejtónov 
a rozhovorov. Niektoré spomienky a zaujímavosti zo svojej polstoročnej aktívnej dopisovateľskej činnosti prezradil v nasledujúcich riadkoch. 

Publicista a dopisovateľ Štefan Letko publikoval 
za  50  rokov    stovky  správ,  reportáží,  úvah, 
fejtónov  a rozhovorov. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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P R E N Á J O M

 � Dáme do prenájmu KAN-
CELÁRSKE PRIESTORY 
v zrekonštruovanej budove 
SFZ na ul. Osloboditeľov 3 
v Humennom (100 m od cen-
tra mesta, dostatok parkova-
cieho miesta zdarma). Viac na 
tel. č. 0905 809 038; e-mail: 
sekretariat@obfzhumenne.sk

HE-R/0081

P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

P R Á C A

 � Prijmeme PRACOV-
NÍKOV DO DREVOVÝ-
ROBY pri obci Udavské. 
Tel. 0907 126 454.

HE-R/0090
 � Prijmem HARISTOV 

a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y

 � Zaoberáme sa REKON-
ŠTRUKCIAMI bytov a bytových 
jadier (obklady, dlažby, omiet-
ky, sadrokartón, kazetové stro-
py, plávajúce podlahy, potery, 
maliarske práce); MONTÁŽOU 
plynových gamatiek, darlin-
gu, vody a plynu. Ponúkame 
VÝROBU PRÍSTREŠKOV z 
lexanu a pod. Zabezpečujeme 
ODVOZ ODPADU (starý náby-
tok, plasty, koberce a pod.). To 
všetko za prijateľné ceny. Tel. 
0940 374 183.

HE-R/0092

INFOSERVIS / INZERCIA

Myšlienka týždňa...
„Každý deň si urobím čas na komunikáciu s 

prírodou. Budem ticho pozorovať inteligenciu 
v každom živom stvorení. V tichosti si sadnem 

a budem sa pozerať na západ slnka alebo 
počúvať zvuk oceánu či potoka. Alebo sa proste 

tešiť z vône kvetín. Vo svojom opojnom tichu 
a v komunikácii s prírodou sa budem tešiť 

z večného pulzu života, z poľa neobmedzených 
možností a tvorivosti.“

(DEEPAK CHOPRA; * 1947 – americký spisovateľ, 
rečník a znalec alternatívnej medicíny, narodený v Indii)

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Slnečné lúče na Kamila (18. 7.) 
majú najväčšiu silu.

Na Eliáša (20. 7.) dopoludnia 
leto a popoludní už jeseň.

Hmla na Daniela (21. 7.) zrána 
k zemi zosadá. 

Svätá Mária Magdaléna  
(22. 7.) čistá, hojnosť  
v záhradách je istá.

Aj Magdaléna rada plače.
Keď prší na Magdalénu, orechy 

trpia.

Na Máriu Magdalénu vyrastie 
čokoľvek, hoc aj v stodole.

Keď v júli mravce svoje mraveniská 
väčšie stavajú, znamená to včasnú 

zimu.
V júli prepelica volá žencov do poľa.

(jac)
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KÚPALISKO V HUMENNOM

 vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str, štvr, pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži 
str, ned 14.00 – 18.45 hod.

SAUNA – ženy 
str 15.00 – 18.45 hod.
ned 14.00 – 18.45 hod.

www.kupaliskohumenne.sk

PRANOSTIKA

	 Riaditeľ STREDNEJ ODBORNEJ  
ŠKOLY TECHNICKEJ, 

Družstevná 1737, 066 01  Humenné
p r i j m e  do pracovného pomeru

• UČITEĽA / -KU informatiky
• MAJSTRA / -ERKU odbornej výchovy v odbore grafik 

digitálnych médií
• MAJSTRA / -ERKU odbornej výchovy v študijných 

odboroch elektrotechnika a mechanik 
elektrotechnik

Pracovné podmienky:
	pracovný	pomer	na	dobu	určitú	-	od 1. 9. 2017
	úväzok	100%

Požadovaná kvalifikácia  
(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

	vysokoškolské	 vzdelanie	 II.	 stupňa	umožňujúce	podľa	
platných	 právnych	 predpisov	 vyučovanie	 uvedeného	
predmetu	 (pri	 technickom	 smere	 aj	 doplňujúce	
pedagogické	štúdium)

	výučný	list	v	danom	odbore

Termín podania žiadosti:  do 14. 8. 2017

Kontakt:
tel.:	+421 57 775 2989 

email:	skola@sosthe.edu.sk
        Bližšie informácie:  www.sosthe.edu.sk
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MsKS – DOM KULTÚRY
XV. HUMENSKÉ ORGANOVÉ 

DNI ŠTEFANA THOMÁNA
Medzinárodný organový festival 

v rímskokatolíckom kostole Všetkých 
svätých v Humennom. Ján Vladimír 

Michalko (organ) a Boris Lenko 
(akordeón). – v stredu 19. júla o 19.00 

hod. Vstupné je dobrovoľné.
KREATÍVNE LETO 

Všetky šikovné deti sú očakávané. 
Doneste si so sebou dobrú náladu 

a chuť tvoriť. – vo štvrtok 20. júla od 
10. do 12. hod. na amfiteátri v parku 

pri zámku.
FOLKLÓRNA SPEVÁSKA  

SKUPINA FURMANE
KULTÚRNE LETO 2017. Piesne 

z okolia Trebišova zaspieva mužská 
spevácka skupina Furmane. – 

v nedeľu 23. júla o 17.30 hod. na 
námestí pri Fontáne lásky. 

DREVENÉ SKULPTÚRY 
 VLADIMÍRA KUŽMU 

Autorská výstava. Potrvá do 31. júla 
vo výstavnej sieni DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cingelovej, 
rodáčky z obce Ulič od slovensko-
ukrajinskej hranice. Žije a pracuje 
v talianskej Florencii. Autorka je 

známa svojim citlivým ponorom do 
duše. Výstava potrvá do 31. júla.

KRÁSA PORCELÁNU
Sprístupnenie výstavy hodnotnej 

súkromnej zbierky porcelánu 
z obdobia 19. a 20. storočia, Mirona 

Mihaliča, zapožičané Šarišskou 
galériou v Prešove. – v galerijnej sieni 
O. Dubaya VM do 31. júla. Vstupné 

1/0,50 eur.
KINO Fajn

LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO
(EVERYTHING, EVERYTHING)

17-ročná Madeline veľa číta. Nič 
iné totiž robiť nemôže. Jej imunita 

nedokáže bojovať s vonkajším svetom 
a preto je stále zavretá doma vo svojej 

sterilnej izbe. Spoločnosť jej robia 
iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa 
zmení v okamihu, keď pred domom 
v susedstve zaparkuje nákladné auto 

a vystúpi z neho Olly v čiernom 
tričku. Keďže sa nemôže so záhadným 

novým susedom stretnúť, začnú 
komunikovať e-mailom. Madeline 
si čoskoro uvedomí, že jej život nie 
je skutočný a naberie odvahu všetko 

risknúť…
romantická dráma (USA), české 
titulky – 17. júla o 19.30 hod. 
NINJA KORYTNAČKY 2

(TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES 2)

Korytnačí nepriateľ číslo jedna, 
krutý Aziat prezývaný Trhač, práve 

zdrhol z väzenia, kde mal dosť 
času na vymyslenie plánu, ktorým 
by so zelenými mutantmi vyrovnal 
skóre (práve oni sa veľkou mierou 
podieľali na jeho zatknutí). Kvôli 

jeho realizácii sa spojí so šialeným 
vedcom Baxterom Stockmanom, ktorý 
vyvinul špeciálny „mutagén“, schopný 

premeniť človeka na zviera.
dobrodružný, fantasy, sci-fi, komédia 

(USA), český dabing – 18. júla 
o 10.00 hod.

BOHÉMSKY ŽIVOT
(LA VIE DE BOHÉME)

Fínske leto s Akim Kaurismäkim... 
V novodobom Paríži, kde sa traja 
umelci snažia žiť dôstojný život 
aj napriek neistote a nestálym 

príjmom.  Spisovateľa Marcela, 
albánskeho maliara Rodolfa a 

hudobného skladateľa Schaunarda 
spája priateľstvo a vernosť k múzam. 
Rodolfo sa zamiluje do krásnej Mimi, 
tá však v takýchto podmienkach žiť 

nevie a opúšťa ho. Vracia sa až vtedy, 
keď zistí, že je smrteľne chorá.  

komédia, dráma (FRA/GER/SWE/FIN), 
české titulky – 18. júla o 19.30 hod.

ROZBITÝ SVET
(BROKEN)

Skunk je 11-ročná diabetička a je 
dosť „cool“. Letné prázdniny sú pre 

ňu plné bezstarostných nádejí. Potom 
však Oswald, hnusný chlapík, ktorý 

žije cez ulicu, zbije Ricka, milého, ale 
labilného chlapca zo susedstva. Skunk 
začne strácať svoju nevinnosť takou 
rýchlosťou a spôsobom, že sa jej to 
vymkne z rúk. Šťastné istoty detstva 

sa strácajú pred pochybnosťami 
strachu, zložitý a rozbitý svet napĺňa 

jej budúcnosť. Záchranu hľadá 
v priateľstve s Rickom, ktorý jej 

ponúkne možnosť voľby – zostať na 
mieste, ktoré jej nikdy nepatrilo alebo 
ho navždy opustiť... žiť alebo zomrieť.

EURÓPSKE KINO - dráma (GBR), 
české titulky – 19. júla o 19.30 hod. 

DUNKIRK
Prvý film kultového anglického 
režiséra Christophera Nolana 

založenom na reálnych historických 
udalostiach. Operácia Dynamo bola 

hromadnou evakuáciou približne 
400-tisíc Nemcami obkľúčených 

spojeneckých (britských, francúzskych 
a belgických) vojakov z pláží 
a prístavu francúzskeho mesta 

Dunkerque. Prebehla medzi 27. 
májom a 3. júnom roku 1940. Pre 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
INFOSERVIS

V HUMENNOM 
Anna Feiglová, nar. 1923 
Vasil Škumanič, nar. 1937 

Irena Hanušovská, nar. 1938 
Emil Balog, nar. 1951

V BREKOVE 
Rozália Vrblovská, nar. 1927

V ČABINÁCH 
Júlia Demjanovičová, nar. 1938

V HABURE 
Vasiľ Kurečko, nar. 1928

V HAŽÍNE NAD CIROCHOU 
Milan Švec, nar. 1954

V HUDCOVCIACH 
Marta Širá, nar. 1957

V KAMENICI NAD CIROCHOU 
Mária Kociková, nar. 1919

V KARNEJ 
Ján Tyč, nar. 1965

V MEDZILABORCIACH 
Ján Palivoda, nar. 1945

V SNINE 
Anna Kepičová, nar. 1928 
Mikuláš Marinič, nar. 1955 

Tomáš Fenin, nar. 1992

OPUSTILI 
NÁS

Východ / Západ  S L N K A 
pon  4:42 / 20:30 hod.
ut  4:43 / 20:29 hod.
str  4:44 / 20:28 hod.
štvr  4:45 / 20:27 hod.
pia  4:46 / 20:26 hod.
sob  4:47 / 20:25 hod.
ned 4:49 / 20:24 hod.

17. 7. BOHUSLAV
 - Výročie deklarácie  
 o zvrchovanosti SR  
 (pamätný deň)
18. 7. KAMILA
19. 7.  DUŠANA
20. 7.  ELIÁŠ, IĽJA
21. 7.  DANIEL
22. 7.  MAGDALÉNA, MAGDA
23. 7.  OĽGA, LILIEN, LIBOR
  (Deň rodičov)

MENINY 
oslavujú: 

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.
17. 7.  Lúč, 

Ul. 1. mája 22
18. 7.   Pri Nemocnici HE s.r.o., 

Ul. 1. mája 5558
19. 7.   Media, 

Družstevná ul. 7
20. 7.  Benu - OC Tesco, 

Družstevná ul. 39
21. 7.  Slnečnica, 

Ul. 1. mája 21
22. 7.  Na Detskej poliklinike, 

Hviezdoslavova ul. 29
23. 7.  Laborecká, 

Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

dosiahnutie vysokej kvality obrazu, 
Nolan nakrúcal film vo formáte IMAX 
15/70 mm a Super Panavision 65 mm.

vojnová dráma, akčný (USA), 
slovenské titulky – 20., 22. a 23.  júla 

o 19.30 hod.
VALERIÁN A MESTO TISÍCICH 

PLANÉT
(VALERIAN AND THE CITY OF 

A TOHOUSAND PLANETS)
Vizuálne ohromujúce dobrodružstvo 
legendárneho režiséra Luca Bessona. 

28. storočie a doposiaľ nepoznaný 
vesmír. Valerian a Laureline sú 

zvláštnymi agentami, ktorí majú 
na starosti udržiavať poriadok v 

ľudských vesmírnych teritóriách. Na 
rozkaz veliteľa sa obaja vydávajú 

na misiu do intergalaktickej stanice 
Alpha. Úchvatné miesto, prezývané 

Mesto tisícich planét, je neustále 
rozpínajúcou sa metropolou, kde 

medzi sebou všetky vesmírne druhy 
zdieľajú znalosti, objavy, technológie 

a kultúru. Po storočiach mieru a 
prosperity chce neznáma sila zničiť 
všetko, čo bolo stvorené. Začína boj 

s časom o záchranu budúcnosti...
sci-fi (FRA), slovenský dabing – 21. 

júla o 19.30 hod., 22. júla o 17.00 hod. 
– 3D verzia, 23. júla o 17.00 hod.

BOCIAN RIŠKO
(RICHARD STORKEN)

Riško je vrabec. A všetci to vedia. 
Okrem Riška. Malá vtáčia sirota 

vyrastá v bocianej rodine, má 
bocianieho brata, bocianiu mamu, 
bocianieho otca a je samozrejme 

presvedčený, že sám sa narodil ako 
bocian. Lenže príde čas, kedy jeho 

adoptívna rodina vyráža na zimu do 
teplých krajín a Riška musia nechať 

doma... Bocian nebocian, vrabec 
nevrabec, Riško nemá krídla len tak 
pre nič za nič a vyráža do ďalekej 

Afriky na vlastnú päsť. 
animovaná komédia (GER/NOR/BEL/

LUX), slovenský dabing – 22. a 23. 
júla o 15.00 hod.
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-MJK-, (pet); Humenné 

Letná súťažná tenisová sezóna je v pl-
nom prúde. Jedným z ďalších turnajo-
vých kolotočov na humenskej antuke 
bol celoslovenské podujatie mladších 
žiakov triedy B – GLANZ CUP 2017, 
ktoré v dňoch 7. – 9. júla na dvorcoch 
1. TC Humenné usporiadali členovia 
domáceho klubu. 

Za účasti 31 dievčat a 13 chlapcov re-
prezentovali 1. Tenisový club Humenné: 
Michaela Mňahončáková, Diana Podol-
ská, Karin Ferjaková a Chiara Vasiľková; 
Dávid Keller, Timotej Titko a Sebastián 
Minich.
Našim dievčatám sa vôbec na domácom 
turnaji nedarilo. Lepšie sa do štatistiky za-
písali chlapci 1. TC Humenné, keď každý 
z trojice získal nejakú tú trofej, navyše S. 
Minich pretavil svoje výkony vo dvojhre 
i štvorhre na zisk najcennejšieho kovu. 
Tradične, rozhodcovskú dvojicu turnaja 
na humenských dvorcoch zohrali Milan 
Pavlovčík a Peter Tokoš. 

DIEVČATÁ 

DVOJHRA (31)
Pri počte 31 prezentovaných na turnaj sa 
dievčatá do súťaže jednotlivcov vyloso-
vali do 32-členného pavúka, jediná s voľ-
ným žrebom v prvom kole bola nasadená 
jednotka turnaja, Lenka Stolárová (Tenis 
Komplex Košice), ktorá neskôr v semifi-
nále podľahla neskoršej víťazke dvojhry, 
Adele Gemzickej (TC Empire Trnava).
Dve dievčatá humenského 1. TC sa pre-
bojovali do druhého kola. Mňahončáko-

vá vyradila S. Bajusovú (TA Prešov) 2:0 
na sety (6:3, 7:6 – 4), potom jej však žreb 
prisúdil už spomínanú skúsenú L. Stolá-
rovú a tej podľahla po setoch 0:6 a 1:6. 
Aj Ferjaková postúpila do druhého kola 
tesným výsledkom 6:3 a 7:5 cez súperku 
V. Fedákovú (TC 92 Levoča), v osemfi-
nálovom súboji však zostala na rakete D. 
Ivaničovej (LTC Leopoldov) po setoch 
2:6 a 1:6. Druhá dvojica mala podobný 
osud na turnaji, nepostúpili ani z prvého 
kola. Vasiľková prehrala s nasadenou 
trojkou turnaja, S. Krivičkovou (TC Em-
pire Trnava) po setoch 0:6 a 0:6, Podolská 
so ziskom jednej hry (1:6 a 0:6) podľahla 
D. Dienešovej (TK Tatran 2007 Prešov). 
Víťazkou dvojhry dievčat sa stala Adela 
Gemzická z TC EMPIRE Trnava, ktorá vo 
finále s prehľadom porazila Stellu Krivič-
kovú (6:0 a 6:3).

ŠTVORHRA (12)

D. Podolská sa vo 
dvojici s A. Leš-
kovou (TK Tatran 
2007 Prešov) nepre-
bojovala do druhé-
ho kola, podľahli 
dvojici S. Vancáko-
vá / N. Pradeniako-
vá tesným rozdie-
lom po setoch 5:7 
a 5:7. Ani K. Ferja-
ková s L. Kolodže-
jovou (TK Mladosť 
Košice) si netrúfla 
na neskoršie ví-
ťazky štvorhry, 
N. Kyseľová / A. 
Gemzická, ktorým 
podľahli po setoch 
0:6 a 3:6. O trochu 
viac, do druhého 
kola, sa posunula 

Sebastián Minich absolútnym víťazom turnaja Glanz Cup 2017 na 

Na turnaj kategórie mladších žiačok v Humennom sa prihlásilo tridsaťjeden dievčat. | FOTO ARCHÍV TCHE

Pred  tenisovým turnajom mladších žiakov triedy B si chlapci vypočuli pokyny hlavného rozhodcu Milana 
Pavlovčíka.  | FOTO ARCHÍV TCHE

Sebastián Minich z 1. TC Humenné nenašiel premožiteľa 
vo dvojhre ani vo štvorhre. | FOTO ARCHÍV TCHE
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M. Mňahončáková 
s V. Fedákovou (TC 
92 Levoča) s voľ-
ným žrebom, no tu 
podľahli dvojici S. 
Bajusová / E. Gono-
sová po setoch 1:6 
a 4:6. Vasiľková do 
zápasov štvorhry ne-
nastúpila. Aj v tom-
to prípade triumfo-
vala A. Gemzická 
z trnavského klubu, 
ktorá s Ninou Kyse-
ľovou (TC Topoľča-
ny) vo finále porazili 
po setoch 6:4 a 6:0 
dvojicu E. Kolesá-
rová / L. Feketeová 
(TK Dargov, TK DRANaM Košice). 

CHLAPCI

DVOJHRA (13)
Vskutku skvelý výsledok dosiahol na hu-
menskej antuke domáci zástupca klubu 
1. TC – Sebastián Minich. Z osemfiná-
lového súboja sa voľným žrebom dostal 
do štvrťfinále, kde ho na druhej strane te-
nisovej siete čakal klubový spoluhráč D. 
Keller (ten postúpil cez Pe. Jaškiva z Te-
nis Komplex Košice 6:4 a 6:2) a povinnou 
výhrou po setoch 6:1 a 6:0 sa v semifinále 
postavil proti Bence Tóthovi (TKM Bet-

liar), ktorého v náročnom zápase porazil 
po setoch 6:4, 4:6 a 10:6. Nasadená trojka 
turnaja, Oliver Pivník (MTK Rimavská 
Sobota), mu vzdoroval vo finále, ale len 
dvoma uhranými hrami (6:1 a 6:1). Ani 
Titko sa vo dvojhre príliš neohrial, už 
v prvom kole podľahol súperovi K. J. 
Novákovi (TC Slávia UPJŠ Košice) po 
setoch 1:6 a 1:6.

ŠTVORHRA (6)
Do súťaže párov vstupovali naši traja 
mladí tenisti s cudzími klubovými spo-
luhráčmi. Minich mal za partnera dvojku 
turnaja, Michala Sabola (TŠP-tenisová 
škola Petržalka), s ktorým dosiahol naj-

vyššie umiestnenie aj vo štvorhre. Voľný 
žreb v prvom kole ich posunul do semi-
finále, tu porazili dvojicu D. Keller / I. 
Marko (tým skrečovali zápas S. Paulov-
čák / R. Pavliščík v prvom kole) po setoch 
6:4 a 6:4, vo finále sa stretli s dvojkou sú-

ťaže štvorhry, O. Pivník / B. Tóth a túto 
dvojicu zdolali rovnakým rozdielom 6:4 
a 6:4, čím sa stali víťazmi kategórie. Titko 
s K. J. Novákom v prvom kole porazili 
dvojicu S. Jakal / B. Juhász po setoch 6:0 
a 6:1, potom podľahli dvojici B. Tóth / O. 
Pivník po setoch 3:6 a 1:6. Keller a Titko 
si tak so svojimi partnermi vo štvorhre 
pripísali tretie miesto. 

domácej pôde. Pozíciu jednotky u dievčat dostala Adela Gemzická
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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Finalistky  Glanz  Cup  2017  v  Humennom  –  víťazka 
dvojhry i štvorhry, Adela Gemzická z Trnavy (vľavo) 
a  porazená  finalistka  Stella  Krivičková.  | FOTO 
ARCHÍV TCHE

Adela Gemzická (TC Empire Trnava) – víťazka Glanz 
Cup v Humennom.  | FOTO ARCHÍV TCHE

Tenista  humenského  klubu  1.  TC  –  Sebastián 
Minich (vpravo) zvíťazil vo dvojhre i štvorhre. Vľavo 
porazený  finalista  dvojhry,  Oliver  Pivník  z  MTK 
Rimavská Sobota.   | FOTO ARCHÍV TCHE

Bronzoví medailisti  z  humenského  klubu  vo  štvorhre  –  Dávid  Keller 
(vpravo) a Timotej Titko (druhý zľava). | FOTO ARCHÍV TCHE

INZERCIA
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-MJK-, Belá nad Cirochou

Ťažká prá-
ca ľudskej 
a zvieracej sily 
v lesnom po-
raste bola zná-
sobená v so-
botu 1. júla 
v súťažnom 

ponímaní na Hornom Zem-
plíne. Obecný úrad Belá nad 
Cirochou a Asociácia furma-
nov Slovenska zorganizovali 
v areáli Topovne – Majstrov-
stvá Slovenskej republiky fur-
manov. Ani intenzívny dážď 
a nevľúdne počasie neodradilo 
hlavných aktérov atraktívnej 
súťaže od prezentácie konskej 
sily, poslušnosti, presnosti, 
trpezlivosti a majestátnosti 
štvorkopytníkov aj ich majite-
ľov furmanov.

Kôň je spoločníkom do koča i do 
voza. Bolo to tak tomu odjakživa, 
kým človek nevymyslel iné „stro-
je“ poháňané inou ako konskou 
silou. Sú však oblasti, kde sa žia-
den silný stroj nedostane a práve 
v takých terénoch sú vďačný-
mi pomocníkmi človeka kone. 
Akýmsi odreagovaním pre nich je 
zmeranie si síl navzájom v kon-
kurencii s inými koníkmi, prezen-
tovať umenie ovládania konského 
záprahu a šikovnosti v určených 
disciplínach na furmanských 
súťažiach. Počasie na východe 
Slovenska tentokrát prinieslo pra-
vý opak ako na minuloročných 
pretekoch. Tropické horúčavy 
vystriedal intenzívny dážď, čo je 

v podstate pre 
koníkov omno-
ho príjemnej-
šie, ako bojo-
vať s horúcim 
vzduchom. Až 
popoludní sa 
počasie umúd-
rilo a prítom-
ným súťažia-
cim i divákom 
odhalilo aj tep-
lé slnečné lúče.
M i l o v n í c i 
štvorkopytní-
kov tvrdia, že 
najkrajší po-
hľad na kraji-
nu je pohľad 
zo sedla koňa. 
A to bezpo-
chyby je. No potom je tu druhá 
skupina, ktorá má čo do činenia 
s koňmi, nápomocnými ľudskej 
sile v náročnom lesnom teréne. 
A to sú ťažné kone, tvrdo pracu-
júce v lese s drevom.

Na štart Majstrovstiev SR v Be-
lej nad Cirochou sa vzorne 
postavilo 14 párov koní a fur-
manov so závozníkmi: Poruba 
pod Vihorlatom, Modra nad 
Cirochou, Matiaška (okres Vra-
nov), Torysa (okres Sabinov), 
Vikartovce (okres Poprad), Ka-
mienka, Pavlovce (okres Vra-
nov), Brezovica (okres Sabi-
nov), Golianovo (okres Nitra), 
Krupina mala v zálohe dva páry 
koníkov, Belá nad Cirochou, 
Hniezdne (okres Stará Ľubovňa) 
a Vranov nad Topľou.
My sme povzbudzovali koníky 

hlavne v „silovej - kráľovskej“ 
disciplíne (dvoj alebo jedno-zá-
prah ťahá kláty, naložené sane s 
postupným zapínaním a pridá-
vaním záťaže alebo klátov).

Pohostinnosť a dobrú náladu 
Beľanov podčiarkli opäť peče-
né šťavnaté bravčové rebierka 
z miestnej kuchyne, tombola 
i nočná diskotéka po skonče-
ní podujatia pod holým nebom 
v areáli Topovne vystriedali 
hudobné prevedenie skupiny 
BB Country z Prešova. Tým 
najmenším sa opäť ponúkla 
možnosť nahliadnuť, okrem 
zvieracej ríše, aj do peňaženky 
rodičov, keďže lákadlom na po-
dobných ak-
ciách sú vša-
d e p r í t o m n é 
stánky s hrač-
kami a detský-
mi atrakciami. 

A s o c i á c i a 
f u r m a n o v 
Slovenska je 
nezávislé, ne-
ziskové, záuj-
mové športo-
vé občianske 
z d r u ž e n i e . 
AFuS obno-
vuje, udržia-
va a rozvíja 
h i s t o r i c k é , 
remeselné a 
folklórne tra-
dície. Podpo-
ruje miestnu 

a regionálnu kultúru, rozvoj 
vidieckej turistiky. Zásadou na 
všetkých súťažiach AFuS je, že 
kôň sa nesmie udierať bičom ani 
iným predmetom (platí pri pre-
konávaní všetkých prekážok). 
Je zakázané používať fyzické 
povzbudzovanie a bolesť pôso-
biace prostriedky. Jeden záprah 
môže súťažiť len s jedným fur-
manom. Ťažké bremeno v si-
lovej disciplíne sa môže ťahať 
najviac do limitu dvoch minút. 

Ďalšie furmanské preteky v na-
šom blízkom regióne organi-
zuje obec Modra nad Cirochou 
v spolupráci s AFuS v sobotu 5. 
augusta od 9. hodiny.

Zvierací pomocníci a furmani vymenili lesnú službu za súťažné podmienky, niemenej náročné

Novinkou tohtoročných furmanských pretekov v Belej nad Cirochou boli drevené prístrešky pre súťažiacich 
štvorkopytníkov. | FOTO MJK

Potiahli sme toľko, koľko sme v časovom limite vládali... teraz si 
oddýchneme... | FOTO MJK

Kráľovská silová disciplína ťahania klátov v podaní koníkov Kocúrika 
a Dolárika.  | FOTO MJK
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-MJK-, Slovensko

Letná príprava na zelených trávnikoch sa 
futbalistom našej najvyššej súťaže Fortuna 
ligy skončila a už tento víkend 22. a 23. júla 
otvoria sezónu 2017/2018 prvým súťažným 
kolom. Druhá, tretia a štvrtá liga otvo-
rí brány svojich štadiónov pre fanúšikov 
v termíne 29. a 30. júla. Piatoligisti a nižšie 
regionálne súťaže plánujú začať sezónu zá-
pasmi v termíne 5. a 6. augusta. Humenskí 
futbalisti FK budú opäť okupovať rady IV. 
ligy skupiny Sever.

FORTUNA LIGA
1.kolo (22. – 23. 7. 2017) * FC Spartak Trnava 
– MFK Zemplín Michalovce (22. 7. o 19.00 

hod.); FC Nitra – MŠK Žilina, FK DAC 1904 
Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová, 
FK Senica – AS Trenčín, 1. FC Tatran Prešov 
– ŠK Slovan Bratislava futbal, FC ViOn Zlaté 
Moravce/Vráble – MFK Ružomberok.

II. LIGA
Prihlásené kluby * FC VSS Košice, MFK 
Skalica, FC ŠTK 1914 Šamorín, MŠK Žilina 
B, ŠKF Sereď, FC Lokomotíva Košice, Par-
tizán Bardejov, MFK Tatran Liptovský Mi-
kuláš, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná 
Ždaňa, FK Noves Spišská Nová Ves, MFK 
Lokomotíva Zvolen, FK Poprad, FK Inter 
Bratislava, Slavoj Trebišov, KFC Komárno, 
FK Železiarne Podbrezová B.

III. LIGA, SKUPINA VÝCHOD

Prihlásené kluby * ŠK Odeva Lipany, TJ 
FK Vyšné Opátske, MFK Snina, FK Svit, 1. 
FK Svidník, MFK Vranov nad Topľou, FK 
Družstevník Plavnica, MFK Slovan Giral-
tovce, ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová 
Ves, MFK Slovan Sabinov, TJ Veľké Revištia, 
MŠK Tesla Stropkov, 1. FC Tatran Prešov B, 
FK Pokrok SEZ Krompachy, OŠFK Šarišské 
Michaľany, MFK Rožňava.

IV. LIGA, SKUPINA SEVER
Prihlásené kluby * TJ Rozvoj Pušovce, ŠK 
Záhradné, OFK Tatran Kračúnovce, FK Hu-
menné, OFK - SIM Raslavice, FC Pivovar 
Šariš Veľký Šariš, MŠK Spartak Medzila-

borce, TJ Družstevník Radvaň nad La-
borcom, MŠK Spišské Podhradie, FK Soľ, 
OŠK Fintice, TJ Sokol Ľubotice, FK Tatran 
Zámutov, FK Poprad B, TJ Ptava NV Ptičie, 
FK Gerlachov.

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
Prihlásené kluby * FO AJAX Pakostov, 
TJ Jasenov, FK Kamenica nad Cirochou, 
FK Sedliská, OFK Hencovce, OFK Agrifop 
Stakčín, ŠK Sačurov, FK Nižný Hrušov, FKO 
Kochanovce/Brekov, OFK Tatran Bystré, TJ 
Tvarona Ulič, OFK Sečovská Polianka, TJ 
Rozkvet Vyšný Hrušov, TJ Družstevník Vyšný 
Žipov. 

Štart novej futbalovej sezóny slovenských súťaží klope na dvere

Rozmiestňovanie klátov pre kráľovskú silovú disciplínu. | FOTO MJK

Títo hnedo-srstí borci boli v silovej 
disciplíne diskvalifikovaní, keďže po pár 
metroch vybočili z dráhy. | FOTO MJK

Porada hlavného rozhodcu pretekov 
s furmanmi. | FOTO MJK

Ustajnené  koníky  mohli  bez  obáv 
obdivovať všetci.  | FOTO MJK

Bez  ťažkej  techniky  sa  organizácia 
pretekov nezaobišla.  | FOTO MJK

Aj  túto  malú  kovbojku  zaujali  koníky 
z Matiašky.  | FOTO MJK

Minulý ročník Detskej tour Petra Sagana na cyklistickom podujatí Okolo Domaše bol pre Alexa Žaka 
(vľavo) z Jasenova pri Humennom premiérový. Zdá sa, že sa mu detská súťaž zapáčila natoľko, 
že v sobotu 8. júla popoludní presvedčil rodičov i mladšieho bračeka, aby ho povzbudzovali aj na 
tomto jubilejnom X. ročníku podujatia. Bronzovú medailu z minulého roku si priniesol so sebou 
a tentokrát v kategórii 3 a 4-ročných detí vystúpil na strieborný stupeň víťazov.  | TEXT A FOTO MJK
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Futbalové nebo sa rozožiarilo II. ročníkom Memoriálu Filipa Taňkoša 
(sl), -MJK-; Baškovce

Život prináša rôzne okamihy. 
Radostné, ale i smutné. Naj-
väčšia láska na svete zomiera, 
keď dieťa svoje oči navždy 
zatvára... Smútok sa rozlial 
v duši rodičov a blízkych Filipa 
Taňkoša, kedy 4. júla roku 2015 
odišiel nečakane, kedy dotkla 
sa ho smrť. Vzdialil sa, no láska 
najbližších letela s ním. Tragic-
ká udalosť nečakane zasiahla 

jeho domov v obci Baškovce. 
Kým iní vo Filipovom veku roz-
vinuli krídla života, on nechce-
ne opustil tento svet. V rozkvete 
osemnástich rokov odišiel mi-
lovaný syn, priateľ, spolužiak 
a športovec na večnosť...

Pri spomienke na druhé výročie 
vyhasnutia mladého života neďa-
leko futbalového ihriska, v sobo-
tu 8. júla rodičia nebohého Filipa 
Taňkoša, Marcela a Ján,  usporia-

dali druhý roč-
ník futbalového 
memoriálu, ako 
spomienku na 
svojho syna, 
ktorý sa odo-
hral na miest-
nom ihrisku 
v obci Baškov-
ce, na ktorom 
ich syn vyras-
tal. Tento deň 
nebol len o fut-
bale, ale hlavne 
o spomienke na 
tohto nádejné-
ho futbalového 

brankára, mla-
dého kamaráta 
Filipa.

PORADIE
1. Filip Team
2. SatLan Ľu-
biša
3. MFK Snina
4. Baškovce

VÝSLEDKY
Baškovce- Fi-
lip Team 1:1 na 
PK 0:2; SatLan 
Ľubiša - MFK 
Snina 3:0; MFK 
Snina - Baškovce 2:1; SatLan Ľu-
biša – Filip Team 1:2; SatLan Ľu-
biša – Baškovce 1:0; MFK Snina 
– Filip Team 1:2.

OCENENÍ JEDNOTLIVCI
najlepší * brankár - Ján Nazad 
(Filip Team); hráč - Peter Pet-

ričko (SatLan Ľubiša); strelec 
- Matúš Babin (SatLan Ľubiša). 
Pozn.: O strelcovi rozhodol žreb, 
nakoľko až traja hráči - Matúš 
Babin (SatLan Ľubiša), Cyril Va-
siľ (SatLan Ľubiša) a Miroslav 
Tkačin (Filip Team), dosiahli 
rovnaký počet gólov. 

Účastníci II. ročníka Memoriálu Filipa Taňkoša v Baškovciach. | FOTO ARCHÍV SL

Návšteva  miesta  posledného  odpočinku  zosnulého  Filipa  jeho 
kamarátmi pred futbalovým turnajom. | FOTO ARCHÍV SL

Najlepší  strelec  a  hráč  memoriálu  –  Matúš  Babin 
(vľavo) a Peter Petričko.  | FOTO ARCHÍV SL

Ján  Taňkoš  (Filipov  otec)  s  najlepším  brankárom 
turnaja, Jánom Nazadom.  | FOTO ARCHÍV SL

Momentka z futbalového memoriálu Filipa Taňkoša. | FOTO ARCHÍV SL


